
Verklarende woordenlijst.

Een SOC (Security Operations Center) monitort in de praktijk de computer- en netwerkac-
tiviteiten in een organisatie. Log-informatie van applicaties en apparaten in het bedrijfsnet-
werk wordt verzameld en onderzocht op afwijkende zaken. De log-informatie kan afkomstig 
zijn van servers, firewalls, webapplicaties, antivirus-software en zelfs van industriele contro-
lesystemen. Het draait dus om relevante informatie over de beveiliging van alle systemen en 
apparaten. Alle informatie leidt tot inzicht in hoe veilig het netwerk, de systemen en hard- en 
software functioneert in de organisatie 

SOC (Security Operations Center) 

HIDS (Host-based Intrusion Detection System) zorgt voor de signalering van mogelijke be-
dreigingen op basis van de logfiles van servers. Deze worden geanalyseerd tegen zgn. use 
case definities, waarbij een positieve match leidt tot een alert die onderzocht moet worden.

HIDS (Host-based Intrusion Detection System) 

NIDS (Network-based Intrusion Detection System) zorgt voor de signalering van verdacht 
netwerkverkeer. Deze optie kan alleen worden ingezet op lokale (on-premise) netwerken. 
NIDS kan het gedrag van hackers analyseren, zodat je maatregelen kan nemen voordat de 
hacker slaagt.

NIDS (Network-based Intrusion Detection System)

EDR (Endpoint Detection & Response) zorgt voor de analyse van verdachte wijzigingen op 
files, executables (.exe) of registries. EDR kan worden geïnstalleerd op allerlei endpoints, zo-
als servers, laptops of pc’s. Een endpoint kan twee betekenissen hebben (zie ook deze lijst).

EDR (Endpoint Detection & Response)

NGAV (Next Generation Anti-Virus) is anti-malware software wat op de meeste endpoints 
geïnstalleerd kan worden. NGAV analyseert de inhoud van bestanden en mail op verdachte 
links of code. Het grote verschil met traditionele anti-malware is dat NGAV ook onbekende 
gevaren analyseert, waardoor het mogelijk wordt om maatregelen te nemen voordat de 
malware actief wordt.

NGAV (Next Generation Anti-Virus)

Een appliance is een kant-en-klaar apparaat waarop een besturingssysteem en de beno-
digde software is geïnstalleerd, zodat dit meteen op een netwerk aangesloten kan worden 
zonder verdere instructie. Het apparaat is dus meteen klaar voor gebruik.

Appliance

Een NUC is de afkorting voor Next Unit Computing en is een volwaardige desktopcomputer 
ontwikkeld door Intel. Een NUC is klein, stil en zeer stabiel en kan met de voor geïnstalleer-
de Local Data Collector van OpenSIEM direct de servers en mogelijk ook het netwerk (zie 
NIDS) monitoren.

NUC, Next Unit Computing

Een use case is een beschrijving van een gedrag van een systeem. Een use case reageert 
op een bepaald verzoek of een bepaalde actie. In het geval van OpenSIEM reageren de 
gedefinieerde use cases op bepaalde logregels. Zo herkennen we een DDOS aanval, een 
SQL-injectie of een poging tot inbraak.

Use Case
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Verklarende woordenlijst.

Een endpoint kan twee betekenissen hebben: 

Een endpoint kan zijn een device wat aan het bedrijfsnetwerk is gekoppeld (dus in-
tern) en dat netwerkverkeer accepteert. Dat kan bijvoorbeeld zijn een switch of een 
modem, maar natuurlijk ook een laptop, pc of server. Een printer of een VOIP-te-
lefoon behoren ook tot endpoints, want die accepteren ook netwerkverkeer. 

Bij de tweede betekenis gaat het alleen om alle devices die “van buiten” (dus van buiten 
naar binnen) contact kunnen maken met het bedrijfsnetwerk. Dit is een beperktere groep 
devices, dus alleen laptops, mobiele telefoons of tablets, die contact mogen leggen met het 
bedrijfsnetwerk.

Endpoint

Een honeypot is een computersysteem dat geïnstalleerd wordt met als doel hackers aan 
te trekken om zo hun activiteiten te kunnen bestuderen. Dat klinkt heel eng, maar een ho-
neypot is compleet afgeschermd van het “echte” netwerk. Hackers zijn dus niet in staat om 
verder door te dringen dan de honeypot zelf. 

Honeypot

Files is de Engelse naam voor “bestand”. Een executable is een opstartfile, typisch met de 
extensie .exe. Er is bijvoorbeeld een file die heet word.exe. Daar start je de applicatie Micro-
soft Word mee op. Een registry file is een file waarin allerelei specifieke settings en opties 
worden vastgelegd van de systemen die op de computer of server draaien. Registry files 
zijn typisch gekoppeld aan Microsoft applicaties.

Files
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