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AĞ SAVUNMASINDA
DÖNGÜYÜ TAMAMLAMAK

Günümüzde siber suç sınır tanımıyor ve teknik beceriler hızla artıyor: siber suçlular
hedeflerini tehdit etmek için karanlık web kaynaklarını kullanırken, saldırıların giderek daha
da karmaşıklaştığını görüyoruz. Savunmanızı aşmak için yeni çabalar harcandıkça siber
tehditlerin sıklığı, karmaşıklığı ve gizliliği artıyor. Saldırganlar girişimlerinde karmaşık ölüm
zincirleri ve özel Taktikler, Teknikler ve Prosedürler (TTP'ler) kullanarak işlerinizi bozmaya,
varlıklarınızı çalmaya ve müşterilerinize zarar vermeye çalışır.
Kaspersky Threat Lookup hizmetine erişim, siber tehditler, meşru nesneler, bunların bağlantıları ve
göstergeleri hakkında şirketinizi ya da müşterilerinizi ilgili riskler ve etkiler konusunda bilgilendirir, üzerine
harekete geçilebilir bağlam bilgisiyle zenginleştirilmiş güvenilir ve hızlı istihbarat sağlar. Artık tehditleri daha
etkili şekilde azaltabilir ve bunlara cevap verebilir, saldırılar başlamadan savunmaya geçebilirsiniz.
Kaspersky Threat Lookup, Kaspersky Lab'ın siber tehditler ve ilişkileri hakkında edindiği tüm bilgiyi tek,
güçlü bir web hizmeti çatısı altında sunar. Amaç, güvenlik ekiplerinize mümkün olduğunca fazla veri
sağlamak, siber saldırıları işletmenizi etkilemeden önce engellemektir. Platform URL'ler, alan adları, IP
adresleri, sağlama dosyaları, tehdit isimleri, istatistiksel/davranışsal veriler, WHOIS/DNS verileri, vs. hakkında
en son ayrıntılı tehdit istihbaratını toplar. Sonuç, yeni ve gelişmekte olan tehditlerin küresel
görünürlüğüdür ve işletmenizi güvenlik altına almanıza, olaylara verdiğiniz cevabı iyileştirmeye yardımcı
olur.
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Özellikler:
• Güvenilir İstihbarat: Kaspersky Threat Lookup' ın
önemli özelliklerinden biri, harekete geçmeyi sağlayan
bağlamla zenginleştirilmiş tehdit istihbaratı verilerinin
güvenliğidir. Kaspersky Lab ürünleri kötü amaçlı yazılım
1güvenlik
testlerde
alanının
lideridir,
karşıtı
istihbaratımızın benzersiz kalitesini en yüksek tespit
oranları ve neredeyse sıfır hatalı pozitif teşhis sunarak
gösteririz.
• Yüksek seviyede Gerçek Zamanlı Kapsama: Tehdit
istihbaratı, dünya çapındaki bulgulara dayanır (tüm
internet trafiğinin ve tüm veri türlerinin önemli bir
bölümüne görünürlük sağlayan, 213 ülkede onlarca
milyon son kullanıcıyı kapsayan Kaspersky Security
Network sayesinde) ve yüksek seviyede doğruluk ve
kapsama sağlayarak Gerçek Zamanlı ve otomatik
olarak üretilir.
• Tehdit Avlama: Saldırıları önlemekte, tespit etmekte
ve saldırlara yanıt vermekte proaktif davranarak
etkilerini ve sıklıklarını en aza indirgeyin. Saldırıları
mümkün olduğunca erken izleyin ve saldırgan şekilde
ortadan kaldırın. Bir tehdidi ne kadar erken
keşfederseniz, o kadar az zarar görürsünüz, düzeltici
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faaliyetler daha hızlı gerçekleşir ve ağ işlemleriniz
daha erken normale dönebilir.
• Zengin Veri: Kaspersky Threat Lookup' ın
sunduğu tehdit istihbaratı sağlama dosyaları,
URL'ler, IP'ler WHOIS, pDNS, GeoIP, dosya
özellikleri, istatistiksel ve davranışsal veriler,
indirme zincirleri, zaman damgaları ve çok daha
fazlasını içeren devasa bir f arklı veriler yelpazesini
kapsar. Bu veriyle güçlenip, yüz yüze kaldığınız
çeşitli güvenlik tehditleri ortamını inceleyebilirsiniz.
• Sürekli Erişilirlik: Tehdit istihbaratı hataya son
derece dayanıklı bir altyapı taraıfndan üretilip
gözlemlenerek sürekli erişilirliği ve tutarlı
performansı garanti eder.
• Güvenlik Uzmanları tarafından Sürekli
Değerlendirme:
Tüm
dünyadan
güvenlik
analistleri, GReAT ekibimizin dünyaca ünlü
uzmanları ve önde gelen Ar-Ge ekiplerimiz dahil
olmak üzere yüzlerce uzman, yüksek değerli
gerçek dünya tehdit istihbaratı üretimine katkıda
bulunur.

• Sandbox Analizi:2 Şüpheli nesneleri güvenli bir
ortamda çalıştırarak bilinmeyen tehditleri tespit
edin ve tehdit davranışları ile kalıntılarının tam
kapsamını, kolay okunabilir raporlarla gözden
geçirin.
• Geniş Dışa Aktarma Formatları Yelpazesi: I OC'leri
(Ele Geçirilme Belirtilerini) veya harekete geçmeye
izin veren bağlamı, STIX, OpenIOC, JSON, Yara,
Snort, hatta CSV gibi yaygın şekilde kullanılan ve daha
organize olan, bilgisayar tarafından okunabilir
paylaşım formatlarında dışa aktararak tehdit
istihbaratından tam anlamıyla faydalanın, işletim
akışlarını otomatikleştirin, ya da SIEM'ler gibi güvenlik
kontrollerini entegre edin.

Önemli faydalar:
• Güvenlik/SOC ekiplerine tehditler hakkında anlamlı
bilgiler sunarak ve hedefli saldırıların ardında ne
yattığına dair küresel bilgiler sağlayarak vakalara
cevap verme ve adli analiz becerilerinizi iyileştirin
ve hızlandırın. Bilgisayarlar ve ağ üzerindeki
güvenlik vakalarını daha verimli ve etkin şekilde
teşhis ve analiz edin, dahili sistemlerden gelen
sinyalleri
bilinmeyen
tehditlere
göre
önceliklendirerek vaka cevaplama süresini en aza
indirgeyin ve öldürme zincirini kritik sistemler ve
veriler zarar görmeden önce kırın.

• Kolay kullanımlı Web Arayüzü veya RESTful API:
Hizmeti bir web arayüzü ile (web tarayıcı
üzerinden) manuel kipte ya da tercihinize göre
basit RESTful API ile kullanın.
• Ters WHOIS Araması: WHOIS verisi içinde gerekli
alan adlarını ve IP adreslerini, belli arama kriterleri
ayarlayarak (örn. alan adı irtibat kişisi, yaratma tarihi, vs.)
arayın.
• WHIOS İzleme: Kriterlerinize uyan WHOIS kayıtlarını
düzenli ve otomatik olarak aramak için özel WHOIS
verisi alanları gönderin. WHOIS veritabanında arama
kriterlerinize uyan yeni kayıtlar hakkında bildirim epostaları gereken alıcılara otomatik olarak gönderilir.

• Saldırıları önceliklendirmenizi, personel ve kaynak
atama kararlarını iyileştirmenizi ve şirketiniz için en
büyük riski oluşturan tehditlerin etkisini azaltmaya
odaklanmanızı
sağlayan,
büyük
ölçüde
doğrulanmış tehdit bağlamı sayesinde IP Adresleri,
URL'ler, alan adları ya da sağlama dosyaları gibi
tehdit göstergelerini derinlemesine arayın.
• Hedefli saldırıların etkisini azaltın. İşletmenizin
karşılaştığı özel tehditlere karşılık verecek savunma
stratejilerini uyarlayarak güvenlik altyapınızı taktiksel
ve stratejik tehdit istihbaratıyla güçlendirin.

Tehdit istihbaratı kaynakları:
Tehdit istihbaratı, Kaspersky Security Network (KSN)
ve web örümceklerimiz, Botnet Gözlemleme
hizmetimiz (botnetlerin, hedeflerinin ve faaliyetlerinin
24/7/365 gözlemlenmesi), istenmeyen e-posta
tuzaklarımız, araştırma ekiplerimiz, ortaklarımız ve
Kaspersky Lab tarafından neredeyse yirmi yıl içinde
toplanmış diğer tarihsel veriler de dahil olmak üzere
heterojen ve son derece güvenilir kaynakların bir
birleşiminden
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derlenir. Daha sonra derlenen tüm veriler
istatistiksel kriterler, Kaspersky Lab Uzman
Sistemleri (sandboxlar, höristik motorları, benzerlik
gereçleri, davranış profilleme, vs.), analist
doğrulaması ve beyaz liste doğrulaması gibi bir
çok ön işleme tekniği kullanılarak Gerçek Zamanlı
şekilde özenle incelenir ve arıtılır.
Müşteri

KSN
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Beyaz Listeleme

Kaspersky Threat Intelligence, gerçek dünyadan, Gerçek Zamanlı şekilde toplanan derinlemesine incelenmiş tehdit göstergesi verilerinden oluşur.
. Bu özelliğin 2017'nin ilk yarısında başlatılması planlanmaktadır.
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Artık:
• Tehdit göstergelerini web tabanlı bir arayüzden ya
da RESTful API aracılığıyla arayabilirsiniz.
• Bir nesnenin neden kötü amaçlı olarak ele
alınması gerektiğini anlayabilirsiniz.

• Keşfedilen nesnenin yaygın mı yoksa özgün mü
olduğunu kontrol edebilirsiniz.
• Sertifikalar, sık kullanılan isimler, dosya yolları veya
ilişkili URL'ler gibi gelişmiş ayrıntıları inceleyerek
yeni şüpheli nesneleri keşfedebilirsiniz.

Bunlar sadece bazı örnekler. İlgili ve yüksek çözünürlüklü istihbarat verilerinin bu zengin ve sürekli
kaynağından faydalanabilmenizin bir çok yolu var.

Düşmanlarınızı da dostlarınızı da tanıyın. Kötü amaçlı olmadığı kanıtlanmış dosyaları, URL'leri ve IP
adreslerini tanıyarak soruşturma hızınızı artırın. Her saniyenin kritik olabileceği durumlarda, değerli
vaktinizi güvenilir nesneleri analiz ederek harcamayın.

Görevimiz dünyayı her türlü siber tehditten kurtarmak. Bunu başarmak ve İnterneti güvenli ve emniyetli
hale getirmek için, tehdit istihbaratına Gerçek Zamanlı olarak erişmek ve bu istihbaratı paylaşmak çok
önemlidir. Bilgiye zamanında erişim, verilerinizin ve ağlarınızın etkin korumasını sağlamak için çok
önemlidir. Kaspersky Threat Lookup artık bu istihbarata erişimi her zamankinden daha verimli ve kolay
kılıyor.
Kaspersky Threat Lookup ya da diğer Güvenlik İstihbarat Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için
lütfen iletişime geçin: istihbarat@kaspersky.com
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