SOC powered by
Kaspersky Lab

www.kaspersky.com.tr

2
Şirketler kendilerini daha iyi korumayı öğrenirken, suçlular da aynı zamanda güvenlik duvarlarını aşmak
için giderek daha karmaşık teknikler geliştirmektedir. Siber saldırıların sunduğu benzersiz kazanç
fırsatlarının çekiciliğine kapılan
giderek
daha fazla sayıdaki tehdit
"Güvenlik operasyon merkezleri istihbarata yönelik tasarlanmalı,
aktörü,
aktif
şekilde fark edilmemiş
uyarlanabilir bir güvenlik mimarisini benimseyerek bağlamın farkında
güvenlik
açıklarını
arayıp
olmalı, istihbaratla hareket etmelidir. Güvenlik liderleri istihbaratla
hedefliyor.
hareket eden SOC'lerin araçları, süreçleri ve stratejileri modern
tehditlerden korunmak için nasıl kullandıklarını anlamalıdır."
Gartner, İstihbaratla Hareket Eden bir Güvenlik Operasyonları
Merkezinin Beş Özelliği, Kasım 2015

Güvenlik sorunlarıyla ortaya
çıkar çıkmaz başa çıkmak, hızlı
tepki ve çözüm üretmek için
giderek
daha
fazla
sayıda
Güvenlik Operasyon Merkezi
(SOC'ler) kuruluyor.

SOC, SÜREKLİ TEHDİT GÖZLEMLEME
VE ANALİZ, SİBER GÜVENLİK
VAKALARININ ETKİSİNİN AZALTILMASI
VE ÖNLENMESİ İÇİN
MERKEZİLEŞTİRİLMİŞ BİR İŞLEVDİR
B2B International'ın yakın tarihte gerçekleştirdiği (2016 sonunda
yayınlanan) , 25 ülkede 4.000'den fazla şirketi kapsayan
araştırmanın bulgularına göre:
• Cevap verenlerin %38'i önceki 12 ay içinde ciddi virüs ve kötü
amaçlı yazılım sorunları dolayısıyla üretkenlik kaybı yaşamıştı.
• %21'i, hedefli saldırılar dolayısıyla veri kaybı/açıklar
deneyimlemişti.
• Cevap verenlerin yaklaşık %40'ı bu zorlukları özel bir endişe olarak
vurgulamıştı.
• Şirketlerin %17'si önceki 12 ayda, sıklıkla birden çok DDoS
saldırısına maruz kalmıştı.
• Oltalama saldırılarına maruz kaldığını söyleyenlerin %42'si büyük
şirketlerdi.
• Tüm güvenlik olaylarının %26'sı haftalarca, hatta daha uzun süre
tespit edilmemiş, yalnızca harici güvenlik denetimlerinde ortaya
çıkmıştı.
• En az bir veri ihlali yaşayan büyük bir şirket için, ortalama mali etki
891.000 $ olmuştu (bu sayının içinde dahili personel maaşları,
kredi puanlarının/sigorta primlerinin aldığı hasar, kaybedilen işler,
markanın zararını onarmak için ekstra halkla ilşikiler çalışmaları ve
harici danışman kullanılması da vardır)
• Bu etki sayıları şirketler için, ihlalin ne zaman tespit edildiğine bağlı
olarak 393.000 $ ile 1.1 milyon $ arasında değişmiştir - hızlı tespit
şirket için daha düşük maliyet yaratmıştır.
• İhlale uğrayan hassas müşteri/çalışan kayıtlarının toplam sayısı da
zamana bağlıydı - neredeyse anında tespitle (kurulu bir tespit
sistemiyle) 9.000'den, ihlalin bir yıldan uzun süre fark edilmediği
durumda 240.000'e kadar değişiyordu.

Gartner'ın Uyarlanır Güvenlik
Mimarisi
modeline
göre,
günümüzün tehdit ortamında
siber suçla başarıyla savaşmak
için SOC ekiplerinin şunları
yapabilmesi gerekir:
•
•
•
•

ÖNGÖRÜ
TESPİT
ÖNLEME
CEVAPLAMA

Öngörü

Önlem

Proaktif Maruziyet
Analizi

Sistemleri Güçlendir
ve Yalıt
Saldırganları
Yönlendir

Öngörü
Saldırılar
Taban çizgisi
Sistemleri

Sürekli
Gözlem
ve
Analiz

Telafi Et/
Değişim Yap
tasarım/
Model Değişimi

Araştır/
Adli Analiz

Cevap

Vakaları
Önle
Vakaları
Tespit Et
Riski Doğrula
ve Önceliklendir

Vakaları
Kısıtla

Tespit

Gartner, Gelişmiş Saldırılara Karşı Koruma için
Uyarlanır bir Güvenlik Mimarisi Tasarlamak, Şubat
2014, Foundational Ocak 2016
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DÖRT ANA UNSUR
Endüstrinin kabul ettiği bu yaklaşımı sürdürebilmek için, çok iyi tanımlanmış süreçler ve ilişkili
teknolojiler eşliğinde dört ana unsurun yerleşmiş olması gerekir. Bunlar:
• BİLGİ YÖNETİMİ. İnsanlar (SOC ekip üyeleri) giderek daha karmaşık hale gelen saldırıları
önlemek ve bunlara başarıyla yanıt vermek için dijital adli bilimler, kötü amaçlı yazılım analizi
ve vaka cevaplama konularında iyi eğitimli olmalıdır.
• Birçok farklı kaynaktan (ne kadar çok o kadar iyi) toplanan TEHDİT İSTİHBARATI, yeni
türeyen tehditlerin zamanıdna keşfedilmesi için çok önemlidir:
1. Dahili tehdit verisi
2. Açık kaynaklardan istihbarat (OSINT)
3. EndüstriCERT'leri
4. Küresel kötü amaçlı yazılım karşıtı yazılım satıcıları
• Güvenlik duvarları, IPS/IDS, SIEM, vs. gibi geleneksel güvenlik sistemleri tarafından tespit
edilemeyen tehditleri proaktif olarak arayan TEHDİT AVCILIĞI.
• Hasarı sınırlamak ve telafi maliyetlerini düşürmek için kurulan bir VAKA CEVAPLAMA
ÇERÇEVESİ Bu unsurların her biri aynı derecede önemlidir ve ayrı ayrı ele alınmaları gerekir.

Şekil 1:
SOC'nin dört Ana unsuru
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BİLGİ YÖNETİMİ
SOC, devasa miktarlarda veriyi analiz etmek ve daha fazla araştırma gereken yerleri belirlemek
için yeterli pratik bilgiden ve uzmanlıktan oluşan bir kaynak havuzu sunmalıdır.
Kısıtlı bütçeler, SOC için eleman alımını zorlaştırır.
Piyasa günümüzde iyi eğitimli siber güvenlik uzmanlarının eksikliğini çekmektedir ve bu durum
işe alma ve çalıştırma maliyetlerini yükseltmektedir.
Etkin bir SOC Ekip Üyesinin aşağıdakilere sahip olması gerekir:
• Dağınık veri parçalarından genel resmi entegre etmeyi başarabilecek sorgulayıcı bir zihin.
• Yüsek stres seviyelerine dayanırken sürekli odaklanabilme becerisi.
• IT ve siber güvenlik knousunda iyi bir genel bilgi seviyesi, tercihen pratik deneyim eşliğinde.
SOC rollerini ister harici işe alımlarla ister dahili terfilerle doldurmak isteyin, istenene becerilere
"hazır" şekilde sahip ekip üyeleri bulmak kolay değildir. Sadece mevcut ve gerekli beceriler
arasındaki boşluğu doldurmak için değil, ekip üyelerini sürekli değişen güvenlik teknolojileriyle
ve sürekli evrimleşen bir tehdit çevresiyle başa çıkabilecek şekilde donatmak için sürekli eğitim
gerekecektir.
Vaka cevaplama, dijital adli bilimler ve kötü amaçlı yazılım analizi vazgeçilmez becerilerdir.

VAKA CEVAPLAMA VE DİJİTAL ADLİ BİLİMLER

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM ANALİZİ

• Vakaya zamanında ve doğru şekilde cevap
vermek

• Şüpheli yazılım örneğini ve becerilerini
anlamak

• Kanıtları (HDD imajları, hafıza dökümleri, ağ • Gerçekten de kötü amaçlı yazılım olup
etkinlik izlemeleri) analiz etmek ve vaka tarihi
olmadığını belirlemek
ile mantığını yeniden inşa etmek
• Örneğin şirketteki izinsiz girilmiş
• Saldırının varsayılan kaynaklarını ve benzer
sistemler üzerindeki olası etkilerini
şekilde ihlale uğramış diğer sistemleri ortaya
belirlemek
çıkartmak (mümkünse)
• Ortaya çıkan kötü amaçlı yazılım
• Benzer vakaları önlemek için vakanın kök
davranışına dayanan kapsamlı bir telafi
nedenini anlamak
planı inşa etmek
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Kaspersky Lab şunları sunar:
Cybersecurity Eğitim Hizmetleri
17 yıldan uzun süredir Kaspersky Lab'ın siber güvenlik uzmanlığı - tehdit tespiti, kötü amaçlı
yazılım araştırması, tersine mühendislik ve dijital adli bilimler - sürekli olarak evrimleşmekte ve
ilerlemektedir. Uzmanlarımız her gün karşılaştığımız 325.000 kötü amaçlı yazılım örneğinin
yarattığı tehditle en iyi nasıl başa çıkılacağını ve bu bilgi ile deneyimin güncel siber gerçekliğin
yeni tehlikeleriyle karşı karşıya kalan işletmelere nasıl aktarılacağını bilir.
Güvenlik Eğitim Programımız Kaspersky'nin anti virüs laboratuvarlarının kurulmasına yardımcı
olan ve bugün yeni nesil küresel uzmanlara ilham ve bilgi kaynağı olan güvenlik otoriteleri
tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kurslar hem teorik sınıfları hem de pratik "laboratuvarları" içerecek şekilde tasarlanmıştır. Her
kursun tamamlanmasından sonra, öğrenciler bilgilerini bir değerlendirme ile doğrulamaya
davet edilir.
Eğitim kursları, genel ya da gelişmiş sistem yönetimi ve programlama becerilerine sahip IT ile
ilişkili profesyoneller için uygundur. Tüm kurslar duruma göre müşterinin tesisinde sınıflarda ya
da yerel/bölgesel Kaspersky Lab ofislerinde verilebilir.

PROGRAM TANIMI
BAŞLIKLAR

SÜRE

EDİNİLEN BECERİLER

5 gün

• Bir Dijital Adli Bilimler Laboratuvarı
Kurmak
• Dijital kanıt toplama ve bu kanıtlarla
uygun şekilde başa çıkma
• Bir vakanın yeniden inşa edilmesi ve
zaman dalgalarının kullanımı
• W indows işletim sistemindeki
kalıntılara dayanarak izinsiz giriş
• Tarayıcı ve e-posta tarihini bulmak
ve analiz etmek
• Dijital adli bilimler gereçlerini ve
tekniklerini güvenle uygulamak

DİJİTAL ADLİ BİLİMLER
•
•
•
•
•
•

Dijital adli bilimlere giriş
Canlı tepki ve kanıt toplama
Windows kayıt defterinin iç yüzü
Windows kalıntı analizi
Tarayıcı adli bilimleri
E-posta analizi

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM ANALİZİ VE TERSİNE MUHENDİSLİK
• Kötü Amaçlı Yazılım Analizi ve Tersine
Mühendislik amaçları ve teknikleri
• Windows'un iç çalışması, çalıştırılabilir
dosyalar, x86 derleyici
• Temel statik analiz teknikleri (metin çıkartma
içe aktarım analizi, bir bakışta PE giriş noktaları,
otomatik sıkıştırma çama, vs.)
• Temel dinamik analiz teknikleri (ayıklama,
gözlemleme gereçleri, trafiği arasına girme, vs.)
• .NET, Visual Basic, Win64 dosya analizi
• Script veya non-PE analiz teknikleri (Toplu iş
dosyaları; AutoIt; Python; JScript; JavaScript;
VBS)

5 gün

• Kötü amaçlı yazılım analizi için
güvenli bir ortam yaratmak; sandbox
ve gerekli tüm gereçlerin kurulumu
• Windows program çalıştırma
ilkelerini anlamak
• Kötü amaçlı bir nesneyi açmak,
ayıklamak ve analiz etmek, işlevlerini
belirlemek
• Kötü amaçlı siteleri betik kötü amaçlı
yazılım analizi ile tespit etmek
• Ekspres kötü amaçlı yazılım analizi
gerçekleştirmek
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BAŞLIKLAR

SÜRE

EDİNİLEN BECERİLER

5 gün

• Derin dosya sistemi analizi
yapabilmek
• Silinmiş dosyaları kurtarabilmek
• Ağ trafiğini analiz edebilmek
• Dökümlerden kötü amaçlı
faaliyetleri ortaya çıkartmak.
• Vaka zaman çizelgesini yeniden
inşa etmek

GELİŞMİŞ DİJİTAL ADLİ BİLİMLER
•
•
•
•
•
•

Derin Windows adli analizi
Veri kurtarma
Ağ ve bulut adli analizi
Hafıza adli analizi
Zaman çizelgesi analizi
Gerçek dünyadan hedefli saldırı adli analiz
pratiği

GELİŞMİŞ KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM ANALİZİ & TERSİNE MÜHENDİSLİK
• Gelişmiş statik analiz teknikleri (kabuk
kodunu, PE başlığını çözmek, TEB, PEB,
yükleme fonksiyonlarını farklı sağlama
algoritmalarıyla statik olarak analiz etmek)
• Gelişmiş dinamik analiz teknikleri (PE, yapısı,
manuel ve gelişmiş sıkıştırma açma
çalıştırılabilir dosyanın tümünü şifreli halde
saklayan kötü amaçlı sıkıştırıcıları açmak)
• APT tersine mühendisliği (bir APT saldırısı
senaryosunu, oltalama e-postasından
başlayıp mümkün olduğunca derine giderek
takip edebilmek)
• Protokol analizi (şifrelenmiş C2 iletişim
protokolünü analiz etmek, trafiğin şifresini
çözmek)
• Rootkit ve Bootkit analizi (önyükleme
sektörünü Ida ve VMWare kullanarak
incelemek, 2 sanal makine ile çekirdek
incelemesi, Rootkit örneklerinin analizi)

5 gün

• Tersine mühendislikteki en iyi
uygulamaları takip ederken
tersine mühendislik karşıtı
mühendislik girişimlerini tanımak
(gizleme, anti-inceleme)
• Rootkitler için gelişmiş kötü
amaçlı yazılım analizi/Bootkit
incelemesi yapabilmek
• Farklı dosya türleri ve Windowsdışı kötü amaçlı yazılımlara
gömülmüş kötüye kullanım
kabuk kodunu analiz

5 gün

• APT'leri diğer tehditlerden ayırt
etmek
• Çeşitli saldırganların tekniklerini
ve hedefli saldırı anatomisini
anlamak
• Özel izleme ve tespit
yöntemleri kullanmak
• Vaka cevaplama iş akışını takip
etmek
• Vaka kronolojisi ve mantığını
yeniden inşa etmek
• Tespit kuralları yaratmak ve
raporlama

VAKA CEVAPLAMA
•
•
•
•

Vaka Cevaplamaya Giriş
Tespit ve birincil analiz
Dijital analiz
Tespit kuralları yaratmak (YARA, Snort, Bro)

Gereçler zamanla değişse de işin temeller araçlara ve talimatlara değil, temel ilkelere ve
işlevlere dair bir anlayışa sahip olurlar. Tüm pratik görevler, mümkün olduğunca gerçek
vakalara dayanır ancak müşteri gizliliğini ihlal etmez.
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TEHDİT İSTİHBARATI VE
TEHDİT AVLAMA
SOC geleneksel olarak şunları sağlamak için kurulurdu:
• Güvenlik cihazı yönetimi, çevre bakımı ve IPS/IDS, güvenlik duvarları, vekil sunucular vs. gibi
önleyici güvenlik teknolojileri.
• Güvenlik vakalarının Güvenlik Bilgisi ve Vaka Yönetim Sistemi (SIEM) aracılığı ile gözlemlenmesi.
• Vaka adli analizi ve telafisi.
• Dahili ya da düzenleyici uyum (örn. PCI-DSS).
Bir çok işletme artık kendi SOC'lerini kurarak daha fazla tehdit görünürlüğü kazanmayı
planlamaktadır. Ancak halihazırda SOC sahibi olan bazı işletmeler, hala aynı sorunların
birçoğuyla karşı karşıya olduklarını görür.
Bunun birçok sebebi vardır:
• Zayıf önceliklendirme, yani gerçek tehditlerin, her gün alınan ve analiz edilen binlerce
anlamsız güvenlik alarmının arasında kaybolması.
• İlişkili tehdit aktörlerinin TTP'leri (Taktikler, Teknikler ve Prosedürler) iyi anlaşılmadan vaka
telafisi, bu durum gelişmiş saldırıların gözden kaçmasına yol açar.
• İlgili tehdit verisi eksikliğinden dolayı hatalı negatifler.
• İşletme içinde keşfedilmemiş ancak etkin durumda olan tehditlerin proaktif olarak "avlanması"
yerine vakalara reaktif yaklaşmak.
• Mevcut tehdit ortamının stratejik bir görünümüne sahip olmamak, ya da benzer şirketlere
yönelik saldırıların ve mevcut önlemlerin farkında olmamak.

Vekil sunucu
Ağ
çevresi
kayıtları

Güvenlik duvarı

IPS/IDS
Şekil 2:
Geleneksel bir SOC

SIEM
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• Güvenlik ihlallerinin iş süreçleri için yarattığı riskleri teknik olmayan yönetim kurulu
seviyesindeki yöneticilere aktarılmasındaki zorluklar dolayısıyla, yeterli dahili yatırımın
yalnızca belli teknolojilere çekilmesi.

Gartner Tehdit istihbaratını şöyle tanımlar:
"Kişinin tehdide ya da tehlikeye tepkisiyle ilgili kararlara bilgi sağlamak
üzere kullanılabilecek, bağlam mekanizmaları, göstergeler, etkiler ve
varlıklara yönelik mevcut ya da ortaya çıkan tehditler ya da tehlikeler
hakkında harekete geçmeyi sağlayacak öneriler dahil olmak üzere
kanıt tabanlı bilgiler."
Gartner, Gartner Tehdit İstihbaratını Nasıl Tanımlıyor, Şubat 2016

Bu
durumlar
göz
önüne
alındığında, güvenlik liderlerinin
istihbarat
tabanlı
bir
SOC
yaklaşımını benimsemeleri iyi olur.
SOC'nin etkili olabilmesi için,
mevcut tehdit ortamının kapsamlı
değişimleri doğrultusunda sürekli
olarak yeni teknolojileri ve
kontrolleri benimsemeleri gerekir.

Dahili tehdit verilerini çeşitli farklı kaynaklardan (örn. OSINT ya da küresel kötü amaçlı yazılım
karşıtı yazılım satıcıları) toplanan bilgilerle birleştirmek, saldırı teknikleri ve olası göstergeleri
hakkında bilgi sunar Bu ise işletmelerin belli işletmeleri hedefleyen sıradan ya da gelişmiş
saldırılara karşı etkili savunma stratejileri geliştirebilmelerine izin verir.

Vekil sunucu

OSINT

Ağ
çevresi
kayıtları

Güvenlik duvarı

İstihbarat

SIEM

!
IPS/IDS

Vaka
Cevaplama

Şekil 3:
İstihbarat tabanlı SOC

Küresel kötü amaçlı
yazılım karşıtı yazılım
satıcıları
Endüstri CERT'leri
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İstihbarat kaynakları dikkatle seçilmelidir. Kullanılan istihbaratın kalitesi ile bu istihbarat
tabanında verilen kararların etkinliği arasında doğrudan bir ilişki vardır. Geçersiz, doğru olmayan
ya da sektör veya iş hedeflerinizle aynı doğrultuda olmayan istihbarata güveniyorsanız, ya da
tehdit bilgilerini hemen alamıyorsanız, işletmenizin karar verme kalitesi ciddi anlamda düşebilir.
Bağlamdan kopuk ham data, SOC ekiplerinin tamamen etkin olabilmesi için gerekli altyapıyı
sağlayamayacaktır. Örneğin, belli bir URL'nin kötü amaçlı olduğunu bilmek, aynı zamanda bir
açığı kötüye kullanmak amacıyla ya da belli bir kötü amaçlı yazılım için kullanıldığını bilmekten
farklıdır. Bu ek istihbarat seviyesi güvenlik uzmanlarınıza, etkilenen makineyi incelerken ne
aramaları gerektiğini belirtir.
Harici Tehdit İstihbaratı Kaynaklarında nelere bakmak gerekir:
• Küresel erişimi olan, en geniş saldırı görünürlüğünü sağlayan istihbarat
• Yeni tehdit göstergelerini erken fark etmesiyle tanınan bir sağlayıcı
• Bağlam zengini, hemen harekete geçmeye izin veren istihbarat
• Mevcut güvenlik kontrollerine kolay entegrasyon sağlayan teslimat formatları ve
mekanizmaları

Güvenlik duvarı

Güvenlik duvarı

Süreçler

Süreçler

Yazılım

Yazlım

Kullanıcı

Kullanıcı

Kayıtları

Kayıtları

+
SIEM

!
GÖRÜNÜRLÜK
BOŞLUĞU

Anomali tespit
edilmeli

Tehdit aktörü girişimi
tespit edildi

SOC

SOC

Şekil 4:
Tehdit İstihbarat Modeli

Sektör
Tehdit
İstihbaratı

SIEM

Threat intelligence model
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Tehdit avcılığı da gündelik SOC operasyonunun bir parçasıdır. Bu yeni bir kavram değildir.
Bilinmeyen ve gelişmiş tehditlerin tespiti, otomatik kurallardan ve imza tabanlı tespit
mekanizmalarından ziyade güvenlik analistlerinin zorlu, kişisel çabalarına güvenir.
Bu süreç farklı tekniklerin (istatistiksel analiz, makine öğrenmesi ve görselleştirme gibi)
toplanmasını ve uç noktalardan, ağlardan, uygulanmış güvenlik kontrollerinden, yetkilendirme
sistemlerinden, vs. elde edilen tüm verilere uygulanmasını gerektirir. Amaç olası bir ihlalle ilgili
mevcut hipotezin doğrulanmasıdır. Analistin kullanabileceği tehdit avcılığı teknolojileri arasında
hâlihazırda belirtilmiş olanlar -SIEM çözümleri, OSINT, Tehdit İstihbaratı Platformları ve diğer veri
kaynakları- vardır.
Tehdit avı analisti haricen elde edilmiş IOC'leri (Ele Geçirilme Belirtileri) inceleyecektir ve bu
işletmenin bilgisayarlarında bu kalıntıları (IP adresleri, dosya sağlamaları, URL'ler, vs. gibi)
aramak için özel gereçler kullanacaktır. Güvenlik ihlaline dair açık bir işaret bulunduğunda,
vaka cevaplama prosedürleri başlatılabilir.
Devasa hacimlerde verilerin içinde otomatik önlemlerin tespit edemediği kalıntıları aramak, son
derece yetkin ve deneyimli profesyonellerin işidir.
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Kaspersky Lab şunları sunar:
Tehdit İstihbaratı Veri Beslemeleri
Kaspersky Lab sürekli güncellenen Tehdit İstihbaratı Veri Beslemeleri sunarak SOC ekibinizi
siber tehditlerle ilişkili riskler ve etkileri konusunda bilgilendirir, tehditlerle daha etkin şekilde baş
etmenizi ve saldırılara karşı daha saldırı başlamadan korunmanızı sağlar.

BESLEME TANIMI
IP İtibar Beslemeleri — Şüpheli ve kötü amaçlı bilgisayarları kapsayan bağlamlı IP adresleri seti.
Kötü Amaçlı URL'ler — kötü amaçlı bağlantıları ve web sitelerini kapsayan bir dizi URL. Maskeli ve
maskesiz kayıtlar mevcuttur.
Oltalama URL'leri— Kaspersky Lab tarafından oltlalama siteleri olarak tanımlanmış URL'ler seti.
Maskeli ve maskesiz kayıtlar mevcuttur.
Botnet C&C URL'leri —botnet komuta ve kontrol (C&C) sunucularının ve ilgili kötü amaçlı nesnelerin
URL'leri seti.
Beyaz Liste Veri Beslemeleri — sistematik olarak meşru yazılımlar sunan üçüncü taraf
çözümleri ve hizmetleri sunan bir dizi dosya sağlama bilgisi.
Kötü Amaçlı Sağlama Beslemeleri — en tehlikeli, yaygın ve yeni türeyen kötü amaçlı yazılımları kapsar.
Mobil Kötü Amaçlı Sağlama Beslemeleri — mobil platformları etkileyen kötü amaçlı
nesneleri tespit etmek için bir dizi dosya sağlaması.
P-SMS Truva Atı Beslemeleri — Mobil kullanıcılar için yüksek ücretler ödenmesine yol açmanın yanı
sıra saldırganın SMS mesajlarını çalmasını, silmesini ve bunlara cevap vermesini sağlayan SMS Truva
Atlarının tespit edilmesini sağlayan Truva Atı sağlamaları ve ilişkili bağlam seti.
Mobil Botnet C&C URL'leri — Mobil botnet C&C sunucularını kapsayan bağlamlı URL'ler seti.

HİZMETİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
•

•

•
•
•

Veri Beslemeleri, dünya çapındaki bulgulara dayanır (tüm internet trafiğinin ve tüm veri
türlerinin önemli bir bölümüne görünürlük sağlayan, 200 ülkede onlarca milyon son
kullanıcıyı kapsayan Kaspersky Security Network sayesinde), yüksek seviyede doğruluk ve
kapsama sağlayarak Gerçek Zamanlı olarak üretilir.
Veri Beslemesindeki tüm kayıtlar, harekete geçmeyi sağlayan bağlamla zenginleştirilir (tehdit
isimleri, zaman damgaları, konum, çözümlenmiş IP'ler, etkilenen web kaynaklarının adresleri,
sağlamalar, popülerlik, vs.). Bağlam verileri "büyük resmi" görmeye yardımcı olur, verinin
geniş kapsamlı kullanımını doğrular ve destekler. Bağlama yerleştirildiğinde, veriler
rakiplerinizi tanımlamanızı sağlayan kim, ne, nerede, ne zaman sorularına cevap vermek için
kullanılabilir, zamanında karar vermenize ve işletmenizi özel olarak korumanıza yardımcı
olacak eylemlerde bulunmanıza yardımcı olur.
HTTPS ya da ad-hoc iletim mekanizmaları üzerinden çalışan basit hafif dağıtım formatları
(JSON, CSV, OpenIoC, STIX), beslemelerin güvenlik çözümlerine kolay entegrasyonunu
destekler.
Tehdit istihbaratı hataya son derece dayanıklı bir altyapı tarafından üretilip gözlemlenerek
sürekli erişilirliği ve tutarlı performansı garanti eder.
HP ArcSight, IBM QRadar, Splunk ve daha fazlasıyla hazır entegrasyon.
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Kaspersky Threat Lookup
Kaspersky Threat Lookup, Kaspersky Lab'ın siber tehditler ve ilişkileri hakkında edindiği tüm
bilgiyi tek, güçlü bir web hizmeti çatısı altında sunar. Amaç SOC 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.

HİZMETİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
• Güvenilir İstihbarat: Kaspersky Threat Lookup' ın önemli özelliklerinden biri, harekete
geçmeyi sağlayan bağlamla zenginleştirilmiş tehdit istihbaratı verilerinin güvenliğidir.
Kaspersky Lab ürünleri, kötü amaçlı yazılım karşıtı testlerde alanının lideridir,1 güvenlik
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
dayanarak ve Kaspersky Security Network tarafından desteklenerek gerçek zamanlı ve
otomatik olarak üretilir.
• Tehdit Avlama: Saldırıları önlemekte, tespit etmekte ve saldırılara 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 tespit ederseniz o
kadar az hasar oluşur, tamir o kadar hızlı olur ve ağ işlemleriniz o kadar hızlı normale döner.
• 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 farklı veriler
yelpazesini kapsar. Bu veriyle güçlenip, yüz yüze kaldığınız çeşitli güvenlik tehditleri ortamını
inceleyebilirsiniz.
• Sürekli Erişilirlik: Tehdit istihbaratı hataya son derece dayanıklı bir altyapı tarafından 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.

Şekil 5:
Kaspersky Threat Lookup

1 http://www.kaspersky.com.tr/top3
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• Sandbox Analizi: 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: IOC'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.
• Kolay kullanımlı Web Arayüzü veya RESTful API: Hizmeti bir web arayüzünden (web tarayıcı
üzerinden) manuel kipte ya da tercihinize göre basit RESTful API ile kullanın.

APT İstihbarat raporları
Keşfedilen Gelişmiş Sürekli Tehditler anında rapor edilmez ve büyük çoğunluğu kamuya hiç bir
duyurulmaz.
Derinlemesine,
işlevsel
APT
istihbarat
raporlarımızla
son
zaman
araştırmalarımızdan ilk siz haberdar olun.
SIRADA ne var?

Ghoul
Operasyonu
ProjectSauron

Bunlar Kaspersky Lab tarafından bulunan ve yalnızca halka
açıklanan APT'lerdir.

Cosmic Duke

Duqu v2.0

Xdedic

Abonelerimiz, kamuya açık olmayan araştırmalar ve keşifler
dahil olmak üzere tüm veritabanımıza erişim sahibidir.

Cloud Atlas

Cozy Duke

BlueTraveller

Regin

Naikon

Kimsuki

Syrian EA

Hellsing

IceFog

CouchingYeti

Desert Falcons

Net Traveller
Winti

Animal Farm
BlackEnergy2

ATM
Jackpotting

Poseidon
Group

ACECARD
Carbanak

Mini Flame

Mini Duke

DarkHotel

GAUSS

Teamspy

Careto

GCMAN
Metel
Equation Group

Stuxnet

Duqu

Flame

Red October

Epic Turla

2010

2011

2012

2013

2014

Şekil 6:
Kaspersky Lab tarafından bulunan APT'ler

Adwind RAT

2015

2016
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Kaspersky APT Intelligence Reporting’e abone olduğunuzda, keşfedilen hiç bir zaman kamuya
açıklanmayacak olanlar da dahil olmak üzere tüm APT’ler hakkında, keşfedildikleri anda çeşitli
formatlarda sunulan eksiksiz teknik verileri de içeren soruşturmalarımıza ve keşiflerimize size
özel, sürekli erişim sahibi olursunuz. Uzmanlarımız sektördeki en yetenekli ve başarılı APT
avcılarıdır ve sizi siber suçlu ve siber terörist grupların taktiklerinde tespit ettikleri tüm
değişiklikler hakkında anında uyarırlar. Ayrıca Kaspersky Lab'ın eksiksiz APT raporları
veritabanına da erişim sahibi olursunuz - kurumsal güvenlik zırhınıza eklenen güçlü bir
araştırma ve analiz bileşeni.

HİZMETİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
• En son tehditlerin teknik tanımlarına soruşturma sırasında, kamuya duyurulmadan önce özel
erişim.
• Kamuya açık olmayan APT’ler hakkında bilgi. Tüm yüksek profilli tehditler kamuya
duyurulmaz. Bazıları, etkilenen mağdurlar, verilerin hassaslığı, açığın kapatılması sürecinin
doğası veya ilgili yasal işlemlerden dolayı hiç bir zaman kamuya açıklanmaz. Ancak bunların
hepsi müşterilerimize bildirilir.
• openIOC formatında, Yara Kurallarınıza erişen kapsamlı bir İşgal Göstergeleri listesini de
içeren, ayrıntılı destekleyici teknik veriler, örnekler ve gereçler.
• APT girişimlerini sürekli gözleme. Soruşturma esnasında işlevsel istihbarata erişim (APT
dağılımı, IOC’ler, C&C altyapısı hakkında bilgiler).
• Geriye dönük analiz - Abonelik döneminiz boyunca, daha önce hazırlanmış tüm raporlara
erişim sağlanır.
Pratik açıdan, Ele Geçirilme Belirtileri SOC uzmanları için raporun en işlevsel
parçasıdır. Bu yapılandırılmış bilgiler, altyapınızda enfeksiyon göstergelerini kontrol etmeniz
için özel otomatik gereçlerin kullanımı için sağlanır.
Tüm raporlar APT İstihbarat Portalı üzerinden, aşağıda gösterildiği şekilde sunulur.

Şekil 7:
APT İstihbarat Portalı
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Özel Tehdit Raporlama
Müşteriye Özel Tehdit Raporlama
İşletmenize bir saldırı düzenlemenin en iyi yöntemi nedir? Özellikle sizi hedefleyen bir saldırgan
hangi yolları ve bilgileri kullanabilir? Halihazırda bir saldırı yapıldı mı? Ya da tehdit altında
mısınız?
Kaspersky’nin müşteriye özel Tehdit İstihbaratı Raporlaması, uzmanlarımız mevcut saldırı
durumunuzun kapsamlı bir resmini oluşturarak, kötüye kullanılmaya açık zayıf noktaları
belirleyerek ve geçmiş, güncel ve planlanan saldırılara dair kanıtları ortaya koyarak bu sorulara
ve daha fazlasına cevap verir.
Bu özgün bakış açısının sağladığı güçle savunma stratejinizi siber suçluların birincil hedefleri
olarak tanımlanan noktalara odaklayabilir, işgalcileri hızla ve nokta atışıyla uzaklaştırabilir ve
başarılı saldırı riskini en aza indirgeyebilirsiniz.
Açık Kaynak İstihbarat (OSINT), Kaspersky Lab uzman sistemleri ile veri tabanlarının
derinlemesine analizi ve yeraltı siber suçlu ağları hakkındaki bilgilerimiz kullanılarak geliştirilen
bu raporlar aşağıdakileri de içeren bir çok alanı kapsar:
• Tehdit vektörlerinin tanımlanması: Olası saldırı hedefleri olan, ağınızın dışarıdan erişilebilen
kritik bileşenlerinin -ATM'ler, kameralar ve mobil teknolojileri kullanan diğer sistemler, çalışan
sosyal ağ profilleri ve kişisel e-posta hesapları- tanımlanması ve durum analizleri.
• Kötü amaçlı yazılım ve siber saldırı takip analizi: İşletmenizi hedef alan aktif ya da inaktif
kötü amaçlı yazılım örneklerinin, geçmiş ya da güncel botnet etkinliğinin ve tüm ağ tabanlı
şüpheli etkinliklerin tanımlanması, gözlenmesi ve analizi.
• Üçüncü taraf saldırıları: Etkilenmiş sistemleri daha sonra size saldırmak için kullanılabilecek,
müşterilerinizi, ortaklarınızı ve abonelerinizi özel olarak hedefleyen tehditlere ve botnet
etkinliklerine dair kanıtlar.
• Üçüncü taraf saldırıları: Etkilenmiş sistemleri daha sonra size saldırmak için kullanılabilecek,
müşterilerinizi, ortaklarınızı ve abonelerinizi özel olarak hedefleyen tehditlere ve botnet
etkinliklerine dair kanıtlar.
• Mevcut saldırı durumu: APT saldırıları yıllarca hiç tespit edilmeden devam edebilir. Eğer
altyapınızı etkileyen güncel bir saldırı tespit edersek, etkin çözüm için tavsiyeler sunarız.

HIZLI BAŞLANGIÇ - KOLAY KULLANIM - KAYNAK GEREKTİRMEZ
Parametreler (müşteriye özel raporlar için) ve tercih edilen veri formatları belirlendikten sonra,
Kaspersky Lab hizmetini kullanmaya başlamak için ek altyapıya ihtiyacınız olmaz.
Kaspersky Threat Intelligence Reporting'in, ağ kaynakları da dahil olmak üzere kaynakların
bütünlüğü ve erişilebilirliği üzerinde hiç bir etkisi yoktur.
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Müşteriye Özel Tehdit Raporlama
Bir ülkenin siber güvenliği, tüm büyük kurumlarının ve işletmelerinin korunmasını içerir. Devlet
makamlarına karşı gelişmiş kalıcı tehditler (APT) ulusal güvenliği etkileyebilir; üretim, ulaştırma,
telekomünikasyon, bankacılık ve diğer önemli sektörlere yönelik olası siber saldırılar potansiyel
olarak devlet seviyesinde maddi kayıplar, üretim kazaları, ağ iletişiminin engellenmesi ve halk
huzursuzluğu gibi önemli zararlara yol açabilir.
Mevcut saldırı yüzeyinin ve kötü amaçlı yazılımların ve ülkenizi hedefleyen korsan saldırılarının
güncel trendlerini bildiğinizde, savunma stratejinizi siber suçluların birincil hedefleri olarak
belirlenen bölgelere odaklayabilir, izinsiz ziyaretçileri hassasiyetle kovmak üzere hızla hareket
edebilir ve başarılı saldırıların riskini en aza indirgeyebilirsiniz.
Açık Kaynak İstihbarattan (OSINT), Kaspersky Lab uzman sistemleri ile veri tabanlarının
derinlemesine analizi ve yeraltı siber suçlu ağları hakkındaki bilgilerimize varan yaklaşımları
kullanılarak yaratılan bu raporlar aşağıdakileri de içeren bir çok alanı kapsar:
• Tehdit vektörlerinin tanımlanması: ülkenin haricen erişilebilir olan kritik IT kaynaklarının
belirlenmesi ve durum analizi - güvenlik açığı bulunan devlet uygulamaları,
telekomünikasyon ekipmanı, endüstriyel kontrol sistemlerinin bileşenleri (SCADA; PLC'ler, vs.)
ATM'ler, vs gibi.
• Kötü amaçlı yazılım ve siber saldırı izleme analizi: Özgün dahili gözlem kaynaklarımızdan
edindiğimiz bilgilere dayanarak APT girişimlerinin, aktif ya da inaktif kötü amaçlı yazılım
örneklerinin, geçmiş ya da güncel botnet faaliyetlerinin ve ülkenizi hedefleyen diğer önemli
tehditlerin tanımlanması ve analizi.
• Bilgi sızıntıları: Yeraltı forumlarını ve çevrimiçi toplulukları gizlice gözlemleyerek, korsanların
belli organizasyonlara yönelik saldırı planlarını tartışıp tartışmadıklarını keşfederiz. Ayrıca
mağdur olan organizasyonlar ve kurumlar için risk yaratan ele geçirilmiş önemli hesapları da
(örneğin Ashley Madison vakasında olduğu gibi, devlet kurumlarının çalışanlarına ait, şantaj
için kullanılabilecek hesaplar) ortaya çıkarırız.
Kaspersky Threat Intelligence Reporting'in, ağ kaynakları da dahil olmak üzere kaynakların
bütünlüğü ve erişilebilirliği üzerinde hiç bir etkisi yoktur. Hizmet, girişimsiz ağ keşif
yöntemlerine ve açık kaynakların yanı sıra sınırlı erişimli kaynaklarda bulunan bilgilerin analizine
dayanır.
Hizmetin sonucu olarak size farklı devlet sektörleri ve kurumlarına yönelik önemli tehditlerin
tanımının yanı sıra ayrıntılı teknik analiz sonuçları hakkında ek bilgiler içeren bir rapor sunulur.
Raporlar şifreli e-posta mesajları içinde gönderilir.
Hizmet bir seferlik bir proje olarak da, bir abonelikle düzenli olarak da (örneğin üç ayda bir)
sağlanabilir.
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Kaspersky Yönetimli Koruma
Kaspersky Yönetimli Koruma hizmeti Kaspersky Security for Business ve Kaspersky Anti
Targeted Attack Platform kullanıcılarına, hedefli saldırıları tespit etmek ve engellemek için
gelişmiş teknik önlemlerin özgün bir birleşimini sunmaktadır. Hizmet kapsamında, Kaspersky
Lab uzmanları 24 saat gözlem yaparak siber tehdit verilerini sürekli olarak analiz eder (Siber
Tehdit İstihbaratı), kritik bilgi sistemlerini hedefleyen hem bilinen hem de yeni siber-casusluk ve
siber-suç girişimlerinin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesini sağlar.

Kaspersky Security Network

24/7

Şekil 8:
Kaspersky Yönetimli Koruma

HİZMETİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
• Kaspersky Lab analistlerinin 7x24 desteği ile hedefli saldırılara ve kötü amaçlı yazılımlara karşı
yüksek seviyeli koruma.
• ITam bilgilenmiş, etkili bir koruma stratejisi geliştirebilmek için saldırganlar, amaçları,
yöntemleri ve gereçleri, ayrıca saldırganların verebilecekleri olası zararlar hakkında bilgiler.
• Kötü amaçlı yazılım dışı saldırıların, önceden bilinmeyen gereçler kullanan saldırıların ve
sıfırıncı gün açıklarını kullanan saldırıların tespiti.
• Vakaların geriye dönük analizi ve tehdit avlama.
• Koruma kalitesinde artışın yanı sıra genel güvenlik maliyetlerinde düşüş Bu, tehdit aktörlerinin
kullandıkları yöntemlerin ve teknolojilerin analizi de dahil olmak üzere dünyanın siber saldırı
analizi liderinin sunduğu son derece profesyonel bir hizmettir. Bu seviyede bilginin dışarıdan
bir hizmet olarak alınması, dar alanlara odaklanan uzmanlar çalıştırmaktan daha ekonomiktir.
• Entegre yaklaşım - Entegre Kaspersky Security for Business çözümlerimizin geniş kapsamı,
Kaspersky Lab'ın hedefli saldırılara karşı tam bir koruma döngüsünü kurmak için gereken tüm
teknolojileri ve hizmetleri sunduğu anlamına gelir. Hazırlık — Tespit — Soruşturma — Veri
Analizi — Otomatik Koruma.

HİZMETİN FAYDALARI
• Vakaları hızla tespit eder.
• Sınıflandırmayı (hatalı pozitif ya da doğru tespit) mümkün kılabilmek için yeterli bilgi toplar.
• Toplanan kalıntılara ne kadar sık rastlandığını tanımlayarak saldırının ne kadar özgün
olduğunu belirler.
• Bir bilgi güvenliği vakasına cevap verme sürecini başlatır.
• Antivirüs veritabanlarına gerekli güncellemeleri başlatarak tehditlerin yayılmasını engeller.
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Kaspersky Threat Intelligence Kaynakları hakkında daha
fazla bilgi
Tehdit İstihbaratı, Kaspersky Security Network (KSN) ve web örümceklerimiz, Botnet
hizmetimiz
(botnetlerin,
hedeflerinin
ve
faaliyetlerinin
24/7/365
Gözlemleme
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. 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.
Uygun becerilere ve eğitime sahip insanların yanı sıra güvenilir kaynaklardan edinilip mevcut
güvenlik kontrollerine dahil edilmiş Tehdit İstihbaratı sayesinde, Vaka Cevabınızı düşünmenin vakti
gelmiştir.

Müşteri

1

KSN
2

Kaspersky Lab
İstatistikleri

4

3

Kaspersky
Küresel
Kullanıcılar

Web Örümcekleri
Botnet Gözlemleme

Kaspersky Lab
Uzman Sistemi

5

Spam Tuzakları
Tehdit
İstihbaratı

Sensörler
APT Araştırma Ekibi

Kaspersky Lab
Analistleri

Ortaklar
OSINT

Şekil 9:
Kaspersky Lab’ın Tehdit İstihbarat Kaynakları

Beyaz Listeleme
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VAKA CEVAPLAMA ÇERÇEVESİ
Adli analiz ve vaka cevaplama, önemli miktarda dâhili kaynağın kimi zaman çok kısa zamanda,
kimi zamansa hemen ayarlanmasını gerektirir. Siber tehditlerle savaşmakta kapsamlı pratik
deneyime sahip bilgili uzmanların kötü amaçlı faaliyeti hızla tanımlamak, yalıtmak ve
engellemek için harekete geçmesi gerekir. Sonuçlar ve telafi maliyetleri en aza indirgenecekse,
hız çok önemlidir.
Bu seviyede uzmanlığa kısa sürede erişmek, oturmuş bir SOC ekibi için bile zor olabilir - çok az
organizasyonda şirket içinde gelişmiş bir saldırıyı durdurabilecek kaynaklar vardır. Ayrıca SOC
Ekibinin, ilgili APT aktörlerinin kullandıkları özel yaklaşımlara ve taktiklere dair uzmanlık
bilgisinin bulunmadığı durumlar (örn. karmaşık devlet destekli tehditler ya da APTler) ortaya
çıkabilir.
Böyle durumlarda, hızlı, tamamen bilgili bir yanıt üretmek için hazır olan üçüncü taraf bir Vaka
Cevaplama satıcısı ya da danışmanlık şirketi ile işbirliği yapmak daha uygun maliyetli ve
üretkence olabilir.
Kapsamlı bir Vaka Cevaplama Çerçevesi şunları içermelidir:
• Vaka tanımlama
İlk vaka analizi ve enfekte olmuş sistemlerin yalıtılması
• Kanıt toplama
Vak türüne göre, gerekli kanıtın elde edilmesi için farklı kaynakların incelenmesi gerekecektir.
• Adli Analiz (gerekirse)
Bu aşamada vakaya dair ayrıntılı bir resim elde edilebilir.
• Kötü amaçlı yazılım Analizi (gerekirse)
Belli kötü amaçlı yazılımların becerilerini anlamak
• Telafi Planı
Hem sorunun kök nedenini hem de kötü amaçlı kodun tüm izlerini ortadan kaldırmak için bir
planın geliştirilmesi
• Öğrenilen dersler
Mevcut güvenlik kontrollerinin gözden geçirilmesi ve benzer olayların engellenmesi için
güncellenmesi

Hazırlık

Tanımlama
ve Yalıtma

Edinme

İnceleme

Vaka Cevaplama Çerçevesi

Şekil 10:
Vaka Cevaplama Çerçevesi

Düzeltme

Öğrenilen
Dersler
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Kaspersky Lab şunları sunar:
Vaka Cevaplama Hizmetleri
Vaka Cevaplama, kanıtların yerinde edinilmesinden ek Ele Geçirilme Belirtilerinin tanımlanmasına,
bir telafi planının hazırlanmasından organizasyonunuza yönelik tehdidin tamamen ortadan
kaldırılmasına kadar tüm vaka soruşturma döngüsünü kapsayan ayrıcalıklı hizmetimizdir.
Kaspersky Lab'ın soruşturmaları son derece deneyimli Siber-Saldırı Tespit Analistleri ve
Araştırmacıları tarafından yürütülür. Dijital Adli Bilimler ve Kötü amaçlı yazılım Analizi konusundaki
küresel deneyimimizin tüm ağırlığını güvenlik vakanızı çözümlemekte kullanıyoruz.
Bu hizmetin ifası sırasında aşağıdaki hedeflere ulaşılır:
• Maruz kalmış kaynakların tanımlanması
• Tehdidin yalıtılması.
• Saldırının yayılmasının engellenmesi.
• Kanıtların bulunması ve toplanması.
• Kanıtların analiz edilmesi ve vakanın kronolojisi ile mantığının yeniden inşa edilmesi.
• Saldırıda kullanılan kötü amaçlı yazılımın analiz edilmesi (kötü amaçlı yazılım bulunursa).
• Saldırının kaynaklarını ve diğer maruz kalmış olması olası sistemlerin ortaya çıkarılması.
• Olası maruz kalma işaretlerini ortaya çıkartmak için IT altyapınızın gereçlerle desteklenmiş
taramalarını gerçekleştirmek.
• Şüpheli işlemleri (olası komuta ve kontrol sunucuları gibi) tespit etmek üzere sizin ağınız ile dış
kaynaklar arasındaki dışarı yönlü trafiğin analizi.
• Tehdidin ortadan kaldırılması.
• Yapabileceğiniz diğer düzeltici faaliyetleri tavsiye etmek.
Kendi vaka cevaplama ekibiniz olup olmadığına bağlı olarak, uzmanlarımızdan tam soruşturma
döngüsünü yürütmelerini, yalnızca maruz kalmış makineleri tespit edip yalıtmalarını ve tehdidin
yayılmasını engellemelerini, ya da Kötü Amaçlı Yazılım analizi ile Adli Dijital Analiz işlemlerini
gerçekleştirmelerini isteyebilirsiniz.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM ANALİZİ
Kötü amaçlı yazılım analizi, organizasyonunuzu hedefleyen özel kötü amaçlı yazılım dosyalarının
davranışlarını ve amaçlarını tam olarak anlamanızı sağlar. Kaspersky Lab uzmanları sağlayacağınız
kötü amaçlı yazılım örneğini derinlemesine analiz ederek aşağıdakileri içeren bir rapor hazırlar:
• Örnek özellikleri: Örneğin kısa bir tanımı ve kötü amaçlı yazılım sınıflandırması ile ilgili bir yargı.
• Ayrıntılı kötü amaçlı yazılım tanımı: Kötü amaçlı yazılım örneğinizin işlevlerinin, tehdit davranışının ve
hedeflerinin - Ele geçirilme belirtileri dahil- derinlemesine analizi sayesinde yazılımın etkinliklerini
bertaraf etmek için gereken bilgileri sağlamak.
• Telafi senaryosu: Rapor organizasyonunuzu bu tür tehditlere karşı tamamen güvenlik altına
almak için gerekli adımları tavsiye eder.

DİJİTAL ADLİ BİLİMLER
Dijital Adli Bilimler, soruşturmada bir kötü amaçlı yazılım keşfedilirse, yukarıdaki gibi kötü amaçlı yazılım
analizini içerebilir. Kaspersky Lab uzmanları tam olarak neler olduğunu anlamak için, HDD imajları, hafıza
dökümleri ve ağ izlemeleri dahil olmak üzere kanıt parçalarını birleştirir. Sonuç, vakanın ayrıntılı bir
açıklamasıdır. Siz müşteri olarak, kanıtları toplayıp vakanın ana hatlarını sunarak süreci başlatırsınız.
Kaspersky Lab uzmanları vakanın belirtilerini analiz eder, kötü amaçlı yazılım dosyasını belirler (varsa) ve
telafi adımlarını da içeren ayrıntılı bir rapor sunmak için kötü amaçlı yazılım analizi gerçekleştirir.

SUNUM SEÇNEKLERİ
Kaspersky Lab'ın Vaka Cevaplama Hizmetleri aşağıdaki şekillerde mevcuttur:
• Abonelik ile
• Tek bir vakaya cevap olarak
Her iki seçenek de, uzmanlarımızın vakayı çözümlemek için harcadıkları zaman miktarına dayanır. Bu ise
müşteriyle anlaşma imzalanmadan önce müzakere edilir. Müşteri gerekli olduğunu düşündüğü kadar
çalışma saatini esnek şekilde ekleyebilir veya uzmanlarımızın her vaka için özel olarak sundukları
tavsiyeleri takip edebilir.
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NEDEN KASPERSKY LAB?
Çünkü:
• Interpol ve CERT'ler gibi küresel emniyet teşkilatları ile ortaklıklarımız var
• Dünya çapında milyonlarca siber tehdidi gerçek zamanlı olarak takip eden bulut tabanlı
gereçlerimiz var
• Her türden internet tehdidini analiz eden ve anlayan küresel ekiplerimiz var
Çünkü biz:
• Tehdit İstihbaratına ve teknolojik liderliğe odaklanan, dünyanın en büyük bağımsız güvenlik
yazılımı şirketiyiz
• Bağımsız kötü amaçlı yazılım tespit testlerinde tüm diğer satıcılar karşısında tartışmasız lideriz
• Gartner, Forester ve IDC tarafından Lider olarak tanımlanıyoruz

Kaspersky Lab Hakkında
Kaspersky Lab dünyanın en büyük özel uç nokta koruma çözümleri satıcısıdır. Şirket, dünyanın
en büyük uç nokta kullanıcıları için güvenlik çözümleri satıcıları arasında sayılmaktadır. 18
yıldan uzun tarihinde Kaspersky Lab IT güvenliğinde yenilikçi bir şirket olmaya devam etmiştir
ve büyük şirketler, KOBİler ve tüketiciler için etkin dijital güvenlik çözümleri sağlar. Ana şirketi
İngiltere'de kayıtlı olan Kaspersky Lab dünya çapında yaklaşık 200 ülkede ve bölgede faaliyet
gösterir, küresel olarak 350 milyondan fazla kullanıcıya koruma sağlar.

Sorumluluk Reddi.

Bu belge bir halka arz değildir ve yalnızca tanıtım amacıyla hazırlanmıştır.
Hizmetin kapsamı, belli bir coğrafi bölgede erişilebilirliği ile ilişkili olarak değişebilir. Belgede
açıklanan bazı hizmetler, Kaspersky Lab ile ek anlaşmalar gerektirebilir.
Ek ayrıntılar için lütfen Kaspersky Lab'ın bölgesel temsilcisi ile iletişime geçin ya da talebinizi
istihbarat@kaspersky.com 'a gönderin.

Twitter.com/
KasperskyTR

Kaspersky Lab, Mokova, Rusya
www.kaspersky.com.tr

Facebook.com/
KasperskyTR

İnternet güvenliği hakkında her şey:
www.securelist.com

Youtube.com/
KasperskyTR

Yakınınızda bir çözüm ortağı bulun:
www.kaspersky.com/buyoffline
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