Durum Çalışması

Amaç
İşletme güvenliği açısından en iyi işletimsel
uygulamaların gerçekleştirildiği bir model
olarak görev alırken tüm dünya genelinde
işletme kaynaklarını korumak.
Yaklaşım
• HPE ArcSight ürünlerini kullanmaya
başlayın ve HPE TippingPoint Intrusion
Prevention System ile üçüncü taraf
kaynaklardan alınan verileri birleştirin.

HPE Cyber Defense Center,
küresel kaynakları her dakika
ve her gün korumaktadır
HPE güvenlik teknolojileri ve işletimsel
mükemmelliğin en büyük gösterimi

• Gelişmiş analizler gerçekleştirmek ve
HPE Vertica Analytics Platform ile
birlikte harekete geçmek için büyük
veri kaynaklarını analiz edin.
IT Konuları
• ArcSight ürünleri günde yaklaşık bir milyar
olayı izler ve olay akışını birkaç analiz
uzmanının yönetebileceği seviyeye getirir;
normalde bu işlemin elle yapılabilmesi
için 30.000’den fazla analiz uzmanından
oluşan bir ordu gerekir.
• Tehditleri proaktif olarak saptamak
için yaklaşık 600 adet TippingPoint
IPS (Saldırı Önleme Sitemi) platformu
ve diğer düzinelerce kaynaktan alınan
olaylar ilişkilendirilir. TippingPoint IPS,
günde yaklaşık beş milyon saldırıyı aktif
olarak saptar ve engeller.
• Vertica Analytics Platform, Cyber
Defense Center’in (CDC) her gün iki
milyardan fazla kaydı ilişkilendirmesini
sağlar ve çalışanların, donanımın belirli bir
bölümünü kullanarak sorgulama işlemini
geleneksel veri tabanlarına göre 50 ila
1.000 kat daha hızlı gerçekleştirmelerine
olanak tanır.
İşletme Konuları
• HPE işletme verisi, yalnızca 22 güvenlik
profesyonelinden oluşan bir ekiple, tüm
dünyada yaklaşık 250.000 çalışanı ile
birlikte korunmaktadır.
• CDC, en iyi HPE güvenlik uygulamalarının
sürekli güncel ve etkili olmaları amacıyla
küresel işletme güvenliği için bir çerçeve
görevi görür.
• CDC güvenlik uygulamalarındaki
yenilikler, müşterileri siber tehditlerin
ilerisinde tutmak adına HPE güvenlik
ürünlerine ve hizmetlerine aktarılır.

HPE Cyber Defense Center (CDC) tüm Hewlett
Packard Enterprise (HPE) için birinci sınıf işletme,
mühendislik, istihbarat ve olay yönetimi becerileri
sunar. CDC, HPE ArcSight ürün ailesinin pek
çoğunu kullanmaya başlamış ve yaklaşık 600 HPE
TippingPoint Intrusion Prevention System (IPS)
platformundan elde edilen verileri birleştirmiştir.
Ayrıca, HPE Vertica Analytics Platform ile büyük
boyutlu web ve syslog verileri üzerinde gelişmiş
analiz ve uyarı işlemleri için karmaşık analizler
gerçekleştirmektedir. Bu gerçek dünya test zemini
hem küresel HPE IT altyapısını korur, hem de HPE
müşterilerinin siber saldırılardan uzak durmalarına
ve işlerini sorunsuz şekilde yürütmelerine yardımcı
olmak için bir çerçeve sağlar.
Tüm dünyada 90’dan fazla security operations
center’i (SOC) analiz ederek türünün en
geniş veri setini toplayan HPE, sektörün en iyi
uygulamalarını ve derslerini almış ve bunları kendi
Cyber Defense Center’e uygulamıştır.

CDC yalnızca HPE’nin tüm işletmenin bütün bir
üç boyutlu görüntüsünü yakalama becerisini
göstermez, ayrıca şirketin en büyük değerlerinden
biri olan verileri koruyarak işletme güvenlik yeniliği
açısından bir vitrin işlevi görür.
2013 sonbaharında açılan CDC, HPE’nin 10 yıldan
fazla bir süredir gerçekleştirdiği güvenlik
faaliyetleri uygulamalarından öğrendiği dersleri
pekiştirir. CDC halihazırda dünyadaki en büyük
SOC’lerden biridir ve müşteriler ve ortaklar
için HPE güvenlik uzmanlığını sergilerken
aynı zamanda HPE küresel IT altyapısını siber
saldırılardan korur. Örneğin, saptanmadığında
ve yama yapılmadığında büyük zafiyetlere ve
istismarlara neden olabilen kötü yazılımlar olan
Heartbleed ve Shellshock gibi saldırılardan
HPE’yi korumuştur.
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CDC ekibi, HPE IT sisteminin şirketin en büyük
önceliği olması gerektiğini bildiren “HPE üzerinde
HPE” vizyonuna uyarak HPE ArcSight ürün
ailesi içindeki ürünlerin çoğunu kullanmaya
başlamış ve tüm dünyada kullanılan yaklaşık
600 HPE TippingPoint Intrusion Prevention
System platformlarından elde edilen verileri
birleştirmiştir. HPE ayrıca web sunucularından
ve diğer kaynaklardan günlük kayıtlar toplar
ve HPE Vertica Analytics Platform’u harekete
geçirerek gelişmiş analizler yapar.
Bu gerçek dünya test zemini, HPE’nin kendi IT
altyapılarını korumasına ve mevcut iç görüleri
HPE’nin gelecekteki güvenlik ürünleri ve
danışma hizmetleri avantajlarına dönüştürürken
siber tehditleri analiz etmesine olanak tanır.
Büyük ölçekli güvenlik istihbaratında büyük bir
başarıyı temsil eder, çünkü HPE’nin şu anda:
• 20.000 ağ aracı,
• 37.000 sunucusu,
• 330.000 çalışanı ve
• Yönetilen 450.000 uç noktası bulunmaktadır

Düzinelerce platform üzerinde
verinin ilişkilendirilmesi
TippingPoint IPS platformu, tüm dünyadaki
HPE konumlarında kullanılır ve saldırı önleme
etkinliklerinde birinci müşteri olarak öne çıkan
CDC ile birlikte yerel olarak yönetilir. TippingPoint
IPS, HPE ağ trafiği ve veri merkezleri için proaktif
ağ koruması sağlayarak eşit ve gerçek zamanlı bir
koruma sunar.
ArcSight çözümleri TippingPoint kayıtlarını
ve diğer kaynakları merkezi olarak ilişkilendirir,
böylece CDC tehditleri proaktif olarak
saptayabilir. Tüm TippingPoint platformları, en
güncel ve gelişmiş tehditlere karşı işletmelerin
korunmalarına yardımcı olmak için haftalık
olarak kötü amaçlı yazılım filtre paketi sunan,
kötü amaçlı yazılım etkinliği önleyip bozan,
hassas verileri koruyan ve ağ performansını
optimize eden HPE TippingPoint Threat Digital
Vaccine (ThreatDV) abonelik hizmetine güvenir.
HPE Cyber Defense Center’in üst düzey
yöneticilerinden Marcel Hoffmann şöyle ifade

etmektedir: “HPE’de TippingPoint aktif olarak
günde yaklaşık beş milyon saldırıyı tespit eder ve
engeller. CDC’miz dünyadaki en büyük üçüncü
TippingPoint IPS kurulumunu işletmektedir ve
ciddi bir tehdit algılandığında, trafiği temizler
ve bu saldırıları aktif olarak engelleriz.”
TippingPoint kullanımının boyutuna rağmen,
CDC, oldukça az TippingPoint uyarısı alır.
Hoffmann şöyle ifade etmektedir: “Güvenlik
duvarlarından oldukça fazla uyarı alıyoruz, ancak
bu uyarıların çoğu arka plan gürültüsü olmaktan
öteye gitmiyor. “TippingPoint IPS aktif olarak
araştırdığımız düşük hacimli, yüksek duyarlılıklı
işlemeye uygun uyarılar vermektedir.”
HPE ArcSight Enterprise Security Manager
(ESM), HPE ArcSight Logger ve HPE
TippingPoint IPS platformları güçlü ve kapsamlı
bir siber savunma sistemi kurmak için birlikte
çalışmaktadır. Her bir unsur değerli HPE bilgi
değerlerinin güvenliğinin sağlanmasında önemli
bir rol oynar. Bu değerlere işletme uygulamaları,
müşteri bilgi sistemleri, fikri mülkiyet değerleri ve
HPE işletme ağında mevcut olan tüm kritik bilgi
kaynakları dâhildir.
TippingPoint IPS ağ üzerindeki etkinliği izler
ve saptar, uygulama katmanındaki zararlı
etkinlikleri engeller ve ArcSight ESM’ye olay
verisi bildirir. ArcSight Kaydedicisi, TippingPoint
ve diğer kaynaklardan elde edilen olay bilgilerini
sınıflandırır ve saklar.
ArcSight tek bir konsoldan düzinelerce platforma
ait kayıtların izlenmesine olanak sağlar
ve pek çok kaynaktan elde edilen olayları
gelişmiş bir şekilde ilişkilendirir. ArcSight,
TippingPoint IPS platformlarından kayıtların
alınmasına yanı sıra güvenlik duvarlarından,
Microsoft® Windows® Aktif Sunucu Dizininden,
HPE-UX’tan, VMware’den, Microsoft.net’ten,
VPN’lerden, ağ araçları ve anahtarlarından, web
vekil sunucularından, açık kaynak çözümlerinden
ve veri tabanlarından da kayıtlar alır. ArcSight
Mühendislik ve Ürün Yönetimi üst düzey
yöneticisi Jorge Alzati şöyle ifade etmektedir:
“ArcSight’ın ezber bozan bağlayıcılarını
kullanarak kaynaklarımızın çoğundan kayıt
alabiliyoruz ve koleksiyon mantığı oluşturmak
ve diğerleri için kayıtları doğru bağlama
yerleştirmek için HPE FlexConnector
çerçevesini kullanıyoruz.”
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“CDC bir yıldan kısa bir süre içerisinde binlerce potansiyel saldırıyı saptadı
ve savuşturdu. Siber güvenlik programımız, önseziye dayalı bir güvenlik
stratejisi uygulamaya devam etmemize yardımcı olurken aynı zamanda
yönetimin de gerçeğe dayalı kararlar vermesine yardımcı olmak için
doğru güvenlik verisi sunar.”
— Marcel Hoffmann, Hewlett Packard Enterprise, Cyber Defense Center, Üst Düzey Yönetici

ArcSight ESM, TippingPoint IPS ve diğer
kaynakların derlediği veriyi filtreler ve ilişkilendirir.
Ayrıca, etkili güvenlik istihbarat analizi
için gereken geçerli ve yüksek kaliteli bilgileri
analiz uzmanlarına sunar. HPE Software
Professional Services’in metodolojiyi
benimsemesinin ardından HPE güvenlik
ürünleri uygulandı. Bu sayede kolay
bulunabilme, afet kurtarma, hata toleransı ve
yük dengeleme özellikleri birleştirilmektedir.

Saldırıların Saptanması
ve Savuşturulması
HPE boyutundaki bir işletme, zafiyetleri nedeniyle
baskı altındadır ve her saniye yüzlerce kez bu
zafiyetleri kullanma teşebbüsleriyle karşılaşır.
HPE ArcSight çözümü günlük ortalama bir milyar
olayı işler ve olay akışını, her bir CDC vardiyasında
aktif olan birkaç analiz uzmanının yönetebileceği
seviyeye getirir.
Bu analiz uzmanları uyarı miktarını, takip ve
düzeltme için başvurulan 15-20 olaya indirger.
Eş değer bir işlevin elle gerçekleştirilmesi için
30.000’den fazla analiz uzmanından oluşan
bir ordu gerekir. ArcSight’in yürütülmemesi
durumunda bu analiz gerçekleştirilemez,
gerçekleşen olaylar incelenmeden öylece bırakılır
ve halen aktif olan saldırılar da fark edilmezler.
ArcSight çözüm etkinlik örneklerini saptar,
birbirleriyle ilişkilendirir ve kullanım gereklilikleri
kurallarına göre uyarılar oluşturur. HPE
sistemlerden, çalışanlardan ve müşterilerden
alınan veriler de dâhil olmak üzere korunması

gereken çok büyük miktardaki hassas
verileri yönetir.
ArcSight ESM, tüm güvenlik gözlemlerini
gerçekleştirmesi için CDC’ye merkezi bir
nokta sağlar. CDC tehditlerin gerçek zamanlı
olarak algılanması ve kısa sürede etkisiz hale
getirilmesi için ArcSight’ı güçlendirir ve gerçek
tehditlerin yerini tespit etmek ve bu tehditlere
engel olmak için CDC uzmanlarının becerilerini
büyük ölçüde geliştiren büyük miktarlardaki
güvenlik verisini toplamak ve birbiriyle
ilişkilendirmek için ArcSight’ı kullanır.
Hoffmann şöyle ifade etmektedir: “ArcSight
çözüm, tehdit boyutuna tek bir bakış açısı getirir ve
güvenlik kaynaklarımızı en üst düzeye çıkarmamıza
yardımcı olur. “Analiz uzmanlarımız artık, ayrı izleme
sistemlerinden elde edilen ayrı verileri incelemek
yerine gerçek tehditleri işaret eden filtrelenmiş
güvenlik olaylarına odaklanabilirler.”
ArcSight tarafından sağlanan veri analizi,
saldırıların daha hızlı ve etkili şekilde
hafifletilmesini destekler ve saldırılardan etkilenen
değerlerin sahiplerine güçlü bir kanıt sunar; bu da
hızlı ve etkili düzelmelerin anahtarıdır. Bir saldırı
satpandığında ArcSight, CDC analiz uzmanlarının
durumu belgelendirmelerine ve değer sahipleri ile
iletişim kurmaları ve bir çözüme ilişkin desteklerini
kazanmaları için gereken kanıtı sağlamalarına
yardımcı olur.
Veri beslemeleri, işletme birimleri ve coğrafyalar
üzerinden merkezi olarak ilişkilendirilir ve
böylece siber tehditler açısından CDC’ye
eşsiz bir görünürlük sağlarlar.
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Alzati şöyle ifade etmektedir: “Büyük işletmelerin,
şirket üzerinde gerçekleşen ve işletme birimleri
veya bölgelerinin fark etmemiş olabileceği
potansiyel saldırıları kısa sürede belirleyebilmek
için saldırıları çoklu düzlemler üzerinde kısa sürede
çapraz olarak ilişkilendirebilmeleri gerekir.”
Hoffmann şu sözleri eklemektedir: “ArcSight
oldukça sofistike bir ilişkilendirme motoru sunar
ve daha hızlı bağlam analizi için olay verisini
zenginleştirir. Böylece analiz uzmanlarımız
daha verimli ve etkili şekilde çalışabilirler
ve tehditlerin etkilerini hafifletmek için kısa
sürede harekete geçilebilir.
ArcSight, saldırganların sistemlerimizde
zafiyetler ararken yaptıkları keşif etkinliklerini
saptamamıza olanak tanır. Böylece olası saldırıları
gerçekleşmeden önce engelleyebiliriz.”
CDC, veri beslemelerini filtrelemek ve uyarı
sürecini netleştirmek için kullanım gereklilikleri
oluşturma deneyimlerini sürekli olarak pekiştirir.
Alzati şöyle ifade etmektedir: “CDC ekibinin doğru
otomatik uyarıları aldığından emin olmak için
proaktif olarak kullanım gerekliliklerini geliştirmek
önemlidir. Faaliyet çalışanları, doğru kontrollerin
ve araçların yürürlükte olduğundan emin olmak
için raporları her gün incelerler. Doğru kullanım
gerekliliklerine sahip olduklarında, ArcSight
kuruluşun güvenlik durumunun anlaşılması için
tüm kayıt bilgilerinin kavranmasına yardımcı
olan bir cam levha işlevi görür.”
ArcSight ESM ve TippingPoint IPS çözümleri,
CDC analiz uzmanlarının olası binlerce saldırıyı
saptamalarına ve savuşturmalarına yardımcı

olmuştur. Örneğin CDC, Poodle (Padding
Oracle On Downgraded Legacy Encryption)
saldırılarını proaktif olarak önlemiştir.
Hoffmann şöyle ifade etmektedir: “Poodle
zafiyetini ilk duyduğumuzda, zafiyetten
faydalanmaya çalışan etkinliği saptamak
için ArcSight’e bir kullanım gerekliliği kuralı
yazdık. Yeni kuralımızdan doğan ArcSight
uyarıları üzerinden yaklaşık 250 IP adresini
kara listeye aldık ve zafiyetten faydalanmak
isteyen olası saldırganları engelledik.”
TippingPoint, Eylül 2014’deki Shellshock
duyurusundan kısa süre sonra, ArcSight
ESM paneli üzerindeki uyarılarla CDC analiz
uzmanlarına saldırganların HPE sistemlerini
taradıklarını ve zafiyet aradıklarını bildirmiştir.
Hoffmann: “ArcSight taramaların nerede
gerçekleştiğini ve neyi hedeflediklerini gerçek
zamanlı olarak bize göstermiştir. Kısa süre
içinde Shellshock’a HPE’nin zafiyetlerini
bildirmeyi ve sistem yamalarını bu zafiyetleri
onarmaya yönlendirmeyi başardık.”

Büyük veri ilişkilendirmesi
ve analizi
HPE Labs ile ortak olan CDC, gelişmiş
analiz ve uyarılar için HPE Vertica Analytics
Platform’a gönderilen altı dahili DNS
kümesinden kayıt toplamak için alan adı sunucusu
(DNS) kayıt araçlarını uygulamıştır. Vertica
Analytics Platform büyük miktardaki verileri
kısa sürede ve güvenilir bir şekilde kontrol
eder ve gelişmiş büyük veri analizi için CDC’ye
gerçek zamanlı işletme istihbaratı sunar.
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Bir bakışta müşteri
HPE Güvenlik Çözümü
• HPE ArcSight Enterprise Security
Manager
• HPE ArcSight Logger
• HPE TrippingPoint Intrusion Prevention
Systemi
• HPE TippingPoint Threat Digital
Vaccine
• HPE Vertica Analytics Platform

CDC, Vertica sayesinde donanımın belirli
bir bölümünü kullanarak sorgulama işlemini
geleneksel veri tabanlarına göre 50 ile 1.000 kat
daha hızlı gerçekleştirebilmektedir. İşletme verisini
işlemek için tasarlanan geleneksel bağıntısal veri
tabanlarının aksine, Vertica özellikle karmaşık
analiz iş yükleri için her yönüyle kurulmuştur
ve SOC içinde toplanan verinin hızı ve miktarını
kolayca kontrol edebilmektedir.
HPE siber güvenlik işletme mühendisi Lin Li:
“CDC büyük bir veri analizi platformuna ihtiyaç
duymaktadır, çünkü geleneksel teknolojiler
gereken hızı ve büyük verilerin hızlı bir şekilde
analiz edilmesi için gereken hızlı veri erişim
taleplerini karşılayamazlar. Örneğin CDC, 130’dan
fazla dahili web sunucusunun kayıt dosyalarını
analiz eder. Vertica ile, bu dosyaları saatlik yama
olarak saklayabilir, yerleştirebilir ve CDC ekibinin
analizleri yürütebilmesi için işleyebiliriz.”
ArcSight’tan elde edilen ilişkili kayıtlar da Vertica’ya
aktarılır ve böylece CDC, tehditleri hafifletmek ve
gelecekteki saldırıları önlemek için hızlı bir şekilde
büyük sofistike veri analizi gerçekleştirebilir.
Li şöyle açıklamaktadır: “Vertica, CDC’nin farklı
formatlardan gelen kayıt dosyalarıyla birlikte
günde iki milyardan fazla kaydı ilişkilendirmesine
olanak tanır. CDC, Vertica ile bu verileri normal
hale getirip temizler ve diğer referans verileriyle
ilişkilendirir. Bu da CDC’nin tüm resmi bir araya
getirmesine olanak tanır. Böylece ekip, HPE
küresel ağına giren trafiği anlayabilir ve işletme
kaynaklarını verimli bir şekilde güvenceye alabilir.”
Li sözlerine şöyle devam etmektedir: “Vertica,
kullanımı kolay olduğu ve veriyi çok iyi bir
şekilde sıkıştırdığı için, CDC’nin veriyi uygun
bir maliyetle saklamasına ve geçmişteki olayları
analiz etmesine izin verir. Vertica’daki 100 milyar
günlük kaydına karşı detaylı sorguların birçoğu bir
dakika içerisinde geri dönmektedir. Eski mimari
ile bu işlem mümkün değildir. Çünkü bu türden
bir yayılım, kıyaslanabilir ölçüdeki geleneksel Veri
Tabanı Yönetim Sistemiyle mümkün olmayacaktır.
Bu seviyedeki bir tarihi analiz, CDC’ye kullanıcıların

geçmişte bilinmeyen kötü amaçlı yazılımlara
maruz kalıp kalmadıklarının anlama ve
proaktif güvenlik gelişimlerini gerçekleştirme
olanağı sağlar.”

Gelecek için hazırlanmak
CDC, üç aşamalı bir uygulama stratejisinin ilkidir.
Birinci aşama, tehdit istihbaratını pekiştirerek ve
saldırı alanını azaltarak perimetrenin güvenceye
alınmasına odaklanmıştır. 2. aşama uygulamanın
güvenceye alınmasına odaklanırken 3. aşama da
işletmeyi koruyacaktır. CDC’nin yol haritası, 2017’ye
kadar işletme içerisinde tam kullanımı gerektirir ve
HPE, diğer büyük işletmelerce pekiştirilebilen en
iyi uygulamaları geliştirmeye devam etmektedir.
Hoffmann şöyle ifade etmektedir: “Küçük
adımlarla başlayın, kendinize çok büyük hedefler
koymayın” “İşletme güvenliğini özellikle farklı
bölümlere sahip çok büyük işletmeler için
aşamalar halinde sağlamak en iyi adım olacaktır.
Bu işe başlamadan önce en kritik değerleri
belirleyin, insanlarınıza ürünlerinizle ilgili eğitim
verin ve olgun düzelme süreçleri oluşturun.”
CDC ayrıca, gelecekteki tehlikelere bugünden
itibaren iyi bir şekilde hazırlanıldığından emin
olmak için yeni güvenlik tehditleri ile ilgili planlar
yapmaktadır.
CDC, HPE ürünleri ve hizmetleri için gerçek dünya
test zemini ve yalnızca 22 güvenlik profesyonelinin
yer aldığı hızlı bir SOC’un işletilmesi için bir çerçeve
işlevi görürken aynı zamanda sürekli gelişime
odaklanarak gelişmeye devam eder.
HPE, dünyadaki en büyük SOC’lerden birini
işleterek HPE müşterilerine aktarabilmek
amacıyla her bir güvenlik dolarından daha
fazla değer çıkarmayı öğrenmektedir.
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