Kayıpları Nasıl Engelleyebilirsiniz?
Riske Uyarlanabilir DLP - Geleneksel
DLP Karşılaştırması
Pek çok kurum işe DLP’nin “önleme” tarafını hedeﬂeyerek başlasa da sonuçta çok sayıda
hatalı pozitif sonuç dahil pek çok nedenle yalnızca denetleme yapmakla kalır ve uygulama
çalışanların hayal kırıklığına uğramasına neden olur. Gelin, kullanıcılarınızın verimini korurken,
yalnızca denetime dayalı bir yaklaşımın ötesine nasıl geçebileceğinizi keşfedelim.
Bir çalışanın bir USB belleğe veri kopyaladığına ilişkin bir uyarı aldınız. Bunun meşru bir eylem
mi yoksa potansiyel veri hırsızlığı mı olduğunu veya bir proje üzerinde çalışan bir kişi mi yoksa
başka bir şirkete geçmek üzere olan bir kişi mi olduğunu biliyor musunuz? Riske uyarlanabilir
veri kaybını önleme (DLP) çözümü, çalışanlarınızı ve verilerinizi korurken, çalışanların işlerini
her yerden yapabilmesini sağlamak amacıyla riskli davranışlardaki nüansları bu şekilde anlar.

Günümüzün Veri Kaybını Önleme
Seçenekleri Nelerdir?

ERİŞİME İZİN VERİLDİ

ERİŞİM ENGELLENDİ

Özgürlük sağlasa da
aslında DLP’nin yalnıza
ihlallerden sonra
kullanılan bir adli araca
dönüşmesine neden olur.

Kısıtlamalar verimi
düşürür veya riskli bir
şekilde güvenliğin
etrafından dolaşılmasına
neden olur

Riski Tanımlamak ve Ölçmek için Daha İyi bir Yol:

Riske Uyarlanabilir Veri Koruması
İhlal Göstergelerinden (IOC) Davranış Göstergelerine (IOB) Geçiş

IoC

İhlal Göstergelerine dayalı
Geleneksel Güvenlik
Analistler, birbiriyle ilgisiz olaylar (IoC’ler) arasındaki
bağlantıları kurmak ve olayın araştırılmaya değer olup
olmadığına karar vermek için kayıtları ve uyarıları tarar.

İHLAL
GÖSTERGELERI

Davranış Göstergelerine dayanan
Riske Uyarlanabilir Veri Koruması
Analizlerden faydalanan Davranış Göstergeleri
(IOB), kullanıcı ve cihazların riskini gerçek zamanlı
olarak değerlendirir.

DAVRANIŞ
GÖSTERGELERI

SORUŞTURMA IÇIN BULUTA
GÖNDERILEN UYARILAR
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KULLANICI

RISK HESAPLAMA

Daha Yüksek Verim:
Güvenlik, Kullanıcılara
Risk Sırasına göre
Öncelik Verir
Artık, verimi düşürmeden kayıpları
engellemek için olaylar gerçekleşirken
riski gözlemleyebilir ve öncelik
sırasına alabilirsiniz.

Davranışsal Riski
Senaryolarını Keşfetmek
Üst düzey yöneticilere bir sunum yapacak olan
bir araştırma kimyageri Kate ile tanışın. Kate iyi
bir çalışan ve kurumsal güvenlik bölümü de onu
ve şirketin ﬁkri mülkiyet haklarını korurken, işini
yapmasına izin vermek istiyor.
Kate’in eylemlerinin Risk Puanını etkileyen
IOB’leri nasıl oluşturduğuna bakalım.
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Kate, slaytlarını bir USB belleğe kopyalamaya çalıştı.
Düşük Risk:
Sistem, bunun işinin bir parçası olduğunu anlıyor ve engellemiyor.
Ancak, bu davranış göstergesinin daha önce veri kayıplarına yol açtığı
görüldüğü için risk puanı artıyor.

Kate, slaytlarını kişisel e-posta adresine göndermeye çalışıyor.
Orta Risk:
Risk, dosya boyutuna bağlı olarak artıyor ve bu riskin kabul edilmesi
için bir onay gerekiyor. Sistem, takibe devam ediyor ama e-postayı
engellemiyor. İşini yapmaya devam etmesi için bu dosyalara erişmesi
gerekiyor olabilir.
Birkaç hafta boyunca riskli davranışlar sergilemezse risk puanı düşecek
ve proﬁli Düşük Risk durumuna dönecek.

30 gün geçer
Risk puanı, azaltma fonksiyonuna bağlı olarak düşüyor.
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Kate, bir genom uygulamasında görüntülenen bir tablodaki
metni kopyalıyor ve yeni bir slayda yapıştırıyor.
Düşük Risk:
Bu faaliyet, güvenliği es geçmeyi hedeﬂeyen kaçamak bir davranış
olarak görülse de şirketinin politikalarına bağlı olarak meşru bir eylem
olabilir. Risk puanı biraz artsa da işleme izin veriliyor.

Kate, slaytlarında kullanmak için genom uygulamasından bir
ekran görüntüsü almaya çalışıyor.
Orta Risk:
Sistem, bu davranışı veri kaybına yol açabilecek riskli davranışların
birikmeye başlaması olarak görüyor. Riski puanı artık Orta Risk seviyesinde
ama sistem işleme devam etmesine izin veriyor.
Daha sonra, Kate bir tedarikçiden verdiğini hatırlamadığı bir siparişle ilgili olarak
bir soru alıyor ve kontrol etmek için tedarikçinin web sitesine giriş yapıyor.
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Kate’in kullanıcı hesabı, hassas formül verilerine erişmeye başlıyor
ve bu verileri toplu olarak kendi bilgisayarına indirmeye çalışıyor.
Kate’in kimlik bilgileri çalınmış olabilir.
Yüksek Risk:
Kate’in daha önce verileri kişisel e-posta adresine göndermeye çalışması
gibi, bu davranış da izin verilenle verilmeyen arasındaki gri bölgeye giren
bir eylem. Ancak, önceki davranışlarından dolayı sistem Kate’i Yüksek Risk
grubuna alıyor ve yüklenen tüm dosyaları yalnızca kurumsal bir sistemden
erişilebilecek şekilde şifreliyor.
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Kate, kişisel bulutuna çok sayıda dosya yüklemeye çalışıyor.
Kritik Risk:
Yakın zamandaki riskli faaliyetlerin oluşturduğu bağlam nedeniyle sistem
duruyor ve kritik veri kaybı riski mevcut olduğundan bu eylemi engelliyor.
Güvenlik, Kate’in hesabının derhal incelenmesi gerektiğine ilişkin bir
uyarı alıyor.
Risk puanı kritik seviyeye geliyor, eylemler engelleniyor
ve bir ihlale engel olunuyor.

Bu senaryoda risk tabanlı model, Kate’e işini yapma özgürlüğü vererek destek
olsa da yüksek riskli bir dizi davranışı tespit edip aradaki bağlantıyı kurarak, kritik
seviyedeki risk bir veri ihlaline dönüşmeden önce müdahale edebildi. Kate ve tüm
iş arkadaşları, yalnızca kendi benzersiz koşulları gerektirdiğinde müdahale eden
neredeyse görünmez bir güvenliğin sağladığı korumanın keyﬁni sürecek.
Davranışlara odaklanmak, güvenliğin yeniliklere engel olmak yerine nihayet destek
olabilmesini sağlıyor.
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