
Kuruluşların kritik varlıklarını hem dış hem de şirket ortamından kaynaklanan tehditlerden korumaları 
gerekmektedir. Ancak, trafiğin çoğunun artık şifreli olması mevcut güvenlik kontrollerinin işe yaramaması 
yani şifreli trafikteki saldırıları tespit edemememiz anlamına gelmektedir.

Gartner’in görüşüne göre, "Şifreli siber saldırıların evrimi, bir saldırıyı tespit etmek için uzun zaman harcadığı 
ve büyazılımlarınıyük miktarda hasarı onarmanın maliyeti nedeniyle, saldırıya uğrayan kuruluşlar üzerinde 
kesinlikle daha yüksek bir finansal etkiye sahip olacaktır."

Neden umursayalım ?
Hacker'lar, kötü amaçlı şifreli trafik içine gizlemek için 
bu güvenlik çözümünden yararlanmayı öğrendi. Tüm 
trafik şifreli olduğundan, tehditler için görünürlük 
yoktur ve bu nedenle çok geç olmadan onu 
durdurmanın yolunu bulmalısınız. Şifreli siber saldırıları 
gerçek zamanlı olarak bulup durdurmanın bir yolunu 
bulmazsanız, saldırıya uğrayacaksınız!

Saldırılara meydan okuma zamanı !!!
Gizlilik kaygıları şifreli trafikte büyümeye neden oldu, 
artık sayfa yüklerinin% 80’inden fazlası SSL / TLS ile 
şifrelenmiş durumda. Bu büyüme zorluyor: saldırganlar 
genellikle şifrelenmiş yükler içerisindeki tehditleri 
gizliyor ve veri sızması sırasında algılanmaktan 
kaçınmak için şifreli kanalları kullanıyorlar. Çoğu kuruluş 
koruma araçlarından yoksundur veya SSL / TLS trafik 
şifre çözme ile ilgili zorluklarla karşı karşıyadır.

ETV – Şifreli Trafik Görünürlüğü

• Organizasyonel: HTTPS'nin şifresini çözmek, 
izlenen çalışanlar için gizlilik sorunları yaratır. 
Yerel düzenlemeler veya işletme kültürü şifre 
çözme projesini engelleyebilir veya iç gerilimler 
yaratabilir.
• Teknik: Şifre çözme mimarisinin kullanılması, 
kullanıcı performansını düşürebilir, düşük 
performans ve beklenmedik yasal uygulamaların 
engellenmesine neden olabilir.
• Bütçe: Şifre çözme maliyetleri nedeniyle ağ 
güvenlik kontrollerinin kullanıcı başına ortalama 
maliyeti önemli ölçüde artacaktır, ancak genel 
örgütsel değer algısı düşük olabilir.
• TLS 1.3: TLS 1.3'ün ortaya çıkmasıyla, Melez 
Şemada bir Man tespit edilirse oturum otomatik 
olarak bırakılacağından şifre çözme artık 
mümkün olmayacaktır. Şirketler, TLS 1.3'ü 
benimseyerek, istemeden kendilerini siber saldırı 
riskini arttırmaya maruz bırakabilirler.



Geleneksel yöntemler başarısız oluyor

TLS 1.3'ün uygulanmasıyla, tek olası şifre çözme yöntemi, tüm 
konuşmaları tamamen proxy yapmaktır. Şifrelenmiş trafik miktarı 
arttıkça, bu büyük bir şişe boynu haline gelecektir, bu da daha fazla şifre 
çözme işleminin daha fazla makineye gideceği ve daha yüksek gecikmeye 
yol açacağı için performans sorunlarına yol açacaktır. NSS Lab raporları 
bir şifre çözme ve servis zincirlemesi kullanılırken, % 672 yanıt süresi 
artar ve ortalama verimde % 60 düşüş sağlanır. Bu, boyut olarak artan 
kripto anahtarlarının neden olduğu sorunları içermez.

İş direnci
Mevcut donanım, şifre çözme iş yüküyle başa çıkamıyor ve işletmelerin 
her iki seçeneğin de büyük sonuçları olacak şekilde sistemin tamamen 
kapanmasına izin verip vermemeye karar vermesi veya ihlal edip 
etmemesi gerektiğine karar vermesi gerekiyor.

Çözüm
Barac Şifreli Trafik Görünürlüğü (ETV) platformu, gerçek zamanlı olarak 
tehditleri ortaya çıkarmak ve saldırıları durdurmak için trafik akışı ve 
paket meta verilerini kullanarak, şifre çözme ihtiyacı olmadan gelen ve 
giden SSL / TLS trafiğinin yüksek performans görünürlüğünü sağlar.

Bu analizin çıktısı, tehditlerin otomatik analizini sağlamak için SIEM veya 
SOC uygulamasına gönderilebilir. Bu tehditleri içeren veri akışları daha 
sonra önceden tanımlanmış bir servis haritası üzerinden sonlandırılabilir 
veya yeniden yönlendirilebilir. Bu, pahalı ağ ve güvenlik ekipmanlarının 
optimum kullanımına izin verir.

Mimari Yapı
Barac ETV platformu, şifreli trafik akışlarını puanlamak için meta verileri 
kullanır ve öncül veya bulutta kullanılabilir. Platformun verileri, ağ 
trafiğini ayrıştırıp meta verileri toplayan ağdaki toplayıcılar tarafından 
toplanır. Bu meta veriler daha sonra gerçek zamanlı analiz için güvenli bir 
şekilde Barac ETV platformuna gönderilir.

Barac toplayıcıları Span veya mirror portundan trafiği alır ve meta veriler 
daha sonra güvenli bir şekilde analizlerin yapıldığı Barac ETV platformuna 
gönderilir. Bu, bilinen saldırıların parmak izi almasına, normal trafik 
akışının makine öğrenmesine ve anormal trafiğin işaretlenmesine izin 
verir. Uyarılar ana platforma ve SIEM veya SOC platformuna gönderilir.

Benzersiz yetenek
Barac şifrelenmiş trafiği şifresini çözmeden gerçek zamanlı olarak analiz 
edebiliyor.

Şifrelenmiş Trafik Görünürlüğü 
süreci

Meta veriler, gelen / giden tüm 
şifreli veri paketlerinden gerçek 
zamanlı olarak çıkarılır ve analiz için 
Barac platformuna iletilir.

Makine öğrenimi ve davranışsal 
analitik (200'den fazla metrik içeren) 
kullanan benzersiz yapay zeka, 
potansiyel tehditleri keşfetmek için 
bilinen tehdit vektörlerini ve 
anormal trafiği algılar.

Uyarılar, acil müdahale için 
belirttiğiniz güvenlik ekibi SOC, SIEM 
veya alternatifine gönderilir.
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