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Modern tehdidin kökeninde kimliklerin ele geçirilmesi ya da kötüye kullanılması 
vardır. Kullanıcılar birçok hesaba ve genellikle çok fazla yetkiye sahiptir. Bu da siber 
suçlar, şirket içi saldırılar ve gelişmiş saldırılar için fırsatlarla dolu bir ortam 
hazırlamaktadır. CIO’lar geniş veri erişimi ve yetkilendirme isterken, bilişim 
güvenliğinden sorumlu CISO’lar bildirime dayalı savunma ve kontrollerle uğraşır. 
Bunun sonucunda veri güvenliği ortadan kalkar ve önleyici savunma tedbirlerinin 
etkisi azaldıkça maliyetler artar.

Neden Gurucul Risk Analizi (GRA) ?

Büyük veriden faydalanan kimlik merkezli davranış analiziyle 
erişim ve kötüye kullanımı analiz edin.

Emsal gruplar, kümeleme ve aykırılıklar aracılığıyla iyi davranışı 
modelleyin ve bilinmeyen kötü davranışı açığa çıkarın.

Öngörülü güvenlik analizden yararlanarak olayların risk skorunu 
hazırlayın ve “bul ve onar” yöntemiyle riskli alanlara odaklanın.

Makine öğrenimi algoritma hesaplama döngüleriyle kaynakları 
ve zamanı en iyi şekilde yönetin.

Risk tabanlı erişim kontrolleriyle hesap yüzey alanını küçültüp 
yönetin.

Kurum içi ve bulut uygulamalar kullanılan karma ortamlarda 
davranış analizi sağlayın.

Kurum içi tehditleri, hesapların çalınıp kötüye kullanılmasını ve 
verilerin dışarı sızmasını tespit edin.
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Cloud Analytics PlatformTM (CAP) 

Temel Bileşenler ve Öğeler Nelerdir?
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Erişim analiz platformu, risk tabanlı uyum 
ve tedarik sağlar:

• Kimlik, erişim ve etkinliklerin gerçek
zamanlı 3600 bağlamsal görünümü

• Makine öğreniminden faydalanan davranış
analizine dayalı roller ve kimlik analizi

• Davranış tabanlı erişim sayesinde
hesapların ve erişim haklarının önemli
ölçüde azaltılması

• Yüksek ayrıcalıklı erişim tespiti ve eski,
sahipsiz ve kullanılmayan erişimleri
raporlama

• Çaba ve hataları en aza indiren risk tabanlı
sertifikasyon ve dinamik erişim tedariki

• Kullanım ve dinamik emsal grup analiziyle
erişim aykırılıklarının tespiti

Access Analytics PlatformTM (AAP)  

Bulut analiz platformu, bulut erişim ve 
anormalliklerine ilişkin görünürlük sağlar:

• Bulut uygulamalarında kimlikler, erişim ve
etkinlikler hakkında tam bağlamsal görünürlük

• Popüler SaaS uygulamaları için buluttan buluta
kullanıma hazır bağlayıcılar

• Aykırı erişimlere ilişkin detaylı analizle Yüksek
Ayrıcalıklı Erişimlerde anormallik tespit

• Kurum içi tehditler, hesapların çalınıp kötüye
kullanılması ve verilerin dışarı sızmasıyla ilgili
risk skorları

• Hesapların kimlik erişimi ve risk tabanlı
sertifikasyon temelinde yönetilmesi

• Kurum içi ve bulut uygulamalar kullanılan karma
ortamlarda davranış analizinden yararlanma
imkanı

• Grucul Risk Analizi erişim, tehditler ve bulut kullanımına ilişkin üç bileşene sahiptir ve
kullanıcı ve varlık davranış analiziyle (UEBA) ve kimlik analizini (IDA) eşsiz biçimde
birleştirir.

Gurucul Risk AnalyticsGurucul Risk Analizi

“Hiç şüphesiz, 
davranış analizinin 
en gelişmiş 
örneği…”

SC Magazine
Haziran 2015 



Gurucul Risk Analizini daha etkili kılan 
faktörler nelerdir?

• Kimlik profili çıkarmak için 254 niteliğe
dayalı davranışsal makine öğrenimi
algoritmaları

• İşlem skorlarının bağlamsal olarak farkında
olan kendi kendine öğrenme ve eğitim
algoritmaları

• Kümeleme ve aykırılık konusunda makine
öğreniminin geçerliliğini artıran dinamik
emsal gruplar

• Kabul edilen iş akışları ve operasyonel
değişiklikler gibi zaman tabanlı normların
farkındalığı

• Büyük veri temelinde ve esnek meta veri
çerçevesinde ölçeklenebilirlik

• Kimlik yönetimi ve ayrıcalıklı hesap
yönetimiyle ilgili ek veri kaynakları

• Kullanıma başlar başlamaz anormal
davranışları öğrenen hazır algoritmalar

• Etkinlik ve hesapların, kimliklerle
eşleştirilmesini otomatik hale getiren
bulanık mantık ve bağlantılı veri analizi

• Kendi kendine öğrenme ve eğitimi
hızlandırmak için tarihsel verileri kullanan
büyük veri mimarisi

Tehdit analiz platformu, davranış tabanlı 
risk skoru belirleme imkanı sunar:

• Kurum içi tehditler ve gelişmiş tehditleri
öngörmek, belirlemek ve önlemek için
risk skorlu zaman çizelgesi

• Hesapların çalınıp kötüye kullanımına
karşı kimlik tabanlı tehdit düzleminde
davranış analizi

• Risk skorları ve anormal davranışlara karşı
proaktif ve eyleme geçirilebilir uyarılar

• Kötü amaçlı kullanım, paylaşım ya da ele
geçirmeye karşı yüksek ayrıcalıklı
erişimlerde anormallik tespiti

• Özelleştirilebilir gösterge panelleri,
uyarlanabilir politikalar ve risk modeli
optimizasyonu

• İş merkezli kullanıcı arabirimi, vaka
yönetimi ya da üçüncü parti çözümler için
bilgi sağlanması

• Kimlik hırsızlığını tespit etmek için
kullanıcılara risk farkındalığı sağlayan
özdenetim portalı

Threat Analytics PlatformTM (TAP)

Gurucul Risk Analizinin temel mimarisi PIBAE™ 

(Kestirimsel Kimlik Tabanlı Davranış Anormalliği Motoru)
üzerine kuruludur.   

Gurucul Risk Analizi
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Gurucul, kurumların hem dahili olarak hem de bulutta kendilerini iç tehditlere, hesapların ele geçirilmesine ve verilerin 
dışarı sızmasına karşı koruma şeklini değiştirir. Şirketin kullanıcı ve varlık davranışı analitiği (UEBA) ve kimlik analitiği (IdA) 
teknolojisi, makine öğrenimi ve normal dışı davranışları tespit eden önleyici algoritmaları kullanır. Böylelikle hesaplarla ilgili 
saldırı yüzeyi küçültülür, gereksiz erişim hakları ve ayrıcalıklar ortadan kaldırılır ve ihlaller tanımlanır, öngörülür ve önlenir. 
Gurucul teknolojisi finans, bankacılık, sigortacılık, üretim, ileri teknoloji, eczacılık ve perakende satışta büyük şirketler 
tarafından dünya çapında kullanılır.

Dağıtım seçenekleri nelerdir?

GRA araçları önceden yüklüdür, kullanıma hazırdır 
ve kurum içinde dağıtılabilir.
GRA sanal makine imajları, mevcut sunucularda ya 
da özel bulutta kullanılabilir.
CAP bulut tabanlıdır; popüler SaaS uygulamaları için 
buluttan buluta kullanıma hazır bağlayıcılar kullanır.
GRA kendi veri havuzunuzdan faydalanılarak 
mevcut donanımızda yalın haliyle kullanılabilir.
GRA aynı zamanda 7/24 servis ve destek hizmeti 
sunan bir yönetimli güvenlik hizmetidir.
Bakım, destek, eğitim ve profesyonel hizmetlerden 
yararlanılabilir.

Kullanıcı davranışının analizi ve kimlik erişimi 
bilgilerinin kullanım senaryoları

Güvenlik araştırmaları ve risk analizi
Kimlik erişimi yönetimi ve ayrıcalıklar
Hesap yönetimi
Verilerin dışarı sızması, veri kaybının
önlenmesi ve kurum içi tehditler
Bulut erişimi güvenlik istihbaratı
Çevrimiçi dolandırıcılık tespiti
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Sonuçlar ve Görüşler

Gurucul Risk Analizini kullanmaya 
başlayan bir üretici firma, daha ikinci 
günden ele geçirilmiş iki araştırma 
hesabını tespit etti.
GRA bir finans firmasında hesap ve 
yetkilendirme sayısını yüzde 83 azalttı. 
Ayrıca akıllı roller tanımladı ve davranış 
tabanlı risk bağlamını kullanarak 
dinamik erişim tedariki sağladı.
GRA yüksek ayrıcalıklı erişim suiistimali 
ve anormal davranışları genellikle 
beklenmedik alanlarda tespit eder; 
bunlar tanımlanmamış risklerdir.
Dışarıya veri sızması vakalarından önce 
genellikle kurumdan ayrılan çalışanlar 
ve iş ortakları veri ve bilgi toplamıştır.
Bulut uygulamalara erişime sahip 
hesaplar sonlandırılır.
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