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Sıfır gün saldırıları dijital
süper güçler sunar. Bunlar bir
görünmezlik kalkanıdır ve
casuslar ve siber suçlular için
kendinizi ne kadar görünmez
yaparsanız, o kadar fazla
güce sahip olursunuz.
Bağlanabilirlik, hayatımızı daha önce hiç olmadığı kadar tanımlıyor.
İnternet özellikli IoT cihazlarının katlanarak artması ve 5G'nin bağlantıda
bir devrim vaat etmesiyle, işletmeler ve kuruluşlar BT ve OT teknolojileri
arasındaki yakınsama ve ortaya çıkabilecek zorluklarla uğraşmak zorunda.
Ancak kuruluşlar birbirine ne kadar bağlı olursa, kendilerini siber suçluların
benzeri görülmemiş bir ölçekte dijital istismarına o kadar açarlar. DDoS
saldırılarındaki rahatsız edici artışlar, ağların içine sızma ve devlet destekli
siber suçlar daha karanlık ve daha tehlikeli bir tehdit ortamı yaratıyor.

SİBER SALDIRILAR:
HER ZAMANKİNDEN DAHA
BÜYÜK VE DAHA YIKICI

FLORIDA SU İŞLETMESİ İHLALİ 15.000 KİŞİNİN SAĞLIĞINI
TEHDİT ETTİ

Florida, Oldsmar'daki bir su arıtma tesisine erişim sağlayan bilgisayar
korsanları, su asitliğini dengelemek için kullanılan oldukça aşındırıcı bir
madde olan sodyum hidroksit seviyelerinin kontrolünü ele geçirdi. Şubat
2021'deki saldırı, bir operatör kimyasalın doğru seviyelerini geri yüklemek
için hemen harekete geçerek felaketi önleyene kadar konsantrasyonları
milyonda 100 parçadan 11.100 ppm'ye yükseltti. Kontrolsüz bırakılsa, hack,
15.000 yerel sakinin sağlığını ciddi tehlikeye atacaktı.

DEVLET DESTEKLİ SOLARWINDS SALDIRISINI TEMİZLEMEK
İÇİN 100 MİLYAR ABD DOLARI HARCANDI

2020'de siber saldırganlar Microsoft, SolarWinds ve VMware
yazılımlarındaki güvenlik zayıflıklarından yararlanarak NATO, Microsoft,
Avrupa Parlamentosu, ABD ve Birleşik Krallık hükümetleri ve diğer birçok
kuruluşta binlerce veri ihlali gerçekleştirdi. Devlet destekli Rus bilgisayar
korsanlarının işi olarak tanımlanan saldırı, aylarca fark edilmedi ve ABD
şirketleri ve devlet daireleri için 100 milyar doları aşan tahmini maliyetler
de dahil olmak üzere dünya çapında milyarlarca dolarlık hasara neden
oldu.

WANNACRY SALDIRISININ MALİYETİ DÜNYA ÇAPINDA 6
MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE
2017'de WannaCry siber saldırısı, 150 ülkede 200.000'den fazla
bilgisayarı etkileyen dünyanın en ciddi fidye yazılımı olayı haline geldi.
Hedefler arasında İngiltere'den NHS, İspanya'dan Telefonica, ABD'den
FedEx ve Alman demiryolu şirketi Deutsche Bahn yer aldı. NHS İngiltere
genelinde, 236 tröstten en az 80'i ve 603 birinci basamak sağlık
kuruluşuna sızıldı. Temel BT ve telefon sistemleri devre dışı bırakıldı, bu da
binlerce operasyonun ve hasta randevusunun iptal edilmesine ve 92
milyon doları aşan maliyetlere neden oldu.

SİBER TEHDİT MANZARASI
1. BT VE OT'NİN BİRLEŞTİRİLMESİ TEHDİDİ BÜYÜTÜR
Endüstriyel sektörlerde, OT (Operasyonel Teknoloji) ve BT (Bilgi Teknolojisi)
ortamlarının yakınsaması hızlanıyor.
BT siber güvenliği, siber suçluları caydırmak için gelişmiş çözümlere sahip
köklü bir sektör olsa da, OT siber güvenliği emekleme aşamasındadır ve OT'yi
bilgisayar korsanları için nispeten yumuşak bir hedef haline getirir.
Bir zamanlar OT, İnternet'ten nispeten izole edilmiş ve siber tehditlere karşı
bağışıktı. Ancak giderek daha fazla üretim süreci IoT cihazları ve bulut bilişim
tarafından yönlendirilirken, teknolojilerin bir araya gelmesi saldırı yüzeyini
büyüterek kötü amaçlı yazılımların BT ve OT arasında sorunsuz bir şekilde
geçiş yapmasını sağladı.
OT ihlalleri genellikle bir süreliğine fark edilmez ve üretimin kesintiye
uğramasına, hatalı üretime veya hizmetlerin kesintiye uğramasına neden olur
ve marka itibarına, finansal gelire ve müşteri güvenine belirgin zararlar verir.
OT'yi korumak iki uçlu bir yaklaşımı içerir:
• Mevcut uzun yaşam döngüsü teknolojilerindeki güvenlik açıklarının
belirlenmesi ve ortadan kaldırılması
• Siber güvenliği yeni OT sistemlerinin tasarımına dahil etmek

2. 5G'NİN YAYILMASI OYUNU DEĞİŞTİREN RİSKLERİ
GETİRİYOR
Pek çok kişi, 5G'nin kötü niyetli bilgisayar korsanlarını dünya genelinde
bireyler, şirketler ve devlet kuruluşları için epik bir ölçekte kaos yaratma
konusunda güçlendirme potansiyeline sahip olduğunu tahmin ediyor.
5G uygulamaları sonsuz olacak ve altyapıları, kaynakları ve
organizasyonları yönetmenin yeni yollarını sağlayacak - akıllı şehirleri,
sağlık hizmetlerini, ulaşımı, şehir planlamasını veya kamu güvenliğini
düşünün.
Ancak artan verimlilik ve ölçeklenebilirliğin yanı sıra, saldırganlara temel
güç, sağlık ve güvenlik altyapısını çökertmek için zengin fırsatlar sunan
milyarlarca İnternet özellikli IoT cihazını yapıştırıcı olarak birbirine
bağlayan 5G'nin çok beklenen "toplam bağlanabilirliği" geliyor. Kişisel
düzeyde, 5G, bilgisayar korsanlarına kişisel giyilebilir cihazlardan veya
tıbbi cihazlardan araç kontrolü ve ev güvenlik sistemlerine kadar her şeye
sızmak için daha fazla alan sağlar.
5G, kentsel alanlarda küçük hücreli anten dağıtımında üstel bir büyüme
görecek ve çok çeşitli "zor" hedefler yaratacaktır. Bu arada 5G'nin yazılım
tanımlı dijital yönlendirme ve ağ yönetimi, siber saldırganlar için
savunmasız bir alt yapı sunuyor.

3. DDOS SALDIRILARI: DAHA CİDDİ, DAHA SIK
DoS (Dağıtılmış Hizmet Engelleme) saldırılarının ölçeği, süresi ve sıklığı
artıyor. IoT cihazlarının çoğalması buna önemli bir katkıda bulunan
faktördür ve 5G'nin yüksek hızlı, mega bant genişliğine sahip süper
bağlantısı, daha büyük, daha hızlı ve daha ciddi DDoS saldırıları için çekici
bir kanal oluşturur.
DNS amplifikasyon, tek bir aktörün, her biri bir veya daha fazla bot
çalıştıran, güvenliği ihlal edilmiş çok sayıda IoT cihazından yararlanarak
son derece etkili, düşük maliyetli, büyük ölçekli bir DDoS saldırısı
başlatmasını sağlar. Bu bot ağı (botnet), kurbanın bant genişliğini aşan ve
operasyonlarını devre dışı bırakan yüksek hacimli bir saldırıyı kolaylaştırır.
Botnet'ler genellikle binlerce kaynak IP adresini kapsar, bu da bazı
saldırıları geleneksel yaklaşımlarla engellemeyi neredeyse imkansız hale
getirir.

4. DEVLET SPONSORLU SİBER SUÇ
Ulusal seçimleri etkileme girişimleri, endüstriyel siber casusluk ve zengin
ve nüfuzlu… devlet destekli siber suçlara yönelik kişisel saldırılar farklı
biçimler alır. İyi korunan askeri veya hükümet hedeflerine kolay bir
alternatif olarak algılanan işletmeler, özellikle hassas verilerin sahibi,
yüksek kârlı, devlet kurumlarına bağlı, temel kamu hizmetleri sağlayıcıları
veya BT kesintilerine karşı savunmasızlarsa, kendilerini genellikle hedef
tahtasında bulurlar.
Devlet destekli siber suçlar yıldan yıla büyüyor. Siber savaş, ulusların
casusluk yapması için nispeten ucuz, düşük riskli ve oldukça ödüllendirici
bir araçtır. Bugün, Rusya, Çin ve Kuzey Kore genellikle olağan şüpheliler
olarak görülürken, düşük giriş maliyetleri, daha fakir ülkeleri güçlerinin
üzerinde saldırılar oluşturmaya ve dünyadaki etkilerini genişletmek için
teknolojiyi silahlandırarak savaş açmaya teşvik ediyor.

5. DOĞU-BATI YANAL YAYILIM
Tipik olarak, siber güvenlik önlemleri çevrenin güvenliğini sağlamaya
odaklanır (kuzey-güney koruması olarak adlandırılır). Ancak bugün, birçok
saldırgan görünmeden çevre savunmasını aşmayı seçiyor ve bir kez içeri
girdikten sonra aylarca hareketsiz ve tespit edilmeden kalıyor. Zamanı
geldiğinde, kötü amaçlı yazılım etkinleştirilir ve ağ boyunca yanal olarak
dağıtılır, bir dahili ana bilgisayardan veya segmentten diğerine bir yol
bulur.
Bu doğu-batı yayılımı taktiği, aynı altyapı üzerinde BT, OT ve IoT
cihazlarını birbirine bağlama konusundaki son trendden yararlanıyor.
Ortalama 207 günlük ihlal tespit süreleri ile, çevre içindeki saldırganlar,
ağları rakipsiz bir şekilde keşfetmek, zayıf noktaları aramak ve çalmak,
istismar etmek veya hasar vermek için en değerli varlıkları seçmek için
bolca fırsata sahiptir.

KUSURSUZ FIRTINA YAKLAŞIYOR
BT/OT yakınsaması, 5G dağıtımı, DDoS saldırıları, doğu-batı yayılması,
devlet destekli bilgisayar korsanlığı: tüm bu güvenlik tehditleri artıyor. Tek
tek ele alındığında, her birinin önemli zarar verme potansiyeli vardır. Ancak
toplu olarak, bu risk faktörleri, siber suç tarihinde görülmemiş bir ölçekte
saldırılar oluşturmak için bir araya gelebilir. Bu kusursuz fırtına, küresel
boyutta insanlar, şirketler ve ekonomiler için yıkıcı ve tehlikeli sonuçlar
doğurabilir.

DAHA FAZLA ÜRETKENLİK, DAHA FAZLA GÜVENLİK
VE DAHA AZ DURUŞ SÜRESİ İÇİN
OT/IOT GÖRÜNÜRLÜĞÜ
OT/IOT AĞINIZI ANLAMAK VE GÜVENLİ OLMAK
OT entegrasyonu ile BT riskini daha iyi yönetmek için kuruluşların
varlıkları, güvenlik açıklarını ve operasyonel kontrolleri takip ederek ve
izleyerek ve ayrıca anormal değişiklikleri hızla belirleyerek ağlarının tam
görünürlüğüne ihtiyacı vardır.
OT ağları genellikle yöneticiler tarafından bilinmeyen ve önemli bir
güvenlik tehdidi oluşturan çok sayıda "hayalet" cihazla doldurulur. Böyle
bir belirsizlikle, ağınızı kilitlemek için BT, OT ve IoT araçlarının birlikte
çalışması önemlidir. Akıllı ağ filtreleme ve şekillendirme yetenekleri, ağ
paketlerinin her zaman doğru zamanda doğru yere teslim edilmesini
sağlayarak değerli OT varlıklarınızı korur.

KURULUŞLAR NOZOMI NETWORKS İLE OT AĞLARINI NASIL
KORUYOR?
Nozomi Networks, dünya çapındaki büyük kuruluşlara ve kuruluşlara, OT
varlıkları için gerçek zamanlı ağ görselleştirme ve en güncel tehdit
algılaması sağlar:
Pasif ağ trafiği analizi yoluyla endüstriyel kontrol ağlarını siber
saldırılara ve operasyonel kesintilere karşı koruma
Eksiksiz OT varlık envanteri ve güvenlik açığı değerlendirmesi
sağlama
Yüzlerce dağıtılmış endüstriyel kurulum için veri toplama, sahada
dağıtılan Guardian cihazlarından EKS verilerinize konsolide ve
uzaktan erişim sağlama
Nozomi Network'ün yapay zekası ve anormallikleri tespit etmek için
makine öğrenimi teknolojisi ile geliştirilmiş bilinen ve bilinmeyen
tehditleri algılama
En önemli güvenlik uyarılarını daha hızlı belirleme ve yanıtlama

BT VE OT ÇAPINDA KAPSAMLI GÖRÜNÜRLÜK
Göremediğiniz şeyi güvence altına alamazsınız. Görünürlük, siber
esneklik, algılama, koruma ve azaltma için temeldir.
Nozomi Networks ağınız genelinde operasyonel teknoloji varlıklarını
kataloglar, güvenlik açıklarını analiz eder ve kesinti süresini en aza
indirmek için normal durumu temel alır
Nozomi Networks, benzersiz AI ve makine öğrenimi teknolojisi ile
operasyonel ve güvenlik olaylarının anormallik algılamasını sağlar
Nozomi Networks, dünyanın kritik altyapısını, endüstriyel ve devlet
kuruluşlarını siber tehditlerden koruyarak dijital dönüşümü hızlandırıyor.
Çözümümüz, OT ve IoT ortamları için olağanüstü ağ ve varlık görünürlüğü,
tehdit algılama ve derin operasyonel bilgiler sunar. Müşteriler, esnekliği
en üst düzeye çıkarırken riskleri en aza indirmek için bize güveniyor.
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