
Öne Çıkanlar
● OT siber risklerini belirlemek ve 

analiz etmek için IBM QRadar Platformuna 
derin ağ görünürlüğü ve sürekli tehdit 
istihbaratı ekler 

● Gelişmiş siber güvenlik ve durumsal 
farkındalık için eksiksiz EKS varlık 
envanterleri sağlar

● Güvenlik açıklarını hızla belirler ve 
önceliklendirir, araştırma süresini 
kısaltır ve daha hızlı yanıt verilmesini sağlar

● Güvenlik analistlerini, uyarı toplama ile 
tehditlere hızla yanıt verme ve düzeltme 
konusunda yetki verir 

● IBM X-Force App Exchange'den ücretsiz 
bir uygulama olarak hızlı ve kolay bir 
şekilde indirilir

OT Sibergüvenlik için
Nozomi Networks 
QRadar Uygulaması 
OT siber ve süreç risklerini hızla tespit 
edin, esnekliği artırın ve 
olay yanıtını hızlandırın.
Nozomi Networks QRadar çözümü, kritik endüstriyel kontrol sistemleri için 
gerçek zamanlı operasyonel görünürlük ve siber esneklik sağlar.

Gerçek zamanlı, müdahaleci olmayan uygulama, IBM müşterilerinin önemli 
olay analitiğini Nozomi Networks Guardian ve Vantage platformlarından 
QRadar Security Intelligence Platform'a aktarmalarını kolaylaştırır.

Önemli OT ağ olay ayrıntılarını bir bakışta görüntüler ve OT, IoT ve BT 
etki alanlarında tehditlerin hızlı bir şekilde düzeltilmesi için ayrıntılı 
incelemeyi destekler.
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QRadar ve Nozomi Networks

Nozomi Networks 
QRadar 
Uygulamasını 
İndirin

IBM X-Force App Exchange'de bulunan 
Nozomi Networks QRadar Uygulaması, 
IBM QRadar Security Intelligence Platform'un 
ücretsiz bir uzantısıdır. Uygulama, doğrudan 
QRadar gelişmiş analitik motoruna bağlanan 
kullanıma hazır kurallar ve algoritmalar sunar. 
Bu tam entegre çözüm, OT ağları için gerçek 
zamanlı görünürlük ve tehdit algılamanın yanı 

sıra koordineli BT/OT tehdit yönetimi için uyarı 
toplama ve önceliklendirme sağlar.

Güvenlik analistleri, QRadar Güvenlik İstihbarat 
Platformunu Nozomi Networks ile genişleterek, 
tüm ICS ve OT ortamlarında daha derin OT 
ağ görünürlüğü ve sürekli tehdit istihbaratı 
elde edebilir.

Güvenlik cihazları

Sunucular ve ana bilgisayarlar

Ağ ve sanal etkinlik

Veri etkinliği

Uygulama etkinliği

Yapılandırma bilgileri

Güvenlik açıkları ve tehditler

Kullanıcılar ve kimlikler

Küresel tehdit istihbaratı

GENİŞ VERİ KAYNAKLARI

QRadar ile BT Veri Kaynakları

Önceliklendirilmiş
Olaylar ve 

Kullanıcı Riski 

Guardian ve Vantage 
OT Veri Kaynakları 

• Anormal OT ve BT protokolü davranışı
• OT varlıklarına/ağlarına DDoS saldırıları
• Tanımlanmış kötü amaçlı yazılım profilleri
• PLC projelerinde çevrimiçi düzenlemeler
• Trafik faaliyet özetleri
• Kötü yapılandırmalar (NTP/DNS/DHCP/vb.)
• İletişim değişiklikleri
• Konfigürasyon yüklemeleri
• Ağdaki yeni varlıklar
• Yanıt vermeyen varlıklar
• Bozuk OT paketleri
• Donanım yazılımı indirmeleri
• Logic değişiklikleri

Olay tanımlama

• Kapsamlı veri toplama, depolama ve analiz

• Gerçek zamanlı korelasyon, davranışsal ve 
   tehdit istihbaratı

• Otomatik varlık, hizmet ve kullanıcı keşfi ve 
   profil oluşturma 

• Aktivite baseline ve anormallik tespiti

• App Exchange'den kolayca kurulan 
   kullanım örnekleri 

QRadar Sense Analytics

BT ve OT ortamlarını keşfedin
Temel trafik eşlemesi oluşturun

Kötü amaçlı etkinliği ve güvenlik açıklarını belirleyin

BT Ortamı OT Ortamı
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Entegre BT/OT Siber Güvenlik

Nozomi Networks QRadar App Dashboard

Tipik OT endüstriyel ağları büyüktür ve 
çok çeşitli varlıkları içerir. Ayrıca, sürekli 
eklenen, güncellenen ve kaldırılan 
cihazlarla sık sık değişirler. Bu nedenle, 
entegre güvenlik bilgileri ve olay yönetimi 
(SIEM) çözümlerinin OT varlıklarını ve 
ağ davranışını dikkate alması çok kritiktir.

Nozomi Networks QRadar entegre çözümü, 
IBM müşterilerinin QRadar arabirimi 
aracılığıyla tüm yaygın otomasyon 
sağlayıcılarından aygıtları ve düğüm uç 
noktalarını, protokolleri, ilişkili MAC ve 
IP adreslerini ve diğer önemli verileri 
tanımlamasına olanak tanır. 
Nozomi Networks, uyarıları, olayları ve yerel 
günlükleri belirleyip oluşturarak, daha fazla 
analiz için QRadar'ı bilgilendirebilir.

Gelişmiş bir Yapay Zeka özellikli analitik 
motoruyla Nozomi Networks, tanımlanan 
anormalliklere benzeri görülmemiş bir bağlam 
sağlamak için görünürlüğü OT alanına 
genişletir. QRadar ile birlikte uygulama, 
yüksek riskli OT uyarılarını hızla ortaya 
çıkarır ve önceliklendirir.

Yüksek riskli anormal etkinlik keşfedildiğinde, 
analistler herhangi bir uygulama, düğüm veya 
ihlalin detayına inebilir. Tek bir tıklamayla, 
yüksek risk puanına katkıda bulunan eylemlerin 
ayrıntılı bir görünümünü elde edebilirler. Kullanıcı 
ve ağ etkinliğinin bu merkezileştirilmiş görünümü, 
araştırma süresinin kısaltılmasına yardımcı olur ve 
Uzlaşma Göstergelerine (IoC) daha hızlı yanıt 
verilmesini sağlar.

Nozomi Networks QRadar Uygulaması panosu, 
SOC analistlerine aşağıdakiler dahil 
(ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) 
eyleme dönüştürülebilir veri içgörüleri görüntüler:
• Anormal OT ve BT protokolü davranışı
• OT varlıklarına/ağlarına DDoS saldırıları
• Tanımlanmış kötü amaçlı yazılım profilleri
• PLC projelerinde çevrimiçi düzenlemeler
• Trafik etkinliği özetleri
• Kötü yapılandırmalar (NTP/DNS/DHCP/vb.)
• İletişim değişiklikleri
• Konfigürasyon yüklemeleri
• Ağdaki yeni varlıklar
• Yanıt vermeyen varlıklar
• Bozuk OT paketleri
• Donanım yazılımı indirmeleri
• Logic değişiklikleri
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SOLUTION BRIEF

Nozomi Networks QRadar App for OT Cybersecurity

Nozomi Networks
OT ve IoT Güvenlik and Görünürlük için Lider Çözüm
Nozomi Networks, endüstriyel siber güvenlik ve operasyonel kontrol için yeniliklere öncülük ederek dijital dönüşümün hızını artırıyor.
Sektöre liderlik ederek, artan siber riskleri operasyonel ağlara yönlendirmeyi mümkün kılıyoruz.
Nozomi Networks,tek bir çözümde, dünyanın dört bir yanındaki binlerce en büyük kritik altyapı, enerji, üretim, madencilik, ulaşım ve
diğer endüstriyel sahalara Networks OT görünürlüğü, tehdit algılama ve içgörü sağlar.

© 2022 Nozomi Networks, Inc.
All Rights Reserved.
NN-IBM-8.5x11-002 nozominetworks.com

 

Artan bağlantı ve dijitalleştirmenin yarattığı EKS güvenlik açıklarının hızla artması, EKS hedefli kötü amaçlı yazılımlardaki 
artışla birleştiğinde, BT/OT ayrımı arasında köprü kuran siber güvenlik çözümlerini mutlak bir zorunluluk haline getiriyor.

IBM ve Nozomi Networks, bu artan ihtiyacı karşılamak için bir araya geldi. Nozomi Networks QRadar Uygulaması, 
OT tehdit algılama ve görünürlük bilgilerini Guardian ve Vantage'dan IBM QRadar ve IBM Security Platform'a 
sorunsuz bir şekilde aktarır. Sonuç, etkili, entegre BT/OT siber güvenliğidir.

Sonuç Olarak

Dünyanın En Büyük 
Organizasyonlarını Koruyoruz 

En Büyük 20’den 9’u
Petrol & Gaz

İlaç

Maden

Kritik Altyapı

Havalimanları

Otomotiv

Bina
Otomasyonu 

Gıda ve Perakende

Lojistik

Üretim

Akıllı Şehirler

UlaşımSu

Kimya

En Büyük 10’dan 7’si

En Büyük 10’dan 5’i

En Büyük 10’dan 5’i
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