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Genel Bakış: İçerik Analizi ve Yönetimi Vizyonu

Günümüzde işletmeler, veri kayıplarının yanı sıra şirketinizin itibarına zarar verebilecek ve

günlük operasyonları aksatabilecek veri sızıntılarına karşı giderek daha savunmasız hale

geliyor. Veri kaybı ve veri sızıntıları, FileOrbis'in yönetişim ve veri saklama politikaları

kullanılarak önlenebilir.

Veri sızıntıları sadece bilgisayar korsanları ve 3. partiler tarafından gerçekleştirilen hack

olaylarından kaynaklanmayabilir. Aslında veri ihlallerinin çoğu çalışanların birçok

nedenden dolayı istenmeyen veya kötü niyetli eylemlerinden kaynaklanabilir.

FileOrbis'in içerik analiz ve yönetim yetenekleri tüm iyi niyetli ve kötü niyetli hareketlere

karşı kurumların veri kaybı yaşama riskini minimuma indirmeyi hedefler.



FileOrbis İçerik Analizi Vizyonu & Gereklilikler

İçerik Taraması

Veri Tipi Keşfi

Kullanıcı Betimi /Kullanıcı Etiketi / Otomatik Etiket

İşlem Engelleme

Dosya Yaşlandırma

Maskeleme

Açık Rıza Metni

FileOrbis, kullanıcılara kurumsal güvenlik politikalarına uymaları için veri kontrolü sunar. Saklama

politikası, yöneticilerin veri korumayla ilgili süreçleri otomatikleştirmesine ve dijital içeriğin

güvenliğini sağlamasına ve yönetmesine yardımcı olur. Artan yasal düzenlemeler ve iş süreçlerinin

karmaşıklığıyla birlikte, dosyaların herhangi bir şekilde yanlış kullanılması, iş itibarını etkilerken,

önemli mali cezalarla sonuçlanabilme riskini artırır. FileOrbis, dosya yaşlandırma ve doküman

hareketlerinin takibi dahil olmak üzere otomatik belge yaşam döngüsü yönetimi için politikalar

belirleyerek veri yönetimini basitleştirir.

FileOrbis Veri Yönetimi Özellikleri;

GEREKLİLİKLER VE ÇÖZÜMLER

Katmanlı ağ yönetimi ve

sistem güvenliği

Yetki ve erişim

yönetimi

ve denetim izi takibi

Güvenli dosya iletimi

ve

veri gizliliği

Veri gizliliği ve yetki

ve erişim yönetimi

İç ağa, SFTP ile gelen

dosyalarınızı, özel bir DMZ

sunucusu içerisinde Antivirüs

ile tarayarak sistem

güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Dosya sunucu üzerinde katmanlı

NTFS yetkileri tanımlayıp,

dosya üzerinde kullanıcı işlem

tiplerini kısıtlayarak, iç ve dış ağ

paylaşımlarını Log Yönetimi ile

takip edebilirsiniz.

Dosya sunucu üzerinde bulunan

dosyalarınızın dış ağa SFTP ile

aktarılması sürecinde DLP ile

analiz ederek veri güvenliğinizi

sağlayabilirsiniz.

Dosya sunucu üzerinde harici

bellek kullanımına gerek

duymadan yüksek boyutlu

dosya paylaşımını NTFS

yetkileri kısıtlaması dahilinde

gerçekleştirirken, DLP taraması

ile paylaşılan hassas verilerin

güvenliğini sağlayabilirsiniz.



FileOrbis Veri Yönetimi Özellikleri

İçerik Taraması:

FileOrbis, dosyaları işleme aşamalarından birisi olan "ön işlem"'in bir katmanı olan içerik

taraması, hızlı bir index'leme algoritmasına dayanmaktadır. Text bazlı tüm dosyalar, PDF,

MS Office vb. dosyalar FileOrbis’in analiz algoritması ile index'lenir. Bu index'le son

kullanıcıya hızlı içerik arama yapabilme imkânı sağladığı gibi içeriklerde benzer kelime

köklerinin de aranmasını sağlar. Türkçe ve İngilizce olarak kelime köklerini ayırabilir ve

içerik aramasını genişletebilir. İçerik taraması aynı zamanda arama yapan kullanıcının

yetkilerini de ayrıştırır ve sistem üzerindeki tüm ortamlarda arama yapabilir. Gelenler, MS

Outlook add-in sayesinde e-posta ekleri, e-posta ekleri, dosya sunucular, eklenen object

storage'lar ve MS Sharepoint entegrasyonu içinde de metin içi arama özelliklerini

çalıştırabilirsiniz. Böylece kullanıcı tüm dosya ortamlarında geniş aramalar yaparken

kendi yetkisi olmayan alanlardaki sonuçları da göremez. İlgili metin içi arama özelliklerini

belirlenen filtre ile dil, metadata, lokasyon, yazar gibi pek çok seçeneği baz alarak

daraltabilirsiniz

Veri Tipi Keşfi:

FileOrbis FDLP servisi ile dosyalar sisteme yüklenirken veya daha önce yüklenmiş ortak

alanlar senkronize edilirken dosyayı analiz ederek içinde hassas veri olup olmadığı

denetlenebilir. Onlarca farklı veri tipini ayırt edebilen hatta doğrulama algoritmaları ile

bazılarını doğrulayabilen FDLP aynı zamanda custom regex desteği de sunmaktadır. DLP

entegrasyonu olmadan dosyaların içinde hassas veri analizi yapan FDLP aynı zamanda

OCR desteği ile resim bazlı dosyaları da analiz edebilmektedir. FDLP servisinin analiz

ettiği veri tipleri her geçen gün artmaktadır. FileOrbis, telefon, e-posta vb. içerikler yazım

formatları ile doğrulama yapabilmektedir. Ayrıca TCKN, kredi kartı vb. verileri ilgili hassas

verinin doğrulama algoritması ile doğrulanabilmektedir. Bu sayede oluşan "false positive"

sayısı önemli ölçüde azalmaktadır.

.



Kullanıcı Betimi /Kullanıcı Etiketi / Otomatik Etiket:

FDLP ile tespit edilen dosyalar aynı zamanda etiketlenir. Belirlenen hassas veri sayısı ve

tipine göre etiket alan dosyalar hassas veri raporunun temelini oluşturur. Bu etiketleme

ile nerede ne tür hassas verileriniz olduğunu merkezi olarak raporlayabilirsiniz. FDLP

otomatik etiketi kendi belirleyip eklediği gibi, kullanıcıları etiket eklemeye zorlayabilir.

Her kullanıcı kendisi ön tanımlı etiketlerden seçim yapıp kullanıcı etiketi ekleyebilir.

Ayrıca, FileOrbis, etiketleme çözümlerinin özelliklerini sunduğu gibi, onlardan farklı

olarak FileOrbis üzerinde kullanıcılara istedikleri gibi bir “betim” ekleme imkanı verilir.

Böylece kullanıcılar merkezi olarak sunulan ve ekledikleri etiketlere ek olarak kendi

ihtiyaçları için anahtar kelimeler şeklinde betimler ekleyebilir, bu betimleri kullanarak

filtrelemeler yapıp dosyalarına hızlıca ulaşabilirler.

İşlem Engelleme:

FileOrbis, güvenlik ve diğer kural katmanlarında tetiklenen işlemleri belirlenen kurallar

çerçevesinde engelleyebilir. Bu kapsama DLP entegrasyonunu ile tetiklenen işlemler de

dahil olur. Ayrıca FileOrbis FDLP’nin etiketlediği dosyalar için etiket bazlı işlem

engellemeleri yapabilirsiniz. Bu engeller indirmeyi engelleme, yüklemeyi engelleme, link

oluşturmayı engelleme, paylaşmayı engelleme gibi tanımlanabilir. Hassas bir veri varsa

kurala göre bu engellemeleri FileOrbis üzerinden otomatik olarak yapabilirsiniz. FileOrbis

aynı zamanda engelleme harici süreçler de yürütebilir. Hassas bir veri güvenli olmayan

bir e-posta adresine gidiyorsa ve hassas veri içeriyorsa bu erişimi bir link onay akışına

sokmayı zorlayabilirsiniz. Böylece hassas veri analizi otomatik yaparken istisnaları manuel

onay akışlarına aktararak doğru erişimi temin etmiş olursunuz.

Dosya Yaşlandırma:

FileOrbis üzerinde dosyalar son okuma, yazma ve oluşturma tarihine göre

yaşlandırılabilir. Silme veya başka alana taşıma olarak yaşlandırma işlemini uygulayabilen

FileOrbis’e bu işlemler için kişi ve dosya yolu bazlı istisnalar getirebilirsiniz. Ayrıca hassas

veri içeriğine göre de yaşlandırma yapabilmek mümkündür. Bu sayede hem hassas

verilerin kullanıcı erişiminde gereksiz durarak risk oluşturmasını engelleyebilir hem de

dosya ortamlarınızın büyüklüğünü kontrol ederek tasarruf sağlayabilirsiniz.

Maskeleme: 

FileOrbis FDLP bir belge üzerinde belirlediği ve yönetici panelinden belirlenebilen hassas

verilerin yerlerini tespit ederek ilgili hassas veriyi çerçeve içine alabilir. Böylece ilgili

hassas veri belge üzerinde görüntülenemez olur. Hem iç kullanıcıların erişimi hem de dış

kullanıcılara paylaşımı sırasında resim üzerindeki hassas verilerin risklerini en aza indirmiş

olursunuz.



Uyarı Metni Onayı:

FileOrbis metin onaylama özelliği ile, link oluşturularak dış kullanıcılara paylaşıma

gönderilen dosya ve dokümanlara öncelikle uyarı metni onayı ile erişmelerini

sağlayabilirsiniz. Bu sayede regulasyona bağlı olarak korumakta yükümlü olunan kritik

veri/data içeren dokümanlara erişim dış kullanıcıların "okudum, onayladım" rızası ile

gerçekleşmektedir. Tüm onaylar aynı zamanda raporlar kısmında log olarak tutulmakta

ve gerekli hukuksal işlemlerde kullanılmak üzere saklanmaktadır.

Raporlama:

FileOrbis sistem yöneticisi ve kullanıcılara ait 150+ operasyonu kişi, işlem, dosya, IP,

browser, OS, etkileşim gibi pek çok kırılım ile kayıt altına alır. FileOrbis tüm işlemleri ve iç

kırılımlarını ayrıştırarak hem çok fazla detay tutar hem de bu detaylar üzerinden farklı

alarm mekanizmaları üretebilmenize olanak sağlar. SIEM entegrasyonu ile de

desteklenebilen log mekanizması ayrıca kolay okunabilir bir ara yüz ile sistem yöneticisi

kullanımına da sunulur. Ana operasyon log'u ve gerektiğinde log detayını görüntüleyebilir

ve kişi, işlem, tarih filtreleri ile sorgularınızı daraltabilirsiniz. Ayrıca ilgili filtreler ile elde

edeceğiz sonuçları MS Excel dosya olarak o anda indirebilir, hatta bu sonuçları rapor

halinde belirli aralıklara otomatik olarak gönderimini sağlayabilirsiniz.

https://fileorbis.com/tr/kaynaklar

Figure 1a: Kritik Veri Tarama

Figure 1b: Raporlama

https://www.fileorbis.com/sources#request-support-form

