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Güvenlik Düzenlemesi, Otomasyon ve Yanıt Yeniden 
Tanımlanıyor
Güvenlik ekipleri, çok yoğun miktarlardaki uyarılara ve sonu gelmeyen 
güvenlik görevlerine ayak uydurabilmek için gereken kişiler ve ölçeklenebilir 
süreçlerden yoksun. Analistler, bir olayın yaşam döngüsü boyunca veri 
toplamak, yanlış pozitifleri belirlemek ve yinelenen, manuel görevleri 
yerine getirmek için konsollar arasında vakit kaybediyor. Artan bir beceri 
eksikliğiyle karşı karşıya kalan güvenlik liderleri, tepkisel, parça parça 
yanıtlarda boğulmak yerine önemli kararlar alabilmek için daha fazla zamanı 
hak ediyor.

Cortex XSOAR
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Sektörde Bir İlk
Cortex® XSOAR; otomasyon, olay yönetimi, gerçek zamanlı 
iş birliği ve tehdit bilgisi yönetimini birleştirerek güvenlik 
işlemlerini basitleştiren, sektörün ilk genişletilmiş güvenlik 
düzenlemesi ve otomasyon platformudur. Ekipler, tüm 
kaynaklardan gelen uyarıları yönetebilir, playbook’larla 
(akış planları) süreçleri standart hale getirebilir, tehdit 
bilgisi için harekete geçebilir ve herhangi bir güvenlik 
kullanım durumu için yanıtı otomatikleştirebilir.
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İş Avantajları
Kuruluşunuz, Cortex XSOAR ile: 
• Olay yanıt süreçlerini ölçekleyebilir ve standart hale 

getirebilir
• Çözüm sürelerini hızlandırır ve SOC verimliliğini güçlen-

dirir
• Analistlerin verimliliğini geliştirip ekiplerin öğrenme 

sürecini iyileştirebilir
• Mevcut tehdit bilgileri yatırımlarından anında yatırım 

getirisi sağlayabilir

Tablo 1: Herhangi Bir Güvenlik Kullanım Durumu İçin Süreçleri Standart ve Otomatik Hale Getirme

Ölçeklenebilir, tutarlı olay 
yanıtı

Çok çeşitli güvenlik kullanım durumlarını (örneğin, kimlik avı önleme, IOC zenginleştirme, 
güvenlik açığı yönetimi, bulut güvenliği gibi) kapsayan kullanıma hazır yüzlerce playbook 
ile dağıtımı hızlandırabilirsiniz. Güçlü bir yazılım geliştirme seti, kendi tümleştirmelerinizi 
oluşturmanıza olanak sağlar.

Modüler, özelleştirilebilir 
playbook’lar

Binlerce uygulanabilir eylem içeren görsel bir sürükle-ve-bırak playbook düzenleyicisi 
kullanarak hem basit kullanım durumlarını hem de karmaşık, özel iş akışlarını 
çözümleyebilirsiniz. Playbook blokları ya da görevleri iç içe yerleştirilip playbook’larda 
yeniden kullanılabilir. Gerçek zamanlı düzenleme, playbook’ları test etmek için bir deneme 
alanı ve YAML tabanlı paylaşım, playbook oluşturmayı hızlı ve kolay hale getirir.

Otomasyon ve insan tepkisi-
nin mükemmel dengesi

Her playbook’un bir parçası olarak sunulan manuel onaylama görevleriyle otomatik süreçler 
üzerinde denetimi sürdürebilirsiniz.

Ürün yığını genelinde dü-
zenleme

500'ü aşkın tümleştirmede veri zenginleştirme araçları, tehdit bilgisi akışları, SIEM'ler, 
güvenlik duvarları, EDR'ler, korumalı alanlar, adli analiz araçları, mesajlaşma sistemleri ve 
daha fazlasını kullanarak olay zenginleştirmeyi ve olay yanıtını otomatikleştirebilirsiniz.

Şekil 1: Cortex XSOAR platformu
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Güvenlik Düzenlemesi
Cortex XSOAR, güvenlik süreçlerini kolaylaştırarak, 
farklı güvenlik araçlarını bağlayarak ve makine destekli 
güvenlik otomasyonu ve insan müdahalesi arasında 
doğru dengeyi koruyarak güvenlik uzmanlarını, güvenlik 
işlemlerini ve olay yanıtlamayı etkili bir şekilde yerine 
getirme konusunda güçlendirir.

Olay Yönetimi
Olay yanıtlama otomasyonunun, insan müdahalesi 
gerektiren karmaşık kullanım durumları için gerçek 
zamanlı araştırmalarla tamamlanması gerekir. Cortex 
XSOAR, farklı kaynaklardan gelen uyarıları, olayları ve 
göstergeleri, çok hızlı arama, sorgulama ve araştırma 
gerçekleştirmek için tek bir platformda birleştirerek olay 
yanıtlamayı hızlandırır. Tehdit Bilgisi Yönetimi

İş Birliği ve Öğrenme
Cortex XSOAR, analistlerin iş birliği yapmasına, gerçek 
zamanlı güvenlik komutları çalıştırmasına ve her 
olaydan öğrenmesine yardımcı olacak güçlü bir araç seti 
sağlayan etkileşimli araştırma özellikleri sunar.

Şekil 2: Cortex XSOAR kimlik avı playbook’u

Tablo 2: Güvenlik Odaklı Olay Yönetimiyle Herhangi Bir Uyarıya Uyum Sağlama

Güvenlik olayı türlerine özel 
görünümler

Tamamen özelleştirilebilir olay ve gösterge yerleşim düzenleri, olaylara yanıt verirken ilgili 
verileri hızlıca ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.

Gösterge ve olay 
ilişkilendirilmesi

Merkezi bir gösterge deposu, birden fazla kaynaktan gelen olaylardaki yinelemeleri, eğilim-
leri ve kalıpları saptamak için aramalara ve otomatikleştirilmiş gösterge ilişkilendirmesine 
olanak tanır.

Kuruluşunuzun 
gereksinimlerine uygun 
olarak özelleştirilebilen 
esnek raporlar

Pencere öğesi temelli panolar ve raporlar, ölçümler için eşsiz bir görünürlük sunar; böylece 
raporlama gereksinimleriniz doğrultusunda verileri ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

Hareket halindeyken olay 
izleme

Cortex XSOAR mobil uygulaması, hareket halindeyken panolar, görev listeleri ve olay eylem-
leri sağlar.

Tümleştirmelerde otomatik 
eşleme  

Diğer uygulamalarla yansıtılmış bağlantılar oluşturulabilir. Böylece, Cortex XSOAR’daki olay 
güncellemeleri, otomatik çağrı oluşturma oluşturma yönetimi için üçüncü parti taraf uygula-
malara (ServiceNow, Jira, Slack, vb.) otomatik olarak gönderilir.

Şekil 3: Özelleştirilebilir olay görünümleri

Tablo 3: Gerçek Zamanlı İş Birliği ile Güvenlik İşlemleri Verimliliğini Geliştirme

Gerçek zamanlı araştırma ve 
iş birliği

Her olayın, ChatOps içinde yerleşik bir sanal Komuta Merkezi ve komut satırı arabirimi (CLI) 
vardır; böylece analistler, gerçek zamanlı olarak iş birliği yapabilir ve güvenlik eylemlerini 
yürütebilir.

Makine öğrenimi yardımı Makine öğrenimi temelli sanal bir yardımcı, platformda gerçekleşen eylemlerden öğrenir ve 
eylemleri yürütmek için analist atamaları ve komutlar konusunda yol gösterir.

Sürekli öğrenme Tüm araştırma eylemlerinin otomatik belgelendirilmesi, analistin öğrenmesi ve gelişimine 
yardımcı olur.

Kolaylaştırılmış otomatik 
raporlama

Esnek, pencere temelli panolar ve raporlar, manuel raporlamayı ortadan kaldırır ve kurulu-
şunuzun gereksinimlerine uygun şekilde tamamen özelleştirilebilir.
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Tehdit Bilgisi Yönetimi
Cortex XSOAR, tehdit bilgilerinin toplanmasını, 
derecelendirilmesini ve paylaşılmasını playbook temelli 
otomasyonla birleştirerek yerel tehdit bilgisi yönetimi ile 
ilgili yeni bir yaklaşım benimsemektedir.

Kullanım Durumlarının Kapsamı
Cortex XSOAR, güvenlik işlemleri merkezi (SOC) ya da 
güvenlik olayı yanıt ekibinin alanı dışındaki süreçler de dahil 
olmak üzere çok sayıda kullanım durumuna uygulanabilen, 

Tablo 4: Tehdit Bilgisi Doğrultusunda Güvenle ve Hızla İlerleme

Otomatik çok kaynaklı bilgi 
toplama

Desteklenen düzinelerce kaynaktaki, milyonlarca günlük göstergeyi toplamak, 
ayrıştırmak, yinelenenleri tekilleştirmek ve yönetmek için otomatikleştirilmiş 
playbook’lar ile manuel işleri ortadan kaldırabilirsiniz.

Ayrıntılı gösterge 
derecelendirmesi ve yönetimi

Tehdit bilgilerinizi, kolaylıkla genişletilebilen ve özelleştirilebilen playbook tabanlı 
gösterge yaşam döngüsü yönetimi ve şeffaf derecelendirme ile yönetmeye başlayın.

Sınıfında en iyi operasyonel 
verimlilik

Uyarıları önceliklendirmek ve daha verimli yanıt kararları almak için üçüncü parti taraf 
tehdit bilgilerini dahili olaylarla katmanlayarak iş birliğini artırabilir ve kritik tehditleri 
ortaya çıkarabilirsiniz.

Güçlü yerel tehdit bilgisi Araştırmalarınızı, Palo Alto Networks AutoFocus™ bağlamsal tehdit bilgileri hizmetinin 
sunduğu yerleşik, yüksek doğruluk düzeyindeki tehdit bilgileriyle güçlendirebilirsiniz.

Genişletilebilir tümleştirmelere 
sahip, dokunmadan çalışan, 
otomatik playbook’lar

Kanıtlanmış SOAR özelliklerine dayalı, amaca yönelik geliştirilmiş playbook’lar sayesinde 
370’ten fazla üçüncü parti taraf üründeki tehditleri durdurmak için otomatik eylem 
yürütebilirsiniz.

Şekil 4: Bilgi tabanlı otomatik playbook

Şekil 5: Cortex XSOAR’da uyarıların ve IOC’lerin alımı

açık, genişletilebilir bir platform sağlar. Bu esnek platform 
kimlik avı, güvenlik işlemleri, olay uyarısı işleme, bulut 
güvenliği düzenlemesi, güvenlik açığı yönetimi ve tehdit 
yakalama gibi yaygın olanlarla birlikte her kullanım 
durumuna uyarlanabilir.

Uyarı Kaynakları 

SIEM ve analizler
XDR (ya da EDR)

Bulut güvenliği
uyarıları

Güvenlik açığı
tarayıcısı
E-posta 

Çağrı 
oluşturma

Tehdit bilgisi akışları

Enrich & Respond

Tehdit bilgileri 
Kötü amaçlı 

yazılım analizi
E-posta ağ 

geçitleri
Çağrı 

oluşturma

Olay
Yönetimi 

Güvenlik
İşlemleri 

Bulut
Güvenliği 

Güvenlik Açığı
Yönetimi 

Tehdit
Yakalama

Kimlik Avı
Yanıtı
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Cortex XSOAR Marketplace
Cortex XSOAR Marketplace, sektörün en kapsamlı güvenlik 
düzenleme pazaryeridir. Cortex XSOAR'ın yerel bir uzantısı 
olan Marketplace, sektörün en büyük SOAR topluluğunun 
katkıda bulunduğu içerik paketlerini keşfetmenize, 
paylaşmanıza ve kullanmanıza olanak tanır.

Şekil 6: Keşfedilmeye hazır, değerli ve onaylanmış içerikler

İçerik paketleri, belirli güvenlik kullanım durumlarını 
çözümlemek için tasarlanan, önceden oluşturulmuş 
tümleştirme, playbook, pano, alan ve abonelik hizmetleri 
paketleridir. Paketler, tek bir tıklama ile dağıtılabilir; 
bu sayede otomasyonun benimsenmesini basitleştirip 
hızlandırır.

Tümleştirmelerin Kapsamı
Cortex XSOAR, güvenlik ekiplerinin kullandığı güvenlik ve 
güvenlik dışı araçlarla sektördeki en kapsamlı ve derinlikli 
kullanıma hazır tümleştirmelere sahiptir. Müşterilerimizin 
dağıtımlarının hızlı ve sorunsuz olmasını kolaylaştırmak 
için Cortex XSOAR Marketplace’e sürekli olarak yeni 
tümleştirmeler ve içerik paketleri eklenmektedir.

Analiz ve SIEM

Tehdit bilgileri 

Kötü amaçlı yazılım
analizi 

Uç nokta

Ağ Güvenliği

Kimlik Doğrulama

E-posta Geçidi

Çağrı oluşturma

Mesajlaşma

Bulut

Şekil 7: Kullanıma hazır 370’i aşkın tümleştirmelerimizden bazıları

Kapsamlı Tümleştirme Ekosistemimizin 
Avantajları
• Platformunuzu ve çözüm tekliflerinizi tanıtın
• Palo Alto Networks ile stratejik bir iş ortaklığı geliştirin
• Ortak pazarlama etkinliklerinden yararlanın ve müşteri 

adayları oluşturun
• Güvenlik sektöründe marka bilinirliği kazanın
Bugün Marketplace’e katılın.

Ulkufy
Yapışkan Not
Çağrı kaydı oluşturma
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Sektör Lideri Müşteri Desteği
Müşteri Desteği ekibimiz, güvenlik duruşunuzu sürekli 
olarak en uygun hale getirmenize ve Cortex XSOAR 
kurulumunuzdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı 
olmaya adanmıştır.
Her Cortex XSOAR aboneliğine dahil olan Standart 
Müşteri Desteği işe başlamanızı kolaylaştırır. Hızlı bir 
şekilde çalışmaya başlayabilmeniz için kendi kendinize 

Cortex XSOAR Mobil Uygulaması
iOS ve Android® için mobil cihaz öncelikli bir deneyimle 
hareket halindeyken güvenlik olaylarını izlemek ve 
yanıtlamak üzere Cortex XSOAR'ı kullanın. Bu uygulamayla 
herhangi bir cihazdan kişiselleştirilmiş panolar 
oluşturabilir ve bunlara erişebilir, görevler atayıp görevleri 

kullanabileceğiniz malzemelere ve çevrimiçi destek 
araçlarına erişiminiz olacaktır.
Önerilen plan olan Premium Müşteri Desteği, en iyi 
yatırım getirisini (YG) elde etmenize yardımcı olacak 
kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için Standart planda 
yer alan her şeyin yanı sıra rehberli katılım, özel atölye 
çalışmaları, 7/24 teknik telefon desteği ve Müşteri Desteği 
ekibine erişimi de içermektedir.

Standart Premium
Özet Değer 

•

< 1 saat
7/24

•

Müşteri deneyimi başlangıcı
Katılım yardımı

İlk hizmet yapılandırması
Kullanım durumu yardımı

••

••

••••
••

•
•••
•••••

Destek topluluğuna erişim
Destek Portalına Erişim

Telefon desteği
Yanıt süresi (S1)

Slack DFIR özel kanalı

Çevrimiçi belgelere erişim
Çevrimiçi eğitime erişim

Müşteri atölye çalışması

Kendi kendine yardım En İyi Şekilde Kullanılan
Deneyim

Katılım
Yardımı 

Teknik
Destek 

Yıllık sağlık kontrolü
Özelleştirilmiş başarı planları
Dönemsel işlem incelemeleri

Üst düzey işletme incelemeleri
Önceliklendirilmiş tümleştirme geliştirme

Eğitim
Çalışması 

En İyi Şekilde
Kullanılan Deneyim 

Şekil 8: Standart ve Premium Müşteri Desteği planlarının belirleyici özellikleri

Cortex XSOAR Community Edition
Cortex XSOAR’ın özelliklerini deneyimlemek için ücretsiz 
Community Edition’ı deneyebilirsiniz. 30 günlük kurumsal 
lisans içeren bu sürüm, Cortex XSOAR’ı denemek için 
kusursuz bir seçenektir.
Ücretsiz Community Edition ürünümüz için kaydolun.

tamamlayabilirsiniz ve birlikte çalışarak araştırma 
kalitesini geliştirebilirsiniz.
Uygulamayı App Store® ve Google Play® üzerinden 
edinebilirsiniz.

MSSP’ler için Tasarlandı
Cortex XSOAR, veri segmentasyonu ve ölçeklenebilir 
mimarisi ile yönetilen güvenlik hizmeti sağlayıcıları 
(MSSP’ler) için tam çoklu müşteri mimarisini destekler. 
MSSP'ler, müşterileri için sınıfının en iyisi teklifler 
sağlamak ve şirket içi ekip üretkenliğini en iyi hale getirmek 
için yönetilen hizmet işlemlerini Cortex XSOAR üzerinde 
oluşturabilir.

Tablo 5: Güvenlik Altyapınız ve Ekipleriniz için Bağlayıcı Yapı

Özellik Değer

Gerçek çoklu müşteri mimarisi MSSP'ler, yüksek kullanılabilirlik için hem hizmet sağlayıcı hem de hizmet alan seviyelerin-
de playbook’lar oluşturabilir ve politika uygulayabilir. Böylece, yeni müşterileri hızlıca dahil 
etme esnekliği yaratabilir, farklı hizmet seviyeleri sunabilir ve ek yönetim seçeneklerine doğru 
genişleme gerçekleştirebilir.

Modüler playbook’lar MSSP’ler aynı zamanda, belirli hizmetler ve hizmet seviyeleri için özel playbook’lar oluştura-
bilir. Yeni müşteri eklemeleriyle birlikte verimli ölçeklendirme için her playbook’un içindeki 
araç eylemleri basitçe "kopyalanabilir" ve diğer playbook’larda, hem hizmet sağlayıcı hem de 
hizmet alan seviyelerinde yeniden kullanılabilir.

SLA ve ekip performansı 
izleme

Cortex XSOAR, MSSP'lerin, müşterilerine doğru zamanlamayla hizmet vermeyi güvence altına 
almalarına yardımcı olan, yerleşik SLA izleme özelliklerine sahiptir. Bir MSSP, SLA ihlalinden 
önce bir olayı zamanında çözümleyebilmeleri için analist ekibe, Slack, e-posta vb yoluyla bir 
bildiririm gönderebilir.
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Tablo 6: Cortex XSOAR Sunucusu—Şirket İçi Dağıtım İçin Sistem Gereksinimleri

Bileşen Minimum Önerilen

CPU 8 CPU çekirdeği 16 CPU çekirdeği

Bellek 16 GB RAM 32 GB RAM

Depolama 500 GB SSD Minimum 3K ayrılmış IPOS ile 1 TB SSD

Fiziksel ya da sanal 
sunucu Linux OS: Ubuntu 16.04, 18.04; RHEL 7.x ve 8; Oracle Linux 7.x; Amazon Linux 2; CentOS 7.x ve 8

Tablo 5: Güvenlik Altyapınız ve Ekipleriniz için Bağlayıcı Yapı (devamı)

Özellik Değer

Kapsamlı API’lar MSSP'ler, müşterilere yönelik mevcut portallarını korurken, hizmetleri için güçlü bir arka uç 
otomasyonu ve düzenleme etkinleştiricisi olarak tüm Cortex XSOAR özelliklerinden yararla-
nabilir.

Tehdit bilgisi  
yönetimi

Müşteriler için değeri artırmak amacıyla herhangi bir hizmete tehdit bilgisi eklemek 
MSSP’ler için önemli ölçüde basitleştirilmiştir. Tehdit bilgisi akışları, farklı müşteri türleri ve 
kullanım durumları için hizmet sağlayıcı ve hizmet alan seviyelerinde derlenebilir.

Esnek Dağıtım
Cortex XSOAR, şirket içinde, özel bir bulutta ya da tamamen 
barındırılan bir çözüm olarak dağıtılabilir. Platformu, 
gereksinimlerinize uyacak şekilde birden çok katman 
halinde sunuyoruz.

Cortex XSOAR Barındırılan Çözüm
Güvenlik ekipleri, barındırılan çözümümüz sayesinde, 
altyapı, bakım ve depolama için özel kaynak ayırmak 
zorunda kalmadan yanıt sürelerini ve verimliliklerini 
iyileştirebilir. Cortex XSOAR, altyapı ve platform katmanını 
yönetip koruyarak SOC’lerin, olay yanıtının kritik yönlerine 
odaklanmasını sağlar.

Barındırılan Çözümün Avantajları
• Güvenilir, esnek ve ölçeklenebilir teknoloji
• Çok yüksek güvenlik ve gizlilik
• Daha düşük toplam sahip olma maliyeti
• Hızlandırılmış, standartlaştırılmış olay yanıtı

Tablo 7: Cortex XSOAR Motoru—Şirket İçi Dağıtım İçin Sistem Gereksinimleri

Bileşen Minimum Önerilen

CPU 8 CPU çekirdeği 16 CPU çekirdeği

Bellek 16 GB RAM 32 GB RAM

Depolama 500 GB SSD Minimum 3K ayrılmış IPOS ile 1 TB SSD

İşletim sistemi LmacOS, Windows, Linux




