Sześć mitów
dotyczących
rozwiązań
SIEM

Spróbujmy zweryfikować sześć obiegowych opinii na temat systemów SIEM
Czy zastanawiali się Państwo ostatnio nad rozwiązaniami SIEM? Tak się składa,
że sytuacja na rynku uległa zmianie.
Niektórzy twierdzą, że rozwiązania SIEM są skomplikowane i niewygodne w obsłudze,
więc nadają się wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw. Rzeczywiście, część systemów
można sklasyfikować jako produkty dla dużych korporacji, nie należy jednak zapominać
o bardziej nowoczesnych rozwiązaniach zaprojektowanych z myślą o przedsiębiorstwach
dowolnej wielkości.
Wszyscy wiemy, że w branży cyberzabezpieczeń wciąż brakuje wykwalifikowanych
specjalistów. Systemy zabezpieczeń muszą być skonstruowane w taki sposób, aby
umożliwiały efektywną pracę mimo ograniczonych zasobów. Oceniając nowoczesne
rozwiązania SIEM dostępne na rynku, powinniśmy zwrócić uwagę na produkty, które
udostępniają zespołowi ds. bezpieczeństwa odpowiednie narzędzia i maksymalnie
wykorzystują istniejące zasoby.
Spróbujemy obalić sześć najważniejszych mitów otaczających systemy SIEM.
Zastanowimy się także, czego powinniśmy obecnie oczekiwać od tego typu rozwiązań.

Mit 1
System SIEM potrafi wykryć jedynie znane zagrożenia. Nie przydaje się w przypadku
ataków nowego typu.
Wykrywanie zagrożeń przez rozwiązania SIEM polega wyłącznie na poszukiwaniu
korelacji, a do stworzenia skutecznych reguł korelacji niezbędna jest wiedza o tym,
czego właściwie szukamy.

Fakty
Skuteczne systemy SIEM wykorzystują kombinację funkcji korelacji w czasie
rzeczywistym, wykrywania anomalii, uczenia maszynowego i analizy zachowań,
pozwalając zidentyfikować zarówno znane, jak i nieznane zagrożenia.
Używają również zaawansowanych mechanizmów korelacji, aby stworzyć pełny obraz
sytuacji i przeanalizować działania powiązane z potencjalnym atakiem. Jeśli rozwiązanie
SIEM zawiera wbudowane zaawansowane funkcje analityczne i opcje korelacji w czasie
rzeczywistym, produkt natychmiast po zainstalowaniu może posłużyć do kontroli
aktywności w sieci oraz działań dotyczących zasobów, użytkowników i aplikacji.
Dzięki temu administratorzy są w stanie nie tylko wykrywać znane zagrożenia,
lecz także zidentyfikować anomalie, które mogą świadczyć o pojawieniu
się nowych zagrożeń.

Mit 2
Systemy SIEM są przeznaczone jedynie dla dużych korporacji dysponujących zaawansowanymi
zespołami ds. bezpieczeństwa.
Najlepsze rozwiązania SIEM odznaczają się skalowalnością, która pozwala je wdrożyć nawet
w największych przedsiębiorstwach – według obiegowej opinii oznacza to, że są przeznaczone
wyłącznie dla takich odbiorców.

Fakty
Najlepsze rozwiązania SIEM są przeznaczone dla przedsiębiorstw różnej wielkości – zarówno dla
rozwijających się firm, które dopiero od niedawna zajmują się monitorowaniem zabezpieczeń, jak
i dla globalnych korporacji z listy Fortune 20, które chcą obsłużyć zaawansowane przypadki użycia.
Rzeczywiście często się zdarza, że członkowie zaawansowanych zespołów ds. bezpieczeństwa chcą
uzyskać pełny zestaw zaawansowanych funkcji umożliwiających obsługę złożonych i skomplikowanych
scenariuszy, ale dobre rozwiązanie SIEM wcale nie musi zawierać wszystkich funkcji, aby przynosić
korzyści przedsiębiorstwu. Idealne rozwiązanie ułatwia użytkownikom rozpoczęcie pracy od razu po
zainstalowaniu, udostępniając funkcje wykrywania zagrożeń, monitorowania w chmurze i tworzenia
raportów dotyczących zgodności z przepisami. Rozwiązanie SIEM powinno
być skalowalne, czyli w miarę rozwoju przedsiębiorstwa i doskonalenia
procedur musi obsługiwać większą liczbę środowisk, różne
lokalizacje i zaawansowane przypadki użycia, np. szczegółową
inspekcję pakietów (DPI), analizę protokołu DNS i ściśle
zintegrowane funkcje koordynacji i automatyzacji zabezpieczeń
oraz reagowania na incydenty (SOAR).

Mit 3
Rozwiązania SIEM wymagają dużych ilości danych, a koszty gromadzenia takich danych są
wyjątkowo duże.
Ponieważ koszty rozwiązań niektórych dostawców rosną w zastraszająco szybkim tempie, członkowie
zespołów ds. bezpieczeństwa czasami zakładają, że dotyczy to wszystkich systemów SIEM.

Fakty
W przypadku dostawców naliczających opłaty zależne od ilości przechowywanych
danych koszty mogą rzeczywiście bardzo szybko okazać się astronomiczne.
Istnieją jednak firmy, które stosują inne modele cenowe.
Zanim zdecydują się Państwo na konkretnego dostawcę, warto pomyśleć o
problemach, które chce rozwiązać przedsiębiorstwo. Czy Państwa firma zajmuje
się handlem detalicznym i chce chronić dane kart płatniczych? A może przechodzi
na platformę Amazon Web Services i chce mieć wgląd w to nowe środowisko?
Gromadzone dane związane z bezpieczeństwem powinny ułatwiać obsługę
specyficznych przypadków użycia. Nie należy analizować wszystkiego, jeśli nie
ma takiej potrzeby. Z drugiej strony, jeśli Państwa firma musi spełnić wymagania
związane z czasem przechowywania danych, wynikające z regulacji prawnych
lub procedur wewnętrznych, dostawca systemu SIEM powinien oferować
ekonomiczne opcje obsługi zapisu, wyszukiwania i raportowania informacji.
Dzięki analizowaniu jedynie informacji istotnych dla Państwa przedsiębiorstwa
i przesłaniu pozostałych zapisów w dziennikach i danych zdarzeń do ekonomicznej
pamięci masowej projekt wdrożenia rozwiązania SIEM wcale nie musi pochłaniać
całego budżetu.

Mit 4
Aby wdrożenie rozwiązania SIEM okazało się sukcesem, niezbędny jest zespół złożony
z pełnoetatowych analityków danych.
Często słyszy się opinię, że rozwiązanie SIEM będzie skuteczne tylko wtedy, gdy firma
zatrudni na pełny etat analityka danych lub cały zespół takich specjalistów. Dzięki temu
można zbudować od podstaw wszystkie reguły i mechanizmy analityczne.

Fakty
Jeśli przedsiębiorstwo nie może (lub nie chce) zbudować zespołu analityków
danych orientujących się także w kwestiach bezpieczeństwa ani płacić za usługi
takich specjalistów, powinno skorzystać z usług dostawcy, który udostępnia
pakiet gotowych rozwiązań.
Niektórzy producenci zakładają, że skoro rozwiązanie i tak prawdopodobnie
będzie dostosowywane do indywidualnych potrzeb, należy zacząć jego
budowę od podstaw. W praktyce zespoły ds. bezpieczeństwa nie dysponują
jednak zasobami wystarczającymi do realizacji tak dużego przedsięwzięcia
wymagającego specjalistycznych kompetencji. W przypadku każdego
rozwiązania SIEM konieczne jest skonfigurowanie informacji dotyczących sieci,
ale po wykonaniu tego kroku użytkownicy powinni od razu mieć możliwość
wykorzystania wstępnie zapisanych reguł, mechanizmów analitycznych
i strategii korelacji do wykrywania zagrożeń. Nikt nie powinien zaczynać od zera.
Jeśli nadal mają Państwo wątpliwości, warto wspomnieć, że wielu dostawców
systemów SIEM współpracuje z dostawcami zarządzanych usług bezpieczeństwa
(MSSP). Oznacza to nie tylko dostęp do nowoczesnego rozwiązania, lecz także
możliwość uzyskania pomocy od ekspertów ds. operacji bezpieczeństwa.

Mit 5
Pakiet do zarządzania dziennikami może zapewnić taką samą widoczność środowiska jak systemy SIEM.
Stosując kreatywne działania marketingowe, dostawcy oprogramowania do zarządzania dziennikami
i obsługi jezior danych próbują przekonać klientów, że rozwiązania oparte na zarządzaniu dziennikami
są lepsze od systemów SIEM, jeśli chodzi wykrywanie i analizowanie zagrożeń.

Fakty
Narzędzia do zarządzania dziennikami mogą ułatwić zapewnienie zgodności z przepisami
i wspierać mechanizmy kontroli, ale nie sprawdzają się w obszarze analizy w czasie rzeczywistym
i generowania alertów.
Zarządzanie dziennikami to rozwiązanie problemu, który pojawił się mniej więcej przed dziesięcioma
laty: przedsiębiorstwa potrzebowały rozwiązań niezbędnych do zapewnienia zgodności z wymaganiami
dotyczącymi kontroli, narzucanymi przez ustawę Sarbanes-Oxley (SOX), standardy Payment Card
Industry (PCI) oraz inne regulacje branżowe. Pakiety do zarządzania dziennikami ponownie zyskały
popularność w ostatnich latach – ich producenci twierdzą, że są one w stanie przeszukiwać i indeksować
petabajty danych. Brak funkcji analitycznych działających w czasie rzeczywistym oznacza jednak
konieczność wykonywania wyjątkowo dużej liczby zadań manualnych, np. tworzenia zapytań i tabel
przestawnych oraz wyszukiwania zagrożeń, co stanowi kolejne obciążenie dla informatyków.
Większość dostawców oprogramowania SIEM udostępnia warstwę zarządzania dziennikami lub
jezioro danych w ramach rozwiązania do agregacji, analizy i przechowywania danych. Taka warstwa
często podlega odrębnemu licencjonowaniu i umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa stworzenie
specjalistycznego jeziora danych w ramach ekonomicznego, przewidywalnego modelu cenowego
opartego na liczbie hostów. Wartość rozwiązania SIEM wynika z gotowych do użycia funkcji analitycznych
(np. korelacji w czasie rzeczywistym i uczenia maszynowego) odpowiedzialnych za realizację najbardziej
pracochłonnych procesów monitorowania i wykrywania. Krótko mówiąc, rozwiązanie do zarządzania
dziennikami nie jest samo w sobie systemem SIEM, tylko składnikiem takiego systemu.

Mit 6
Systemy SIEM trudno zintegrować z innymi rozwiązaniami w środowisku informatycznym.
Panuje opinia, że systemy SIEM trudno zintegrować z innymi rozwiązaniami, mimo że
ich podstawową zaletą jest działanie w oparciu o dane pochodzące z innych elementów
środowiska.

Fakty
Dobre rozwiązania SIEM powinny być łatwe w integracji – i na szczęście wiele dostępnych produktów spełnia to wymaganie.
Pierwsze systemy tego typu, które pojawiły się na rynku dziesięć lat temu i nie zostały dostosowane do zmieniających się
potrzeb biznesowych i technologii, rzeczywiście trudno zintegrować ze środowiskiem informatycznym. Jednak producenci
takich rozwiązań albo całkowicie zniknęli z rynku, albo kiepsko sobie radzą w obecnych czasach. Czołowe produkty uwzględniają
setki gotowych opcji integracji z komercyjnymi technologiami informatycznymi i operacyjnymi. Zawierają proste konektory
służące do integracji z niestandardowymi aplikacjami i umożliwiające analizę dzienników. Jeśli interesuje Państwa zakres
możliwości integracji w pełni obsługiwanych przez producentów, mogą Państwo zapoznać się z serwisami wsparcia dla klientów
udostępnianymi przez poszczególnych dostawców oraz przejrzeć zawartość odpowiednich platform z aplikacjami.
Funkcjonujące w branży stereotypy wynikają z parametrów przestarzałych rozwiązań technologicznych. Jeśli
szukali Państwo rozwiązania SIEM dziesięć lat temu – lub nawet pięć lat temu – wiele ze wspomnianych
mitów mogło mieć uzasadnienie w faktach. Jednak systemy SIEM zmieniły się w takim samym
stopniu, jak technologie i zakres zagrożeń.
Jeśli mają Państwo problemy z wykrywaniem zagrożeń w sieci firmy lub analizowaniem
dzienników w dostępnym narzędziu, być może nadszedł czas na ponowne przyjrzenie
się rozwiązaniom SIEM, ponieważ zakres ich funkcji znacznie się zmienił.

Informacje o rozwiązaniu IBM Security QRadar
IBM Security QRadar to czołowe rozwiązanie do zarządzania zdarzeniami i informacjami
dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM), pozwalające stworzyć mechanizmy ochrony przed
coraz większą liczbą zagrożeń. Dzięki zintegrowanym funkcjom widoczności środowiska,
wykrywania zagrożeń, analizy i reagowania operacje bezpieczeństwa można realizować
skuteczniej i na większą skalę. Rozwiązanie daje pełny obraz środowiska, a zaawansowane
funkcje analityczne pomagają nadawać zagrożeniom odpowiednie priorytety. System
SIEM oparty na oprogramowaniu QRadar zapewnia szybką skalowalność i zawiera
gotowe funkcje obsługi tysięcy przypadków użycia związanych z bezpieczeństwem oraz
opcji integracji. Zagrożenia są wykrywane w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem
zaawansowanych mechanizmów analitycznych i funkcji analizy zagrożeń. Ich działanie
opiera się na bogatej wiedzy specjalistycznej uzyskanej w ciągu wielu lat ochrony
korporacji z listy Fortune 100. Rozwiązanie QRadar pozwala w łatwy sposób zapewnić
zgodność z przepisami i zarządzać ryzykiem regulacyjnym. Uwzględnia różne przepisy
i standardy, m.in. RODO, ISO 27001 i HIPAA. Technologia IBM Watson wspomaga pracę
zespołów ds. bezpieczeństwa dzięki analizom opartym na sztucznej inteligencji. Określanie
priorytetów i automatyczne klasyfikowanie zagrożeń pozwala skrócić czas prowadzenia
dochodzeń nawet sześćdziesięciokrotnie. Reagowanie na zagrożenia również jest szybsze
i skuteczniejsze dzięki koordynacji i automatyzacji działań, opcjom zarządzania problemami
i dynamicznym zbiorom scenariuszy. Funkcje te zapewnia ścisła integracja z platformą
IBM Security SOAR.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem ibm.com/qradar.
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