
Shape Enterprise Defense

YÖNTEMLERİNE GENEL BAKIŞ

Shape Enterprise Defense, şirket içinde ve bulutta kurulabilir  
veya bir API aracılığıyla kullanılabilir.

Şekil 1: Ters Proxy - Shape, 
tehditleri gerçek zamanlı olarak 
algılar ve azaltır

Şirket İçi

• Kurumsal veri merkezlerinde özel donanım

• Kuruluş ve Shape tarafından paylaşılan sistem izleme ve bakım

Hosting

• Shape veri merkezlerinde özel donanım

• Shape tarafından sağlanan sistem izleme ve bakım

ZIYARETÇI SINYALLERI

Ziyaretçi uygulamaya 
istek gönderir

Ana sunucuInternet

Shape Yapay Zeka SPM

SHAPE SAVUNMA PLATFORMU

Şirket içi Shape hosting

Shape bulut

SPM

SHAPE SAVUNMA PLATFORMUZIYARETÇI SINYALI

Ziyaretçi uygulamaya 
istek gönderir

Ana sunucuInternet

Shape Yapay Zeka

Şekil 2: API Tabanli - Shape, 
tehditleri gerçek zamanlı olarak 
algılar ve azaltım kuruluş tarafından 
kontrol edilir
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Bulut

• Shape ile yönetilen Kurumsal bulut ortamında talebe bağlı ölçeklenebilirlik

• Shape tarafından sağlanan sistem izleme ve bakım

API

• Ağ değişimine gerek duymaz

• Veri akışının arasına girmez

• Eşzamanlı veya Eşzamansız API

CDN Bağımsız

Shape Kurumsal Savunma, herhangi bir CDN ile birlikte kurulabilir.

Ziyaretçi Sinyalleri

Telemetri sinyalleri, masaüstü için JS ve mobil cihazlar için 250 milyon fazla cihaza  
dağıtılan bir SDK aracılığıyla toplanır.

Shape Koruma Yönetim Arayüzü

Shape Security analistleri ve kuruluş tarafından Shape Savunma platformunun koruma 
politikasını ve operasyonlarını yönetmek ve olayların, etkinliğin, yükün ve korunan sitelere 
olan etkinin gerçek zamanlı raporlanmasını gözlemlemek için kullanılan, işbirliğine dayalı bir 
kontrol sistemi ve gösterge panosu.

Daha fazla bilgi edinmek için Shape Security ya da F5 temsilcinizle 
iletişime geçin veya shapesecurity.com ya da f5.com adresini ziyaret edin.

http://shapesecurity.com
http://f5.com

