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Sayın Müşteri,
Size, Aruba Central’i etkileyen bir güvenlik olayıyla ilgili olarak bilgi vermek için yazıyoruz.
HPE 2 Kasım 2021’de, Aruba Central’in ağ analizi ve kişi izleme özellikleri tarafından kullanılan
veri erişim anahtarının güvenliğinin ihlal edildiğini ve 9-27 Ekim 2021 arasındaki 18 günlük süre
boyunca harici bir tarafça ortama erişmek için kullanıldığını keşfetti.
Erişim anahtarı, normal güvenlik protokollerinin bir parçası olarak 27 Ekim’de kullanımdan
kaldırıldı ve ortam şu anda güvenli.
Yalnızca Aruba Central içindeki ağ analizi ve kişi izleme özellikleri olaydan etkilenen kişisel
bilgileri içeriyordu.
•
•

Ağ analizi özelliği, Aruba Central müşterileri için Wi-Fi ağı telemetri verilerini işler.
Kişi izleme özelliği, kişi ve konum izleme kayıtları oluşturmak için aynı kaynak verilerini
kullanır.

HPE, bu olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı ve bu aşamada şunları teyit edebilir:
•
•

•
•

Aruba Central ortamının ağ analizi ve kişi izleme özelliklerindeki veriler 30 günde bir
otomatik olarak silindiğinden, herhangi bir zamanda ortam içerisinde 30 günlükten fazla
veri saklanmamıştı.
Ortamda kişisel veriler olsa da, hassas kişisel veriler yoktu. Kişisel veriler, MAC
adreslerini, IP adreslerini, cihaz işletim sistemi türünü ve ana bilgisayar adını ve bazı
kullanıcı adlarını içermekteydi. Kişi izleme verileri ayrıca kullanıcıların Erişim Noktası
(AP) adını, yakınlığını ve bu AP’ye bağlı kalma süresini de içeriyordu.
Erişim ve trafik kalıplarının kapsamlı analizine göre, kişisel verilerinize başkalarının
erişim sağlamış olma olasılığı son derece düşüktür.
Güvenlik açısından hassas bilgiler tehlikeye girmedi ve bu nedenle parolalarda,
anahtarlarda veya ağ yapılandırmanızda değişiklik yapmanıza gerek olduğunu
düşünmüyoruz.

HPE, müşterilerinin verilerinin gizliliğini ve güvenliğini çok ciddiye almaktadır. Bu tür bir başka
olay yaşanmaması için erişim anahtarlarını işlemeye yönelik ilkelerimizde ve araçlarımızda
sistematik iyileştirmeler yapıyoruz. İşletmenize ve bize duyduğunuz güvene değer veriyoruz.
arubanetworks.com/incidentFAQ adresinde bu konuyla ilgili çok çeşitli soruların yanı sıra
yarından itibaren bu yazının farklı dillere çevrilmiş versiyonlarına da erişebilirsiniz. Daha fazla
sorunuz olursa, lütfen Aruba Satış hesap yöneticinizle iletişime geçin veya
aruba_customer_inquiries@hpe.com adresinden bize
e-posta gönderin.

