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Önsöz

DNS And Security Gap visibility, kurum içerisinde çalışan sanal bir appliance sunucudur. Kurumun mevcut iç dns loglarını okuyarak 

ileri seviye dns visibility ve security analiz raporları üretmektedir. Üretilen raporlar ve analizler web tabanlı arabiriminden raporlana 

bileceği gibi incelenmesi gereken veriler SIEM ürününe anlık olarak iletilir. SIEM ürününe sadece güvenlik riski içeren logların iletilmesi 

ile EPS miktarından minimum 1000 kat tasarruf sağlar.


Tek bir DNS visibility appliance farklı marka ve modeldeki yüzden fazla DNS sunucu logunu analiz edebilir. 


Desteklenen DNS sunucu markaları 


Windows DNS Server, Infoblox, F5, Citrix, Bind


Bu dökümanda DNS and Security Gap visibility ürünün sağladığı rapor ve analizler açıklanacaktır.
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Malicious Traffic Detection

Roksit, DNS loglarından zararlı domainler ve bu domainlere sorgu yapan cihazları tespit etmektedir. DNS loglarının yanı sıra, Active 

Directory Security logu, DNS sorgusunu yapan kullanıcıyı, DHCP logu, Mac adres ve hostname verileriyle sunulan kayıtları 

zenginleştirilir. 


Roksit, domainleri içerik ve güvenlik seviyesine göre 72 kategoriye sınıflandırır. Sınıflandırılmamış domainler Firstly Seen olarak 

loglanır. Herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan 10 dakika içerisinde sınıflandırma garantisi verilir.


Bazı malicious aktiviteler sadece DNS Log analizi sonucunda görülebilir. Bunun sebebi malicious domainler sadece zombi ordusuna 

komut vereceği zaman aktif olmayı tercih etmeleri, bunun dışındaki zamanlarda IP adresine sahip olmamaları DNS dışındaki 

protokollerde tespit edilememelerine sebep olur. Bu malicious trafik çoğu zaman infect olmuş zombi cihazların üretmiş olduğu 

komuta merkezi bağlantı istekleridir.



Domain’in ip adresi olmaması IPS, URL Filter gibi cihazlarda malicious trafik hakkında herhangi bir event oluşmamasına sebep olur. 

Roksit istatistiklerine göre malware domainlerin %85 son 3 ayda IP adresine sahip olmamıştır.



Pasif durumda bulnan malicious trafik raporu örneği aşağıdadır. Domainlerin ip adresleri olmadığından 0.0.0.0 olarak kaydedilmiştir.
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Invisible Malicious Traffic Detection (Sadece DNS Visibility ile)

IP Adresine Sahip Olmayan Domainler



Sadece DNS Log analizi ile görüntülenebilen diğer bir malicious aktivite de DGA ( Domain Generation Algorithm) Domain 

sorgularıdır. DGA domainler makine tarafından anlık olarak sistem saatine göre üretilen domainlerdir. Domainler sadece komut 

verileceği zaman register edilir ve Botnet CC ip adresi girilir. 2fa işlemlerinde kullanılan OTP mantığı ile domainler sadece birkac 

kez sorgulanır.


Bu sayede zombi ordusunun sahibi iki şeyi amaçlamaktadır,


1- Komuta merkezi bağlantı domainlerinin güvenlik araştırmacıları tarafından tespit edilmesinin önüne geçmek


2- Zaman ayarlı olarak zombi ordusunu kullanıma açmak 



Botnet CC bağlanmaya çalışan bir zombi cihazın örnek raporu

DGA (Domain Generation Algorithm) Domainler
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Infected Device Detection

Roksit, DNS loglarını analiz ederken, değişken olan IP adresleri yerine, kalıcı olan Active Directory User Name, Hostname ve mac 

adresini de rapora ekler. Böylece sürekli olarak malicious trafik oluşturan kullanıcı ve cihazlar geçmişe yönelik olarak incelenebilir ve 

infect cihazlar tespit edilebilir.


Yukarıda örnekleri görülen zararlı trafik raporlarında olduğu gibi, sürekli komuta merkezine bağlanmaya çalışan infected cihazlar net 

olarak raporlanabilmektedir. Ayrıca, DNSSense’in DNS Firewall, “Threat Hunter” modüllerini ile zararlı dns sorgusu yapan cihazlara 

VMI bağlantısı yaparak, cihaz üzerinde zararlı dns sorugusunu yapan process, dll ve dosyalar tespit edilebilir.


Security Gap

Tespit edilen zararlı trafik üzerinde inceleme yaparken, SoC ekibinin öncelik vermesi gereken kayıtları ayırmak için Security Gap 

özelliği kullanılmaktadır. Security Gap, Kurumun mevcut güvenlik cihazları tarafından tespit edilemeyen zararlı trafiği raporlar. Böylece 

başarıya ulaşmış ataklara öncelik verilmesi sağlanır. Örneğin tespit edilmiş bir phishing saldırısında, mevcut güvenlik cihazlarının 

tespit edememesi sonucu zararlı linke bağlantıyı gerçekleştiren kullanıcılar anlık olarak belirlenip hızlı aksiyon alınması 

hedeflenmektedir.


Security Gap, zararlı domaine bağlanmayı 3 farklı yolla simüle eder ,


1- Mevcuttaki DNS sunucudan DNS sorgusu ile test


2- Proxy sunucu üzerinden Http/Https isteği ile test


3- Gateway üzerinden direk bağlantı http/https ile zararlı domaine ulaşmayı test eder.


Zararlı trafiğin bloklanması durumunda Security Gap = False, bloklanmaması durumdan Security Gap = True olarak loglanır.
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Contextual Domain Info Enrichment (CDIE)

Daha önceki raporlar, zararlı trafiğin Roksit tarafından tespit edilmiş olması durumunda elde edilecek raporlar ve bulguları 

içermekteydi.  Oysaki Solarwinds Sunburst gibi oldukça profesyonel tasarlanmış ataklarda dikkatle seçilmiş domainleri hiçbir security 

vendor tarafından 2020 Mart - 2020 Aralık arasındaki 9 aylık sürede tespit edilememiştir. Bu tarz sofistike saldırıların tespiti için, 

Roksit domainin güvenlik seviyesinden bağımsız olarak kurum trafiğine ait anormalliği tespit eder. tespit edilen anormal trafiği 

Cyber-xray altyapısından yararlanarak zenginleştirir ve SoC ekibinin sofistike saldırıları tespit etmesini sağlar.


DNS Visibility anormallik tespit sistemi, kurumun trafiğini öğrenerek anormal bir durum oluştuğunda uyarı verebilmektedir. DNS 

Visibility’nin çeşitli anormallik tespit kuralları vardır. Bu kurallardan biri, kurum networkünden son 1 yıl içerisinde ilk defa erişim 

isteğinde bulunulan domain olduğunda tetiklenir. Böylece, ilk kez girilen domain güvenli olarak sınıflandırılmış olsa dahi incelemeye 

alınır. Cyber-xray’den elde edilen ilişkisel veriler DNS Visibility’de raporlandığı gibi tüm veriler SIEM ürününe de gönderilir.



Konuyu Microsoft sunucularının ilk kez “microsofttoolkit.top”  ve “microsoft365.today” domainlerine bağlanması senaryosunu 

üzerinden inceleyelim.  


DNS sorgusu yapılmasının hemen ardından DNS Visibility üzerinde alarm oluşturulur. Bu domainlere ilişkisel veriler Cyber-Xray den 

sorgulanarak SIEM ürününe gönderilir.


Gönderilen veriler, 8 başlıkta özetlenmektedir.  Daha ayrıntılı historical veriler ürün web arabiriminden incelenebilir. SoC ekibi domainin 

Microsoft ile ilişkisini ve oluşan alarmın değerlendirmesini bu veriler ile gerçekleştirebilir.
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Popularity Score,

Popularity puanı domaine verilen inlink ve out linklere göre hesaplanır. Bir domain ne kadar çok farklı domainden link almış ise 

popularity puanı o kadar artar. Popularity Cyber-Xray platformunda 3 aylık aralıkla hesaplanır. Son 2 yıldaki popülerlik değişimi 

görülmektedir. 

inceleyeceğimz domain “ ” 


Cyber-Xray web arabiminden daha detaylı bilgi inceleme için,


microsofttoolkit.top

https://www.cyber-xray.com/#/anonymous-admin/dashboard/microsofttoolkit.top


ilk



Whois and Whois releted other domain,

Whois kayıtlarında, domainin sahibinin satın aldığı diğer domainler listesinde Microsoft ‘a  ait herhangi bir domain bulunmamaktadır.
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IP usage history and ip relation with other domain,

Herhangi bir microsoft domaini ile aynı ip adresini kullanmadığı görülmektedir. 
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Aynı isimle alınmış TLD’ler,

Aynı isimle alınmış TLD’ler aşağıdaki gibidir.

Aynı NS ve MX Sunucuyu Kullanan Domainler,

Microsoft domainlerinin kullandığı dns sunucu ve mail sunucu ile herhangi bir benzerlik göstermediğini görmekteyiz.

Inlink,

“ ” link veren tüm domainler Inlink raporunda görülebilmektedir. Microsoft tarafından güvenilen bir domain olmadı 

dusumunda Microsoft domainlerinden link verilmesi beklenebilir. Fakat sadece bir malicious domain “microsofttoolkit.top” domainine 

link verilmiş 

microsofttoolkit.top



IP ve Domain OSINT Kayıtları,

“microsofttoolkit.top” subdomainlerinden veya kullandığı ip adreslerinin herhangi bir liste girilip girmediği tarihleri ile birlikte 

görülebilmektedir.
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Outlink,

“microsofttoolkit.top” domaini crawl edildiğinde harici herhangi bir domaine verilmiş linke rastlanmamıştır. Bu veri inlink kadar 

olmasada domainin güvenlik puanlaması açısından faydalı olabilmektedir.
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Popularity Score,

Diğer internet domainlerinden domaine verilen inlink ve outlinklere göre hesaplanmıştır. Bir alan adı ne kadar çok farklı alan adından 

bağlantı alırsa, popülerlik puanı o kadar artar. Popülerlik Cyber-Xray platformunda 3 aylık aralıklarla hesaplanır. Son 2 yılda 

popülaritesindeki değişim de görülmektedir.

Whois ve Whois Diğer ilişkili Domainler,

Whois kayıtlarında, alan sahibinin satın aldığı diğer alan adları listesinde Microsoft alan adı bulunmamaktadır.

inceleyeceğimiz domain  “ ” 


Cyber-Xray web arabiminden daha detaylı bilgi inceleme için,


microsoft365.today

https://www.Cyber-xray.com/#/anonymous-admin/dashboard/microsoft365.today








ikinci
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Aynı ada sahip diğer TLD'ler,

Name Server ve Mail Server Geçmişi, Domainle aynı NS and MX server adı kullanıyor

Microsoft etki alanlarının kullandığı DNS sunucusu ve posta sunucusu ile herhangi bir benzerlik göstermediğini görüyoruz.

IP Kullanım Geçmişi ve Diğer Domain ile IP İlişkisi,

Aynı 5 ip adresinin kullandığı görülüyor.

click to see all domains
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Outlink,

“ ” domaini crawl edildiğinde tamamı güvenilir 28 domaine link içerdiği görülüyor. microsoft365.today

Inlink,

Yukarıdaki bilgilerde domainin microsoft'a ait olmadığı görülüyor ancak “microsoft.com”dan “ ” domainine link 

olduğu görülüyor.


Ayrıca, diğer bağlantı etki alanlarında popüler ve güvenilir etki alanlarına sahip olmak, " " ın güvenilirliğini artırır.

microsoft365.today

microsoft365.today



IP ve Domain OSINT Kayıtları

“microsoft365.today” domainin veya kullandığı ip adreslerinin herhangi bir blackliste girip girmediği incelenebilir.
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