
USE case

ZARARLI TRAFİĞİ 
ÖĞRENİN

Güvenlik Cihazlarınızın Kaçırdığı



Günümüz dünyasında binlerce makine ve 
kullanıcıya sahip kurumsal bir ağda
çok sayıda kötü amaçlı aktivite olması 
neredeyse kaçınılmazdır.

Aslında mevcut güvenlik cihazlarınızın size gösterdiği zararlılar ağınızda olanların tamamı değil, 
ancak yakalayabildikleri kısmı olabilir. Ve bu nedenle, mevcut güvenlik önlemlerinizin tespit 
edemediği kötü niyetli trafikten dolayı siz ve müşterileriniz risk altında olabilir.

Bu riski nasıl minimize edebilirsiniz? Mevcut güvenlik yatırımlarınızın verimliliğini nasıl 
ölçebilirsiniz? Bunlar, kurumsal ağlarda karşılaştığımız önemli sorunlardır.
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DNS Visibility ürünümüz kurumunuzda on premise olarak çalışan bir VM uygulamasıdır ve 
Security Gap adında bir özelliği vardır. Security Gap özelliğinin çalışması sonucunda üretilen 
raporda mevcut güvenlik cihazlarının tespit edemediği kötü amaçlı trafik kurumunuza bildirilir.

Ve bu 3 farklı testin sonuçlarını size bildirerek mevcut güvenlik yatırımınızın katma değerini 
anlamanıza yardımcı olur.

Roksit Olarak Çözümümüz

Security Gap, ağ güvenliğinizi 3 farklı şekilde test etmek için kötü amaçlı 
trafiği simüle eder.

Mevcut DNS 
sunucusundan 
geçen zararlı domain 
sorguları test eder.

1 Proxy sunucusu 
üzerinden zararlı 
domaine HTTP/HTTPS 
ile bağlanmayı
test eder.

2 Gateway üzerinden 
zararlı domaine HTTP/
HTTPS ile bağlanmayı
test eder.
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Kurumunuzda on-prem olarak çalışan DNS Visibility VM uygulaması, DNSSense’in bulut tabanlı 
kötü amaçlı simülasyon hizmetine, tespit ettiği gerçek zararlı trafiğin meta verisini yukarıda 
bahsedilen 3 farklı yolla gönderir. Eğer bu meta veri kötü amaçlı simülasyon merkezine
ulaşırsa güvenlik cihazlarınız testten başarısız olmuş demektir.

Eğer meta veri kötü amaçlı simülasyon merkezine ulaşırsa güvenlik cihazlarınız testten başarısız 
olmuş demektir. Eğer bu meta veri bulut tabanlı simülasyon merkezimize ulaşmazsa atak 
başarısız olmuş demektir. Bir başka ifade ile güvenlik yatırımınız atağı engellemiştir.

Security Gap Özelliği
Nasıl Çalışır?
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