
USE case

ZARARLI TRAFİĞİ 
ENGELLEYİN

Uygulama Katmanında Görülmeyen



Roksit’in geliştirdiği, yapay zeka tabanlı 
domain kategorizasyon platformu 
Cyber X-ray veritabanında 79 milyon 
zararlı alan adı vardır. 

Bu alan adlarının yaklaşık %85’inin bir IP adresi yoktur. Aşağıda, pasif durumda bulunan kötü 
amaçlı bir trafik raporu örneği verilmiştir. Alan adlarının IP adresleri olmadığı için ip adresi 0.0.0.0 
olarak kaydedilir. IP adresi olmayan alan adlarına gitmeye çalışan istekler güvenlik duvarları, 
proxy cihazları, IPS vb. uygulama katmanında çalışan güvenlik cihazlarında tespit edilemez. 
Peki nedir bu ip adresi olmayan alan adları?

Şekil 1 : Kötü Amaçlı Trafik Raporu Örneği

roksit.com
+90 216 515 45 99 info@roksit.com

R&D Teknopark İstanbul Teknopark Bulv. No:1 2A Blok Kat:2 402 – İstanbul

https://www.roksit.com


Zararlı İçerik Barındıran Alan Adları1

Zararlı yazılımlar komuta kontrol sunucularına bağlanmak için sürekli olarak sorgu yaparlar. Bu 
sorgular için kullandıkları alan adları herhangi bir ip adresine sahip değildir. Saldırgan zombi atağı 
gerçekleştirmek istediği zaman bu sorgu yapılan alan adlarına bir ip adresi kaydı girer.

Bunun nedeni saldırı maliyetin azaltılması ve yakalanma riskinin düşürülmesidir. Bu kayıt girildiği 
an atak başlar. Dolayısı ile uygulama katmanında çalışan güvenlik cihazları atak başlayana 
kadar kurum cihazlarındaki zararlı yazılımları tespit edemezler.

DGA (Domain Generation Algorithm) Alan Adları2

Sadece DNS Log analizi ile görüntülenebilen bir diğer kötü niyetli aktivite ise DGA (Domain 
Generation Algorithm) alan adı sorgularıdır. DGA alan adları, sistem saatine göre algoritma 
tarafından otomatik olarak oluşturulan alan adlarıdır.

Alan adlarına sadece belirlenen sistem saatinde ip kayıt edilir. Kayıt edilen ip adresi komut 
sunucusuna aittir. Dolayısı ile bu alan adlarına yapılan sorgularda uygulama katmanında çalışan 
güvenlik cihazlarınca tespit edilemez.

Şekil 2 : DGA Alan Adı Örneği
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Yukarıda açıklanan zararlı faaliyetler, yalnızca DNS log analizinin bir sonucunda tespit edilebilir. 
Çünkü zararlı bulaşmış istemciler, IP adresleri olmayan alan adlarına bağlanmaya çalışırlar.

Roksit DNS Trace ürünü, bu zararlı trafiği engeller ve detaylı analiz için SOC ekiplerine 
bildirir.

Roksit Olarak Çözümümüz

Şekil 3 : Detaylı Zararlı Trafik Analizi
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