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AKILLI SIEM 
ENTEGRASYONU

DNS Log İşleme Maliyetlerinde 
%95+ Tasarruf Sağlayın



DNS logları, iki temel nedenden dolayı 
şirketler için büyük lisans ve zaman 
maliyetine neden olur:

DNS sunucu loglarının kurumsal ağlarda yüksek EPS değeri oluşturması1

10 bin kullanıcılı tipik bir kurumsal ağda ortalama anlık DNS sorgu sayısı 15 bine ulaşabilir. Bu 
yüksek sayı çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır. Örneğin normal bir haber web sayfasına 
bağlanmak istendiğinde yaklaşık 100 DNS sorgusu yapılmaktadır. 
 
Ayrıca cihazlar kullanımda değilken bile arka planda çalışan servisler DNS sorguları üretmeye 
devam eder. E-Posta sunucuları da örnek olarak verilebilir. 
 
Basit bir e-posta iletimi sırasında bile çok sayıda DNS sorgusu gerçekleştirilir. Bu şekilde, bir 
ağdaki her cihaz, internet hizmetlerini sağlamak veya almak için sürekli olarak bir DNS sorgusu 
gerçekleştirir.

Ham DNS loglarının anlaşılmaz olması2

DNS logları, işlenmediği takdirde pek bir anlam ifade etmeyen büyük miktarda ham veri içerir. Bu 
veriler, güvenlik analizi için yeterli ve istenen veriler olmayabilir.

Örneğin istemci IP adresleri dinamik olduğundan, geriye dönük güvenlik analizi için kullanılamaz. 
Bu logları analiz etmek için SIEM üstünde korelasyonlar gereklidir. Bu korelasyon işlemleri SIEM 
ürününün lisans maliyetini arttırır ve SOC ekibinin zamanını tüketir.
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SIEM ile korelasyon ihtiyacını ortadan kaldırır1

Geriye dönük analiz, yalnızca değişken istemci IP adreslerine güvenmek yerine makine adı, 
kullanıcı adı ve MAC adresi gibi kalıcı verilerle zenginleştirerek mümkündür. Bunun için SIEM’deki 
DHCP, DNS ve AD Güvenlik logları ilişkilendirilmelidir. Sonuç olarak, SOC ekipleri, DNS logları 
ile birlikte, belirtilen gün ve tarihte hangi istemci IP adresinin hangi kullanıcıya ait olduğu, Mac 
adresi ve makine adı gibi bilgilere hazır erişime sahip olacaktır. Roksit DNS Trace ürünü bu 
ilişkilendirmeyi SIEM’e ihtiyaç duymadan kolayca yapar.

Roksit Olarak Çözümümüz
Roksit, SIEM log işleme maliyetlerini iki 
şekilde azaltır:

Şekil 1 : Source IP Enrichment
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SIEM’e gönderilen EPS sayısını azaltır2

DNS logları,alan adının içeriği veya güvenliği hakkında yeterli bilgi içermez. Ayrıca, logların büyük 
çoğunluğu Google, Facebook ve Microsoft gibi güvenilir ve sık kullanılan alan adlarından oluşur 
ve bu bilgilerin SIEM tarafından işlenmesi gerekmez.

Roksit DNS Trace ürünü, güvenli alan adları ile kötü amaçlı veya şüpheli alan adları arasında ayrım 
yapmak için kendi geliştirdiği yapay zeka tabanlı bir sınıflandırma sistemi olan Cyber-Xray’i 
kullanır ve ardından SIEM’e yalnızca gerekli verileri gönderir.

DNS Trace zararlı trafiği SIEM’e yönlendirmenin yanı sıra;

Ve bu sayede SIEM’e gönderilen DNS loglarının miktarını %95-99 oranında azaltır.

Mevcut güvenlik cihazlarının yakalayamadığı zararlı trafikleri,
Kurum tarafından ilk kez sorgulanan bir alan adını,
DNS trafiğinde oluşan anomalileri tespit ederek SIEM’e gönderir.

Şekil 2 : DNS Log Analyses and Enrichment
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