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GÜVENLİK
AÇIKLARINA
DİKKAT EDİN!
DNSEye ile sistem loglarının ötesini görün
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DNS Nedir?

Genellikle internetin adres 
defteri olarak adlandırılan, 
okunabilir web adreslerini 
sayısal İnternet Protokolü 
adreslerine çeviren Alan Adı 
Sistemidir.

Security Gap Nedir?

Mevcut güvenlik cihazları 
tarafından fark edilmeyen kötü 
amaçlı yazılım faaliyetlerini 
tespit etmeye yarayan 
Roksit’in benzersiz 
teknolojisidir.

Simülasyon ve Test

Binlerce makine ve kullanıcının bulunduğu bir ağ, kötü amaçlı yazılım faaliyetleriyle 
dolu olabilir. Daha da önemlisi, kurumunuzda kullanılan güvenlik ürünleri çoğu zaman 
içeride mevcut kötü amaçlı yazılım trafiğini değil, yalnızca tespit edebildiği kadarını 
rapor eder. 

 Böyle bir durumda tespit edilemeyen diğer kötü amaçlı yazılım faaliyetlerine ne olur? 

Peki ya görünmeyen tehditler?

DNS, ağınıza açılan bir kapıdır. Aynı zamanda büyük ama genelde göz ardı edilen bir 
saldırı yüzeyi oluşturur. DNS'i kullanarak, diğer güvenlik cihazları tarafından bir ağda fark 
edilmeyen kötü amaçlı yazılım faaliyetlerini doğru bir şekilde tespit etmek mümkündür. 

DNSEye'ın yapay zeka tabanlı Security Gap (Güvenlik Açığı) özelliği, diğer güvenlik 
cihazlarını atlatmayı başaran kötü amaçlı yazılım faaliyetlerini tespit eder. 

Security Gap, görünmeyen kötü amaçlı yazılım 
faaliyetlerini ortaya çıkarır.

DNSEye, Security Gap özelliği sayesinde şirket içi sistemlerde mevcut güvenlik 
düzenlemelerini test etmek için kullanılır. Gelişmiş bir güvenlik ortamı sağlamak için 
önceliğe dayalı bir yol haritası oluşturmak üzere kuruluşunuza yönelik mevcut ve ideal 
güvenlik senaryosu arasındaki boşlukları belirler.
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DNSEye Nedir?

Roksit'in DNS loglarını okuyan 
ve Security Gap özelliği 
aracılığıyla kötü amaçlı yazılım 
trafiğini simüle eden benzersiz 
ürünüdür.

DNSEye ile sistem loglarının ötesini görün
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Security Gap yalnızca olağan şüphelileri tespit etmez!

DNSEye'ın Security Gap özelliği, kötü amaçlı yazılım trafiğini simüle eder ve 3 farklı şekilde test eder.

1- Ağ geçidi üzerinden http/https'ye 
doğrudan bağlantıları test eder.

2- Proxy server üzerinden http/https’ye 
yapılan bağlantıları test eder.

3- Mevcut DNS sunucusundan geçen 
kötü amaçlı yazılımın etki alanı sorgularını 
test eder.
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Security Gap, diğer ürünlerin kötü amaçlı yazılımları tespit edip edemediğini gösterir.

Neden Roksit?

Roksit, dünyanın en saygın kurumlarının dijital dönüşüm ve siber güvenlik süreçlerine katkı sağlar.

Piyasada bulunan diğer güvenlik cihazlarının tespit edemediği kötü amaçlı yazılım 
faaliyetlerini ortaya çıkarmak için DNSEye'ı hemen deneyin. Cyber X-Ray'in gelişmiş 
yapay zekasıyla gözünüz ağınızdaki “karanlık” tarafların üstünde olsun. 

Hemen ücretsiz analiz edin!

UTM/Firewall Test Proxy Http Test DNS Security Test
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Hakkımızda
Roksit, bir domain sınıflandırma projesi olarak başladı. Dinamik 
ve yapay zeka destekli bir domain sınıflandırma altyapısı 
geliştirdikten sonra, 2016 yılında kurumsal düzeydeki müşteriler 
için bulut tabanlı güvenli DNS hizmeti sunmaya devam etti.Kısa 
bir süre sonra kurumsal ağların ihtiyaçlarına yönelik DNS analizi 
ve Advanced DNS Görünürlüğü ürünlerine odaklandı.Bugün üç 
entegre ürünü ile kurumların internete güvenli bir şekilde 
bağlanmasını sağlarken, SOC ekiplerinin ihtiyaç duyduğu tüm 
DNS analiz verilerini de sağlıyor.


