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HEDEFLER
Bu belgede, ESET'in temel antivirüs program kapasitelerinin çok daha
ötesine gidebilmek için kullandığı çok katmanlı teknoloji yöntemlerini
özetliyoruz. Bunu, belirli sorunların çözümünde hangi katmanların
kullanıldığını ve ne gibi faydalar sağladıklarını açıklayarak yapıyoruz.

YENİ NESİL GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ
En köklü antivirüs şirketleri, virüs veya kötü amaçlı yazılımlarla ilgili sorun
yaşayan insanlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur ve teknolojileri de
güvenlik sağlayıcılarının çözmeye başlamış olduğu, genişleyen tehdit
aralığını karşılamak adına geliştirilmiştir. Günümüzde antivirüs bir ticari
ürün olarak algılanmaktadır. Güvenlik ise, gerçekte ne anlama geldiğini
anlamış olsun ya da olmasın, herkesin ilgisini çeken bir konudur. Yakın bir
zamanda, yeni ve kendi kendine ortaya çıkan "gelecek nesil", ya da "gerçek
ötesi" olarak adlandırabileceğimiz şirketlerin çoğaldığını gördük. Bunların
genellikle kötü amaçlı yazılım çözümleri geliştirmede çok az tecrübesi var,
ancak "yenilikçi" olarak nitelendirdikleri çözümlerini agresif olarak
pazarlarken, "dinozorlar" dedikleri köklü güvenlik firmalarını saf dışı
bırakıyorlar. Çoğu iddialı satıcının söylediği şeyler gibi, bu iddialarının da
birçoğu yanıltıcı olmakla birlikte, ironik bir şekilde algılama kabiliyetleri
kendi tespit teknolojilerini geliştirecek deneyim ve kapasiteye sahip
olmadıkları için şu anda piyasada bulunan düzinelerce çözüm sağlayıcıdan
çok azının sahip olduğu harici bir algılama motoruna dayanmaktadır.
ESET'in tüm teknolojileri ise kendi bünyesinde geliştirilerek tescillenmiştir.
Oysa yeni oyunculara göre mevcut zararlı yazılım endüstrisinin
etkinliğini tehlikeye atan statik imzayla yapılan basit tespit, ölü olmasa
da modern bir güvenlik ürününün mevcut tehditlere karşı kullandığı
teknolojilerin yalnızca küçük bir bileşenidir.
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ÇOKLU TEHDİTLER,
ÇOK KATMANLI KORUMA
Günümüzde faaliyet göstermekte olan köklü güvenlik şirketleri, mevcut
tehditleri önleyebilecek şekilde gelişerek pazar paylarını korumuşlardır.
Bu tehditlerin gelişimleri 2000'ler öncesinde de durmamıştır. Bugünün
tehditleriyle yalnızca 1990'lı yıllardan kalma teknolojiler geliştirilerek
mücadele edilemez. Modern tehditlerle mücadele, nitelikli ve para odaklı
insanlarla karşı karşıya olduğumuz bir kedi-fare oyunudur. Dolayısıyla,
güvenlik şirketleri etkin çözümler üretmek için proaktif şekilde ürünlerini
sürekli geliştirmek ve modern zararlı yazılımların tespit edilebileceği veya
engellenebileceği farklı katmanlar oluşturmak durumundadırlar. Tek bir
koruma noktası ya da tek bir koruma yöntemi asla yeterli değildir.
ESET'in antivirüs üreticisiyken bir BT güvenlik firması haline gelmesinin
sebeplerinden biri de budur.

Çoklu tehditler, çoklu platformlar
Microsoft işletim sistemleri, günümüzde zararlı yazılımların çalıştığı tek
platform değildir. Mücadele alanı, saldırganlar keşfedilmemiş platformların
ve süreçlerin denetimini ele geçirmeye çalıştıkça hızla değişiyor.
• Kötü amaçlı bir faaliyet için kontrol edilebilecek her şey saldırı
amacıyla kullanılabilir.
• Harici verileri işlemek için yürütülebilir kod çalıştıran herhangi bir şey,
kötü amaçlı veriler tarafından potansiyel olarak ele geçirilebilir.
Linux sunucuları saldırganlar için önemli bir hedef olmuştur (Operation
Windigo, Linux/Mumblehard), OS X çalıştıran Mac'ler şimdiye kadarki en
büyük botnet'lere (OSX/Flashback) ev sahipliği yapmaktadır, cep telefonları
ortak hedef haline gelmiştir (Hesperbot) ve router cihazlara yönelik
saldırılar ciddi birer tehdit haline gelmektedir (Linux/Moose). Rootkitler
donanımlara her geçen gün daha da (yerleşik yazılım saldırıları veya
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UEFI rootkit yoluyla) yaklaşmakta ve sanallaştırma ile birlikte yeni saldırı
kanalları oluşmaktadır (Bluepill, VM açıkları). Ayrıca, web tarayıcıları ve
diğer uygulamalar işletim sistemleri kadar karmaşık hale gelmiş ve komut
mekanizmaları da kötü amaçla kullanılabilir hale gelmiştir (Win32/Theola).

Farklı Dağıtım Vektörleri
Tarihteki ilk zararlı yazılım, sistemlerde kendisini çoğaltan işlemler olarak
ortaya çıkmış, sonra dosya veya diske bulaşan virüsler bir bilgisayardan
diğerine kendilerini kopyalayarak yayılmıştır. İnternet kullanımı global hale
geldiğinden, zararlı yazılımların dağıtım yöntemleri de oldukça çoğalmıştır.
Zararlı nesneler e-postaya dosya ekleyerek veya bağlantı paylaşılarak, web
sayfalarından indirilerek, indirilen belgelerdeki kodlar yoluyla, çıkarılabilir
cihazlarla, yetersiz yetkilendirme ve zayıf şifrelemeden yararlanarak uzak
dağıtımla, exploitler tarafından çalıştırılabilir veya sosyal mühendislik
teknikleriyle kandırılan son kullanıcılar tarafından yüklenebilirler.

Kötü Amaçlı Yazılım Tasarımı
Zararlı yazılımların eskisi gibi gençler tarafından şaka amaçlı veya gösteriş
için üretildiği günler çoktan geride kaldı. Günümüzde zararlı yazılımlar
para kazanma veya bilgi hırsızlığı amacıyla yazılmaktadır ve geliştirilmeleri
için suçlular ve hükümetler tarafından ciddi yatırımlar yapılmaktadır.
Algılamayı daha zor hale getirmek amacıyla kötü amaçlı yazılımlar, farklı
araçlar ve yorumlar kullanılarak farklı programlama dillerinde yazılmıştır.
Kod, algılama ve analizi daha zor hale getirmek için özelleştirilmiş
yazılımlar yoluyla karmaşıklaştırılarak korunmaktadır. Şüpheli etkinliği
tespit etmek amacıyla tasarlanmış davranışsal izlemeyi önlemek için temiz
süreçlere kod enjekte edilir ve kaldırma işlemi engellenir; böylece kodun
sistemde kalıcı olması sağlanır. Komut dizinleri (scriptler) uygulama
kontrol tekniklerinden kaçınmak için kullanılır ve "bellek içindeki" zararlı
yazılım, dosya tabanlı güvenliği atlatır.
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Saldırganlar korumayı aşabilmek için, zararlı yazılımlarının binlerce farklı
türünü internete yaymaktadır. Başka bir yöntem ise, güvenlik şirketlerinin
dikkatini çekmekten kaçınmak için kötü amaçlı yazılımları az sayıdaki
hedeflere dağıtmaktır. Algılamayı önlemek için temiz yazılım bileşenleri
amaçları dışında kullanılarak meşru şirketlerden çalınan sertifikalar yoluyla
zararlı kod imzalanır ve böylece yetkisiz kodun bulunması zorlaşmış olur.
Ayrıca kötü amaçlı yazılım, ağ düzeyinde güvenlik açıkları verilen
sistemlerden talimatlar göndermek ve veri almak için kodlanmış komuta
kontrol (C&C) sunucularını daha az kullanır. Uçtan uca ağ yapısı
kullanılarak botnet'lerin merkezi yönetim olmadan yönetilmeleri sıklıkla
kullanılır ve şifreli iletişim ile saldırıların tanımlanması zorlaştırılır. Etki
alanı oluşturma algoritmaları, bilinen URL'lerin engellenmesine dayalı
tespitlerin etkinliğini azaltır.
Saldırganlar iyi itibara sahip meşru web sitelerini kontrol altına alır ve
hatta kötü amaçlı içerik sunmak için yasal reklam hizmetleri dahi kullanır.
ÖNEMLİ NOT
Saldırganların tespitten kaçmalarının birçok yolu vardır. Basit ve tek katmanlı bir çözüm
koruma sağlamak için yeterli değildir. ESET olarak en üst seviyedeki güvenliği sağlamak
için sabit, gerçek zamanlı, çok katmanlı korumanın gerekli olduğuna inanıyoruz.
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TEMEL ESET TEKNOLOJİSİNİN
AVANTAJLARI
ESET'in arka plandaki teknolojisi "eski tarz antivirüs" ten devralınmasına
rağmen tarama motoru ürünlerimizin temelini oluşturmaktadır ve büyük
ölçüde genişletilerek iyileştirilmesinin yanı sıra, modern tehditleri
kapsamak için de sürekli geliştirilmektedir.

ESET ürünleri, sisteme dahil olmuş zararlı parçaları doğru bir şekilde
saptamak için yüzlerce farklı dosya biçimini (yürütülebilir dosyalar,
yükleme dosyaları, komut dosyaları, arşivler, belgeler ve bayt kodları)
analiz eder.

Tarama motorunun amacı, olası zararlı yazılımları belirlemek ve
denetlenen kodun ne derece zarar verebileceği konusunda otomatik
kararlar vermektir.

Bir sonraki sayfada yer alan şekil, çeşitli ESET teknolojilerinin sistem
döngüsü boyunca bir tehdidi ne zaman ve nasıl algılayabilecekleri veya
engelleyebilecekleri hakkında bir fikir vermektedir.

ESET'in bilinen performansı, ürün içerisindeki sandboxing teknolojisi
yoluyla yapılan derin kod analizinin neden olduğu performans sorunlarını
gidermek amacıyla akıllı algoritmalar ve manuel olarak hazırlanmış
assembly kodları kullanılmasına dayanıyordu. Bununla birlikte, bu
yaklaşımı daha da geliştirdik. Şimdi ise, maksimum performans için ikili
sistem (binary) ile yorumlanabilen benzerlikleri birlikte kullanmaktayız.
Dahili sandbox teknolojisiyle, sanallaştırılmış ortamda bir programı
yürütmek için bilgisayar donanımının ve yazılımının farklı bileşenlerini
esas almak zorundasınız. Bu bileşenler; bellek, dosya sistemi, işletim
sistemi API'leri ve işlemcileri (CPU) içerebilir.
Geçmişte CPU, ısmarlama assembly kodları kullanılarak taklit
edilmekteydi. Bununla birlikte "yorumlanmış kod", her bir talimatın ayrı
ayrı taklit edilmesi gerektiği anlamına geliyordu. İkili sistem ile taklit
edilmiş talimatları orijinal olarak gerçek bir CPU üzerinde
çalıştırabilirsiniz. Özellikle koddaki döngüler söz konusu olduğunda bu
işlem çok daha hızlıdır. Birden fazla döngü oluşturmak, güvenlik ürünleri
ve araştırmacılar tarafından analiz edilmeyi önleme amaçlı tedbirlerin
uygulandığı tüm yürütülebilir uygulamalarda ortak olan koruyucu bir
tekniktir.

4

5

UEFI TARAYICI

AĞ SALDIRISI
KORUMASI

İTİBAR & ARA
BELLEK

DAHİLİ
SANDBOX

GELİŞMİŞ
BELLEK TARAYICI

FİDYE YAZILIMI
KORUMASI

EXPLOIT
ENGELLEYİCİ

DNA
TESPİT

ESET LIVEGRID

MAKİNE ÖĞRENİMİ

BULUT ZARARLI
KORUMA SİSTEMİ

Şekil 1: ESET koruma katmanları
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UEFI Tarayıcı

DNA Tespitleri

ESET, güvenlik ürününe özel bir katman
ekleyerek UEFI (Unified Extensible Firmware
Interface) yazılımını koruyan ilk internet
güvenlik sağlayıcısıdır. ESET UEFI Tarayıcı,

Algılama türleri, ESET DNA Tespitleri için,
istatistiksel amaçlarla veya yalnızca önceden
keşfedilen zararlı yazılımları daha isabetli
tespit edebilmek amacıyla, ikili sistemdeki
birtakım zararlı dosyaları veya belirli kötü
amaçlı yazılım sürümlerini hedeflemede
kullanışlı, çok karmaşık değerler arasında
değişen kötü amaçlı davranış ve zararlı yazılım
özelliklerinin karmaşık tanımlarıdır.

UEFI koşullarıyla uyumlu olarak önyükleme
öncesi ortam güvenliğini denetler ve
uygular. Yazılımın bütünlüğünü izlemek
üzere tasarlanmıştır ve değişiklik tespit
edildiğinde kullanıcıya bilgi verir.
UEFI, 1970'lerin ortalarından beri
bilgisayarlarda kullanılan Temel Giriş/Çıkış
Sistemi (BIOS) ile bir cihazın işletim sistemi ve
yerleşik yazılım arasında var olan arayüzün
standartlaştırılmış bir düzenlemesidir. İyi
düzenlenmiş yapısı sayesinde UEFI, yazılım
geliştiricilerin daha kolay analiz ve ayrıştırma
yapabilmesiyle geliştiricilerin yerleşik yazılım
için uzantılar oluşturmasına olanak tanır.
Bununla birlikte, bu şekilde zararlı yazılımlar
yoluyla UEFI'ya ulaşabilecek saldırılar ve diğer
etkenler için açık kapı bırakılmaktadır.

Eski nesil antivirüs ürünleri tarafından
kullanılan model eşleme yöntemi, kodun
basit bir şekilde değiştirilmesiyle veya
şaşırtma teknikleri kullanılarak kolayca
atlatılabilir. Bununla birlikte, nesnelerin
davranışı o kadar kolay değiştirilemez.
ESET DNA Tespitleri tam olarak bu ilkeden
yararlanmak üzere tasarlanmıştır.
Davranışlarından sorumlu olan "genleri"
tespit ederek kodun derinlemesine analizini
yaparız. Bu tür davranışsal genler, "yeni
nesil" çözümlerin daha iyi olduğu iddiasında
bulunan göstergelerden (IOC)
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çok daha fazla bilgi içermektedir. ESET'in
davranışsal genleri, ister diskte, isterse çalışan
işlem belleğinde bulunsun, şüpheli kodun
değerlendirilmesinde kullanılan DNA Tespiti'ni
oluşturmak amacıyla kullanılır.
Ek olarak tarama motorumuz, anormallik
tespiti için kullanılan birçok ayrıştırıcı geni
ortaya çıkarmaktadır; çünkü meşru
görünmeyen herhangi bir şey potansiyel
olarak zararlıdır.
Ayarlanabilir eşik seviyesine ve eşleşen
koşullara bağlı olarak DNA Tespiti, bilinen
zararlı yazılım örneklerini, bilinen bir zararlı
yazılım ailesinin yeni türlerini veya zararlı
davranışı gösteren genleri içeren ve daha önce
görülmeyen veya bilinmeyen kötü amaçlı
yazılımları tanımlayabilir. Diğer bir deyişle, iyi
hazırlanmış tek bir davranışsal DNA
tanımlaması on binlerce ilgili kötücül yazılım
türünü tespit edebilir ve antivirüs yazılımımız
ile zaten bildiğimiz veya daha önce
gördüğümüz örneklerin yanı sıra, önceden
bilinmeyen yeni zararlı türlerini de tespit
edebilmemizi sağlar.
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Makine Öğrenimi
Dahası, otomatik kümeleme ve makine
öğrenimi algoritmalarının kötü niyetli örnek
setlerimize uygulanması, tarama motorumuz
tarafından tespit edilmek üzere yeni zararlı
genleri ve davranış kalıpları tespit etmemizi
sağlar. Bu tür genler, hatalı pozitif tespitleri
önlemek için büyük bir beyaz listeyle kolayca
eşleştirilebilir.

Şekil 2: DNA Tespit örneği

ESET, 1990'lı yıllardan bu yana tehditleri
tespit etmek ve engellemek için makine
öğrenimi algoritmaları üzerinde
çalışmaktadır; bu sinirsel yapı ürünlerimize
1998 yılında girmiştir. O zamandan beri, bu
umut verici yapıyı çok katmanlı teknolojimiz
genelinde uygulamaktayız.
Bu yöntem, bulut yoluyla veya bulut
bağlantısı olmaksızın etkili bir şekilde
çalışmak adına makine öğrenimine dayalı
modeller kullanan DNA tespitlerimizi içerir.
Makine öğrenimi algoritmaları, gelen
örneklerin başlangıçta sınıflandırılmasının
yanı sıra, hayali "siber güvenlik haritası" na
yerleştirilmesinin de hayati bir parçasıdır.

Ancak en önemlisi, ESET'in kendi bünyesinde
geliştirdiği ESET Augur adlı makine öğrenimi
motorudur. Sinirsel ağların birleşik gücünü
(derin öğrenme ve uzun kısa süreli bellek gibi)
ve elle seçilmiş altı sınıflandırma algoritması
grubunu kullanır. Bu, konsolide bir çıktı
oluşturmasına ve gelen örneğin temiz,
istenmeyen veya kötü niyetli olarak
etiketlenmesine yardımcı olur.
ESET Augur motoru DNA, sandbox ve hafıza
analizi gibi diğer koruyucu teknolojileri ve
aynı zamanda davranış özelliklerinden elde
edilen verileri kullanarak, en iyi tespit
oranlarını ve mümkün olan en düşük hatalı
tespit sayısını sunmak üzere tasarlanmıştır.

Şekil 3: ESET'in makine öğrenim motoru Augur'un şeması
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ESET LiveGrid
Bir bulut sistemi üzerinden koruma
sağlamanın en basit yolu, karma işlemler
kullanarak kara listeye alma yöntemidir. Bu,
hem dosya hem de URL'ler için işlevseldir;
ancak sadece karma işlemler ile eşleşen
nesneleri tam olarak engelleyebilir. Bu
kısıtlama, belirsiz karma işlemlerin (fuzzy
hashing) ortaya çıkmasına yol açmıştır. Belirsiz
karma işlemler, nesnelerin ikili benzerliğini göz
önüne alır; çünkü benzer nesneler, aynı veya
benzer bir karma değeri içermektedirler.
ESET belirsiz karma işlemleri bir üst seviyeye
taşımıştır. Verilerin karma işlemlerinin
yerine, DNA Tespitlerinde açıklanan
davranışların işlemlerini değerlendiriyoruz.
DNA karma işlemleri yoluyla, binlerce farklı
türde kötü amaçlı yazılımı anında
engelleyebiliyoruz. Bununla ilgili tablolar
sağda görülebilir.
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Şekil 4: Bireysel DNA işlemlerinde (x ekseni) tespit edilen benzersiz dosyaların (y ekseni) sayısı
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Şekil 5: DNA işlemlerinde günlük olarak (x ekseni) tespit edilen benzersiz dosyaların (y ekseni) sayısı
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Bulut Zararlı Koruma Sistemi
ESET Bulut Zararlı Koruma Sistemi, ESET'in
bulut tabanlı sistemi olan ESET LiveGrid'e
dayalı çeşitli teknolojilerden biridir. Bilinmeyen
ya da potansiyel olarak zararlı görülen
uygulamalar ve olası diğer tehditler izlenerek
ESET LiveGrid Geri Bildirim Sistemi üzerinden

Kullanıcılara anlık kara listelerin verilmesi,
ESET Bulut Koruma Sisteminin tek amacı
değildir. Bir kullanıcı örnek gönderme
sürecine katılmaya karar verirse, şüpheli bir
davranışa sahip yeni bir örnek
belirlendiğinde, derinlemesine analiz için

ESET'e gönderilir. Bulut Zararlı Koruma
Sisteminin tüm potansiyelini kullanmak için
kullanıcılar ayrıca derinlemesine analiz
amacıyla şüphe uyandıran örnekleri
toplamamızı sağlayan ESET LiveGrid Geri
Bildirim Sistemi'ni de etkinleştirmelidirler.

ESET bulutuna gönderilir. Toplanan örnekler
otomatik sandboxing işlemine ve davranışsal
analizlere tabi tutularak bu şekilde kötü amaçlı

LiveGrid® İtibar sistemi
LiveGrid® Geri Bildirim sistemi

özellikler tespit edildiğinde otomatik olarak
algılanmaları sağlanır. ESET kullanıcıları, bir
sonraki tespit güncellemesini beklemeden
ESET LiveGrid İtibar Sistemi aracılığıyla bu

LIVEGRID® BULUT

otomatik tespitler hakkında bilgi sahibi olurlar.
Mekanizmanın işlem süresi genelde 20
dakikanın altında olup, bulgular düzenli olarak
kullanıcıların bilgisayarlarına iletilmeden önce
ortaya çıkan tehditlerin etkili bir şekilde tespit
edilmesi sağlanmaktadır.

BULUT TABANLI
SANDBOX SİSTEMİ
˜FİZİKSEL VE SANAL)

DNA
EŞLEME

AKILLI
OTOMATİK
SINIFLANDIRMA

Şekil. 6: ESET Bulut Zararlı Koruma Sistemi
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İtibar ve Ara Bellek

Davranışsal Tespit ve Engelleme - HIPS

Bir dosya veya URL gibi bir nesneyi incelerken,
herhangi bir tarama gerçekleşmeden önce
ürünlerimiz, yerel önbellekle (ve ESET
Endpoint Security için ESET Paylaşılan Yerel
Önbellek) bilinen zararlı veya beyaz listeye

ESET'in Host Tabanlı Saldırı Önleme Sistemi
(HIPS), sistem etkinliğini izler ve şüpheli
sistem davranışlarını tespit edebilmek için
önceden tanımlanmış kurallar kullanır. Bu
tür etkinlikler tespit edildiğinde, HIPS
savunma mekanizması bahse konu
programın potansiyel olarak zararlı

alınmış iyi huylu nesneleri tespit eder. Bu,
tarama performansını artırmaktadır.
Sonrasında, ESET LiveGrid® İtibar Sistemimiz,
nesnelerin itibarı için sorgulanır (diğer bir
deyişle, nesnenin başka yerlerde görüp
görülmediği veya kötü niyetli olarak
sınıflandırılmış olup olmadığı konusunda). Bu,
tarama verimliliğini artırmakta ve
kullanıcılarımızla zararlı yazılımlar hakkındaki
bilgilerin daha hızlı paylaşılmasını
sağlamaktadır.
URL kara listelerini uygulama ve itibar
kontrolü, kullanıcıların kötü amaçlı içerik ya da
kimlik avı yapan sitelere erişmesini önler.

Uygulanan
AV Taraması

Kod
İstismarı

Uygulanmış
işlem

faaliyetlerde bulunmasını engeller. Kullanıcılar
varsayılan kurallar yerine kullanılacak özel
kurallar tanımlayabilir. Bununla birlikte, bu
işlem uygulamalar ve işletim sistemleri
hakkında ileri düzeyde bilgi gerektirmektedir.

Yeni/Deşifre/Bulaşıcı
Değiştirilmiş/İndirilmiş
Bellek sayfaları

DNA Tarama
Gelişmiş
Bellek
Tarayıcı

Sistem çağrıları
Exploit
Engelleyici

Raporla

HIPS görüntüleme

İşletim Sistemi
İşlemler

Dosyalar

Kayıt

Ağ

blocking
behavioral
patterns
ŞekilDetecting
7: ESET'in and
davranışsal
tespit
sistemi nasıl
çalışıyor?
Applying rules
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Ağ Saldırısı Koruması

Dahili Sandbox
Kötü amaçlı yazılım karmaşıklaşarak
algılamadan kaçmaya çalışır. Biz de, bunun
altında yatan davranışları görmeye çalışarak
kötü amaçlı yazılımın gerçek hedefini tespit
edebiliyoruz. Bunun için ikili sistemler
kullanıyoruz ve bu nedenle makineyi
yavaşlatmıyoruz.

ESET DNA tespitlerini ikiye ayırmıştır. Bu, tüm
sürecin bütünüyle anlaşılmasını
sağlamaktadır. 1995'te ürünümüzde yer alan
ilk emülatörümüzle ünlü Doom oyununu
çalıştırmak mümkün olmuştu. DNA
tespitlerinde kullandığımız davranışsal verileri
çıkartmak için yaptığımız şey de budur.

Benzerlik yok

Paketlenmiş,
bilinmiyor

Zararlı, çok biçimli
kalıplarda gizleniyor

Benzerlik

Benzerlik Ortamı

açma
işlemi
Emülatör zararlıyı sanal
ortamda "açıyor"

Fig 8: ESET neden dahili Sandbox kullanıyor?

gibi yaygın olarak kullanılan protokollerde
yer alan ortak açıkları tespit ederek, ağ
tarafındaki saldırıların yayılması ve bir
yamanın henüz yayınlanmamış olmasından
ötürü oluşabilecek güvenlik açıklarının
giderilmesine karşı önemli bir koruma
katmanı oluşturur.

Yürütülebilir

Paket

Ağ Saldırı Koruması, güvenlik duvarı
teknolojisinin bir uzantısıdır ve bilinen
güvenlik açıklarının ağ düzeyinde
algılanmasını geliştirir. SMB, RPC ve RDP

Yük kapasitesi
biliniyor
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Gelişmiş Bellek Tarayıcı
Gelişmiş Bellek Tarayıcı, modern zararlıların
önemli bir sorunu olan gizlenme ve
şifreleme kullanımını etkili bir şekilde tespit
edebilen benzersiz bir ESET teknolojisidir.
Genellikle çalışma zamanı paketleyicilerinde
ve kod koruyucularında kullanılan bu zararlı
yazılımdan koruma taktikleri, emulasyon
veya sandbox gibi paket açma tekniklerini
kullanan algılama yaklaşımları için sorunlara
neden olmaktadır. Dahası, zararlı yazılımın
analiz sırasında bir emülatörle veya sanal/
fiziksel sandboxing kullanılarak kontrol
edildiğinde sınıflandırılmasına izin verecek
davranışlar göstereceği garanti edilemez.
Kötü amaçlı yazılım, tüm yürütme yollarının
analiz edilemeyeceği şekilde anlaşılamaz hale
getirilebilir ve kod için şartlı veya zamana bağlı
tetikleyiciler içererek genellikle ömrü boyunca
yeni bileşenleri indirebilir. Bu sorunları çözmek
için Gelişmiş Bellek Tarayıcı, kötü niyetli bir
işlemin davranışlarını izler ve bellekte ortaya
çıktığı an tarar. Bu, geleneksel ön yürütme

veya yürütme öncesi kod analizini daha
işlevsel hale getirmektedir.
Ayrıca temiz işlemler, exploit veya kod
bulaştırılması nedeniyle aniden kötü niyetli
hale gelebilir. Bu nedenlerden dolayı, sadece
bir kez analiz yapmak yeterli değildir. Sürekli
olarak izleme gerekmektedir ve bu da
Gelişmiş Bellek Tarayıcısı'nın rolüdür. Bir işlem
yeni bir yürütülebilir sayfadan sistem çağrısı
yaparsa, Gelişmiş Bellek Tarayıcı ESET DNA
Algılama'yı kullanarak davranışsal bir kod
analizi yapar.
Kod analizi yalnızca standart çalıştırılabilir
belleğe değil, aynı zamanda zararlı yazılımın
dinamik analizi engellemek için kullandığı
.NET MSIL (Microsoft Intermediate Language)
koduna da uygulanır. Akıllı önbelleğe alma
özelliği sayesinde, Gelişmiş Bellek Tarayıcı
neredeyse hiç yük gerektirmez ve işlem
hızlarında bir bozulmaya neden olmaz.
Gelişmiş Bellek Tarayıcı, Exploit Engelleyici ile
sıkı bir işbirliği içinde çalışır. Diğerlerinin

aksine, bu uygulama sonrası bir yöntemdir
ve bazı kötü amaçlı etkinliklerin zaten
gerçekleşebileceği anlamına gelir. Ancak, bir
saldırgan diğer koruma katmanlarını
atlatmakta başarılı olduğu takdirde, son çare
olarak koruma zincirine girer.
Dahası, gelişmiş zararlı yazılımlarda yeni bir
eğilim bulunmaktadır. Bazı zararlı kodlar,
geleneksel olarak tespit edilebilen dosya
sistemindeki kalıcı bileşenlere ihtiyaç
duymadan, "bellek içi" olarak çalışmaktadır.
Başlangıçta bu tür kötü amaçlı yazılımlar, uzun
çalışma süreleri nedeniyle sadece sunucularda
göründüler. Sunucular aylarca, hatta yıllarca
ayakta kalmaya başlamıştı ve zararlı süreçler
yeniden başlatmadan kurtulma kaygısı
olmadan bellekte kalabiliyordu. Ancak son
saldırılar bu durumda bir değişiklik olduğunu
gösteriyor ve artık uç noktaların da
hedeflendiğini görüyoruz. Yalnızca bellek
taraması bu gibi kötü amaçlı saldırıları
başarıyla keşfedebilir ve ESET, Gelişmiş Bellek
Tarayıcısı ile bu yeni saldırı türüne karşı
hazırdır.
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Exploit Engelleyici
ESET teknolojileri farklı düzeylerdeki birçok
güvenlik açığına karşı koruma sağlar. Tarama
motorumuz, hatalı biçimlendirilmiş belge
dosyalarında görünen açıkları kapsar; Ağ
Saldırısı Koruması ile iletişim düzeyi
hedeflenir; son olarak da Exploit Engelleyici,
istismar sürecinin kendisini engeller.
Exploit Engelleyici, yalnızca belirli CVE
tanımlayıcılarını hedeflemek yerine, exploit
uygulamalarını (tarayıcılar, belge
okuyucuları, e-posta istemcileri, Flash, Java
vb.) izleyerek bu teknikleri analiz eder.

Her bir kullanım, sürecin uygulanmasında
yer alan bir anomalidir ve istismar
tekniklerinin varlığını öne çıkaracak
anomaliler ararız. Teknoloji sürekli gelişim
halinde olduğundan yeni tespit yöntemleri,
yeni exploit tekniklerini kapsayacak şekilde
düzenli olarak eklenmektedir.
Tetiklendiğinde, işlemin davranışı analiz
edilir ve şüpheli olduğu düşünülürse,
tehditler makinede hemen engellenebilir ve
olası yeniden saldırıya ilişkin veriler ESET
LiveGrid bulut sistemimize gönderilir.

Sıfır Gün

Yayınlanmış / Yama yok

Koruma

Yama mevcut

Bu bilgiler işlenerek ilişkilendirilir ve daha
önce bilinmeyen tehditleri veya sıfır gün
saldırılarını tespit etmemizi sağlayan
laboratuarımıza değerli bir tehdit istihbaratı
olarak sunulur.
Exploit Engelleyici, zararlı kodların kendisini
analiz etmeye odaklanan algılama
tekniklerinden tamamen farklı bir teknoloji
kullanarak saldırganlara bir adım daha
yaklaşan farklı bir koruma katmanı
eklemektedir.
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Fidye Yazılımı Kalkanı

Botnet Koruması

Botnet İzleyicisi

ESET Fidye Yazılımı Kalkanı, kullanıcıları gasp
eden yazılımlar olarak da bilinen tehditlerden
koruyan ek bir katmandır. Bu teknoloji,
davranışsal ve itibara dayalı tespit
yöntemlerini kullanarak yürütülen
uygulamaları izler ve değerlendirir. Fidye
yazılımı benzeri bir davranış tespit edildiğinde
veya potansiyel zararlı yazılım mevcut
dosyalarda istenmeyen değişiklikler yapmaya
çalıştıkça (örn. şifrelemek için), bu özellik
kullanıcıyı bilgilendirerek işlemi engellemesini
sağlar. Fidye Yazılımı Kalkanı, Bulut Zararlı
Koruma Sistemi, Ağ Saldırısı Koruması ve DNA
Tespitleri de dahil olmak üzere diğer ESET

Zararlı yazılım üreticileri için yapılması çok zor
olan bir unsur ise C&C sunucuları ile
kurulacak iletişimdir.

Bir örnek veya bellek dökümü ESET sistemleri
tarafından 'botnet' olarak tanımlanırsa, kötü
amaçlı yazılım türü tanımlanmak için ESET
Botnet İzleyicisine gönderilir ve C&C
sunucuları olay bazlı dosya açma/şifre
çözücüler hakkında bilgi edinmek için
şifreleme ve iletişim araçları kullanır. Bunlar
elde edildiğinde, çeşitli coğrafi konumlardan
sahte iletişim başlatılır. Çıkarılan tüm veriler
daha sonra son kez işlemden geçirilmekte ve
dünya genelindeki tüm ESET müşterilerini
korumak için kullanılmaktadır; örneğin
URL'leri engellemek, payloadlar için yeni

teknolojileri ile birlikte olası en yüksek
seviyede fidye koruması sunmak üzere
dikkatle tasarlanmıştır.

ESET'in Botnet Koruması, botnet'ler tarafından
kullanılan kötü amaçlı iletişimi başarıyla
algılamakta ve aynı zamanda güvenlik ihlali
yapan işlemleri de tanımlamaktadır.
ESET'in Ağ Algılamaları Botnet Koruması
teknolojisine uzanarak ağ trafiğiyle ilgili genel
sorunların analiz edilmesini sağlar. Bu şekilde,
zararlı trafiği daha hızlı ve daha esnek
algılamaya olanak tanır. Snort veya Bro gibi
endüstri standardı imzalar birçok saldırıyı tespit
etmeyi sağlarken, ESET Ağ Algılamaları özellikle
ağ güvenlik açıklarını, exploit paketlerini ve
gelişmiş kötü amaçlı yazılımları tespit etmek
amacıyla tasarlanmıştır.
Uç noktalarda ağ trafiği analizi yapabilme
kabiliyeti ek avantajlara sahiptir. Kötü niyetli
iletişimden sorumlu olan süreç veya modülün
tam olarak tanımlanmasını, tanımlanan nesneye
karşı eylemin yapılmasını sağlayarak bazen de
iletişimin şifrelemesinin atlanmasına izin verir.

tespitler oluşturmak ve ESET Threat
Intelligence kullanıcılarını bilgilendirmek gibi.
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***

Örnekler

EŞLEŞME BULUNDU

C&C Sunucuları
Şifreleme anahtarları

C&C ile çeşitli
konumlardan iletişim kurulması (IPs)

Botnet Türü tespit edilmesi
ve değerli veri elde edilmesi

ESET
Kullanıcılarının
Korunması

C&C Sunucuları Botnet
Konfigürasyonu
Payload Bağlantıları

Verinin işlenmesi
Bulut Zararlı
Koruma Sistemi

Şekil 9: ESET Botnet İzleyicisi nasıl çalışıyor?

Threat
Intelligence
Oluşumu
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Threat Intelligence
ESET LiveGrid

ESET Threat Intelligence(ETI), işletmelerin
siber güvenlik tehditlerinin genellikle gizli ve
hedefli olduğu bir dünyaya uyum sağlamasına
yardımcı olur. 100 milyondan fazla sensörden
toplanan bilgileri sunan bu hizmetle,
kuruluşların tehditlerin boyutlarını daha iyi
görerek saldırıları öngörmeleri ve önlemeleri;
bu sayede elde edilen verileri saldırı sonrası
daha etkili bir teşhis için kullanmaları
sağlanmış olur. Bu eşsiz bilgi yalnızca
işletmenin güvenliğini güçlendirmekle
kalmaz, aynı zamanda kullanıcılarını korumak
için de kullanılabilir. ESET sistemleri ve
uzmanları, kuruluşların ihtiyaçlarına göre;
YARA kurallarına, kimlik avı raporlarına veya
mevcut SIEM araçlarına kesintisiz olarak
entegre edilebilen STIX/TAXII formatında
gerçek zamanlı veri akışları sunarak özel
botnet ve hedefli zararlı yazılım raporları
üretebilirler.

Uç Nokta Tespit
& Veri Toplama & Etiketleme

Ağ Saldırısı
Koruması

Botnet İzleyicisi

İtibar ve Ara Bellek

ESET Threat
Intelligence Raporları

Kod analizi & tarama / Özelliklerin çıkarılması /
Makine Öğrenimi tabanlı tespit

Gelişmiş
Bellek Tarayıcı

Fidye Yazılımı Kalkanı

Dahili Sandbox

Exploit Engelleyici

DNA Tespit

Bulut Zararlı
Koruma Sistemi

Botnet Koruması

Harici örnek ve
URL kaynakları

ESET Threat
Intelligence Portalı

Şekil 10: ESET Teknolojileri tarafından tehdit bilgilerinin toplanması

Threat Intelligence
Kaynakları

YARA Arama (YENİ)
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GÜNÜMÜZDE TEPKİSEL
VE ÖNLEYİCİ KORUMA
DNA Tespiti tüm zararlı yazılım ailelerini saptamak için mükemmel olsa da,
onları korumak için mutlaka kullanıcılara dağıtılmalıdır.
Tarama motoru, tespit yöntemleri veya yeni tehditlere yönelik herhangi bir
değişiklik için de aynı durum geçerlidir. Günümüzde, ESET'in bulut tabanlı
LiveGrid sistemi, birçok sebepten ötürü en yüksek koruma seviyesine
sahip olmalıdır:
• Çevrimdışı tarama genelde tepkiseldir. Günümüzde artık önleyici olmak
en iyi sezgisel özelliklere sahip olmak anlamına gelmiyor. Koruma
araçlarınız bir saldırgan tarafından kullanılabilir olduğu sürece; imzalar,
tespit yöntemleri veya makine öğrenimi sınıflandırıcıları kullanıyor
olmanızın bir önemi yok. Bir zararlı yazılım yazarı, algılama teknolojinizi
deneyebilir, tespit edilene kadar zararlı yazılımı değiştirerek sonrasında
yayabilir. ESET LiveGrid bu zararlı yazılım stratejisine karşılık veriyor.
• Güncellemeler gerçek zamanlı değildir. Güncellemeler daha sık
yayınlanabilir; hatta birkaç dakikada bir kullanıcılara tetiklenebilir.
Fakat bu daha iyi yapılabilir mi? Evet. ESET LiveGrid, anında koruma
sayesinde her ihtiyaç duyulduğunda bilgi sağlayabilir.
• Zararlı yazılım radara takılmamaya çalışır. Malware yazarları, özellikle
de siber casusluk durumunda, algılamayı olabildiğince uzun süre
önlemeye çalışırlar. Hedefli saldırılar, e-posta solucanları gibi toplu
dağıtımlara karşılık, tek bir zararlı yazılımı az sayıdaki hedefe, bazen
yalnızca birine yönlendirirler. Bu gerçeği kötü amaçlı yazılım
yazarlarına karşı kullanarak yaygın olmayan ve iyi bir şöhrete sahip
olmayan nesnelerin potansiyel olarak zararlı olabileceği ve bunların
detaylı olarak incelendiği analizlerin LiveGrid Geri Bildirim sistemi
üzerinden gönderildiğini varsayıyoruz. ESET LiveGrid İtibar Sistemi
dosyalar, kökenleri, benzerlikleri, sertifikaları, URL'leri ve IP'leri
hakkında bilgiler içerir.

Örneklerin Otomatik ve Elle İşlenmesi
ESET her gün yüz binlerce örnek alır. Bunlar, ön işleme ve kümeleme
işlemlerinden sonra otomatik olarak, yarı otomatik olarak ve elle
işlenir. Otomatik analiz, bir takım sanal ve gerçek makinelerde dahili
olarak geliştirilmiş araçlar tarafından gerçekleştirilir.
Sınıflandırma statik ve dinamik kod analizine, işletim sistemindeki
değişikliklere, ağ iletişim kalıplarına, diğer kötü amaçlı yazılım örnekleriyle
benzerliklere, DNA özelliklerine, yapısal bilgilere ve anomali tespitine göre,
yürütme işlemi sırasında elde edilen farklı nitelikler kullanılarak
gerçekleştirilir.
Tüm otomatik sınıflandırıcıların dezavantajları vardır:
• Sınıflandırma için ayrıştırma özelliklerini seçmek kesinlikle önemsiz
değildir ve kötü amaçlı yazılım alanındaki uzman kişiler hakkında bilgi
edinmek adına gereklidir.
• Makine öğrenimi sınıflandırıcıları, öğrenim işleminde kullanılan girdileri
doğrulamak için uzman kişilerin katılımını gerektirir. Sınıflandırılan
örneklerin sistemde girdi olarak kullanılabileceği tamamen otomatik
işleme sayesinde, olumlu geribildirim döngüsüyle oluşan kartopu etkisi
hızlı bir şekilde sistemi dengesiz hale getirecektir. "Çöp içeri, çöp dışarı".
• Makine öğrenimi algoritmaları verileri anlamamaktadır ve bilgi
istatiksel olarak doğru olsa bile bu geçerli olduğu anlamına gelmez.
• Örneğin makine öğrenimi, temiz yazılımın yeni sürümlerini hatalı
biçimlendirilmiş sürümlerden ayıramaz; temiz bir uygulamayla bağlantılı
bir güncellemeyi, kötü amaçlı yazılım tarafından kullanılan bir
başkasından ayıramaz ve temiz yazılım bileşenlerinin kötü amaçla, ne
zaman kullanıldığı tanımlanamaz.

ESET Teknolojisi - Çok katmanlı yaklaşım ve etkinliği

• Makine öğrenimi ile bir öğrenme sürecine yeni örnekler eklemek yanlış
tespitlere neden olabilir ve yanlış tespitleri kaldırmak gerçekten doğru
olan tespitlerin etkinliğini azaltabilir.
• Otomatik işleme, ESET LiveGrid aracılığıyla algılanan yeni tehditlere
anında yanıt verirken, tespit uzmanları tarafından gerçekleştirilen ek
örnek işlemleri en yüksek kaliteyle algılama oranını ve en düşük hatalı
doğrulama sayısını sağlamak adına oldukça önemlidir.

İtibar Servisleri
ESET LiveGrid nesneler için de itibar ölçümü yapar. Dosyalar, sertifikalar,
URL'ler ve IP'ler dahil olmak üzere çeşitli varlıkların itibarı değerlendirilir.
Yukarıda tanımlandığı gibi itibar, yeni zararlı nesneleri veya bulaşıcı
kaynakları belirlemenin yanı sıra, farklı alanlarda da kullanılabilmektedir.

Tarama beyaz listeleri
Taramada beyaz liste uygulanması, tarama motorunun bir nesneyi
incelemek için gereken süreyi azaltmasını sağlayan bir özelliktir. Bir
nesnenin değiştirilmediğinden ve temiz olduğundan eminseniz taramaya
gerek yoktur. Bu, performans üzerinde çok olumlu bir etkiye sahiptir ve
ESET ürünlerinin bu denli göze batmadan çalışmasına yardımcı olur.
Dediğimiz gibi, "en hızlı kod, hiç çalışmayan koddur". Beyaz listelerimiz
yazılım dünyasının değişen gerçekliğine göre sürekli uyarlanmaktadır.

Bilgi toplama
Bir kullanıcı ESET LiveGrid'e istatistik göndermeye karar verirse, bu
bilgileri tehditlerin global olarak izlenmesi için kullanırız.
Bu bilgi bize üzerinde çalışılması gereken kapsamlı araştırma verilerini
vererek en acil ve sorunlu olaylara odaklanmamıza, kötü amaçlı
yazılımdaki trendleri gözlemlememize ve koruma teknolojilerinin
geliştirilmesini planlamamıza öncelik tanır.

FP'LER VE IOC'LER HAKKINDA
Uzlaşma göstergeleri (IOC'ler), çağdaş kurumsal güvenlikte çok önemli
bir yere sahiptir; ancak bazen "yeni nesil" güvenlik sağlayıcıları tarafından
baskı altına alınmış olsalar da, özel veya üst düzey olarak
nitelendirilemezler. Buradaki resim, en yaygın IOC'lerin temel olarak
çöküşüdür*. Gördüğümüz gibi, ele aldıkları özellikler son derece basittir;
örnek olayların dörtte birinde bilinen MD5'ler ya da dosya isimleri vb. Bu
sonuçlar, bu yöntemin adli tespit için yararlı olmasına rağmen önleme ve
engelleme için uygun bir yöntem olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.
"Eski AV" de kullanılan "modası geçmiş" imza tabanlı tespitleri reddeden
"yeni nesil" üreticilerden bazılarının aslında kötü amaçlı dosyaları veya
olayları tespit etmek için imza tabanlı en zayıf yöntem olmasına rağmen
IOC'leri övmesi de ayrıca ironiktir.
*Kaynak: IOC Bucket, Nisan 2015. IOC Bucket güvenlik topluluğuyla
tehdit bilgilerini paylaşmanın bir yolunu sağlamak için çalışan, özgür
bir toplum platformudur.
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PE yürütülebilir
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4%

25%

5%
6%

MD5 kaydı

13%

Dosya adı

Şekil 11: IOC Bucket'ın Nisan 2015'deki örneğinden alınan uzlaşma göstergelerinin analizi
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SONUÇ
Güvenlikte sihirli çözüm yoktur. Günümüzde zararlı yazılımlar dinamik
ve genellikle belirli bir hedefe yöneliktir; bu yüzden deneyimli
araştırmacılar tarafından uzun yıllar toplanan verileri hesaba katan
önleyici ve akıllı teknolojilere dayalı, çok katmanlı bir yaklaşımı
gerektirir. ESET, 20 yıl kadar önce geleneksel AV yaklaşımının eksik bir
çözüm olduğunu kabul etti. Bu noktada tarama motorumuza önleyici
teknolojileri dahil etmeye başladık ve siber zincirin farklı evrelerine etki
etmek için yavaş yavaş farklı koruma katmanları oluşturduk.
ESET 25 yıldan uzun süreli araştırmalara dayanan, yüksek seviyede
koruma sağlayabilen birkaç güvenlik sağlayıcısından biridir. Bu,
teknolojilerimizi kötü amaçlı yazılımların önüne geçmek amacıyla
standart, statik imza kullanımı gibi süreçlerin ötesinde sürekli
geliştirmektedir. Uç nokta tabanlı ve bulut destekli teknolojilerin eşsiz
kombinasyonu, piyasadaki kötü amaçlı yazılımlara karşı en gelişmiş
güvenliği sağlar.
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