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GİRİŞ 

 

 

Bu ödevin amacı SIEM ve SOAR ürünleri ile zararlı yazılım tespitinin yapılması 

hedeflenmektedir. Söz konusu zararlı yazılım olarak Kovter kötücül yazılım örnek alınarak SIEM 

ürünlerinde uygulanacak kuralların incelenmesi yapılmıştır.  
 

Birinci bölümde; Kovter kötücül yazılımın SIEM kuralları incelenecektir. 

 

İkinci bölümde; SOAR Kuralları  

 

BÖLÜM 1 

KOVTER COIN MINER ZARARLI YAZILIMI TESPİTİ İÇİN SIEM KURALLARI 

Kovter CoinMiner olarak bilinen kötü amaçlı yazılım da bu fidye yazılımlarından biridir. Birçok 

zararlı yazılım gibi çeşitli mutasyonlara uğramıştır. Bulaştığı sistemlerde kod enjekte ederek topladığı bilgileri 

Komuta kontrol sunucusuna göndermektedir. Son versiyonu ise 4 aşamada gerçekleşmektedir. 
1.    Genellikle posta eklerine bir Word belge dosyasında makro olarak gelir. 

2.    Etkinleştirildiğinde, Makro kalıcılık kazanmak için kayıt defterinde depolanan bir PowerShell komutu 

oluşturan dosyayı indirir. 

3.    Sonra rastgele adlandırılmış dosya kendini siler. 
4.    Bilgi göndermek ve almak için belirli web sitelerine bağlanır. 

Kovter zararlı yazılımını çalıştırdığımızda powershell.exe yi çalıştırarak kendisini sisteme kurar. PowerShell 

çalıştıktan sonra regsvr32.exe adında bir dosya oluşturur. Ardından kendini sistemden siler.  

CoinMiner zararlısının tespit edilmesi için kullanılabilecek SIEM kuralları; 

- Base64 formatlı ve 50 karakterden uzun Powershell komutu görülürse uyar. 

- Parent'ı Word yada Excel olan cmd.exe yada powershell.exe uygulaması görülürse uyar. 

- Proxy loglarında Powershell User-Agent'ı (WindowsPowerShell) görülürse uyar. 

- Proxy loglarında IP ile bir URL talebi varsa ve URI kısmında exe varsa uyar. 

- Alexa Top 1.000.000 URL içinde olmayan ve tehdit istihbaratı kaynaklarından 10 üzerinden 6 

ve üzeri riskliliğe ve 1'den düşük entropi değerine sahip (freq_server) URL'lere erişim 

denemelerinde uyar. 

- PowerShell içinden regsvr32.exe adında dosya oluşturma girişiminde engelleyip uyar.  

- Endpoint tarafının zararlı tespit ettiği IP adresi aynı zamanda kritik sunuculara session başlatırsa 

uyar. 

- Aynı kaynak IP adresi aynı makineye 30 saniyede 6’dan fazla başarısız oturum açma girişiminde 

bulunursa alarm üret 

BÖLÜM 2 

KOVTER COIN MINER ZARARLI YAZILIMI TESPİTİ İÇİN SOAR KURALLARI 

SOAR  açılımı “Securiy Orchestration Automation and Responce” yani Türkçesi ile 

“Güvenlik Düzenleme ve Müdahale Otomasyonu “ anlamına gelmektedir. SOAR çok farklı 

kaynaklardan gönderilen güvenlik verilerinin toplanıp düzenlendiği bir sistemler bütünüdür. 

Saldırılar daha karışık hale geldikçe tehdit istihbaratında hızlanmak gerekecektir. 

Olabildiğince hızlı öğrenme ve cevap vermenin yolu SOAR dan geçmektedir. SOAR şüpheli 

davranışları daha çabuk saptar ve daha hızlı cevap verilmesini sağlar. Veri kaynaklarından gelen 
bilgileri birleştirerek işlemlerin verimliliğini arttırır ve cevapları otomatikleştirir. 
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Kullanıcılar, kötü amaçlı yazılım dağıtmak için kullanılan güvenliği ihlal edilmiş veya kötü 

amaçlı bir web sitesini ziyaret etmek için kandırılmış olabilir. Bazı durumlarda, kötü amaçlı yazılım 

kullanıcının izni olmadan indirilebilir. Yürütülebilir dosya, belge veya medya dosyası biçiminde 
olabilir. SOAR için kurulacak kurallar; 

 Etki alanı adlarını, DomainTools veya VirusTotal gibi üçüncü taraf bir intel kaynağı ile 

doğrulayın. 

 Alan adı üç veya daha fazla tehdit intel sağlayıcısı tarafından kötü amaçlı olarak 

işaretlenmişse, bir web sitesini kötü amaçlı olarak sınıflandırmak için bir modül 

yükseltin. Ayrıca, ortaya çıkan güvenlik olayını ilgili tehdit verileri ve WHOIS bilgileri ile 

zenginleştirin. 

 Çoğu web sunucusu günlük verilerinde bulunan iletim uzunluğu alanını izleyin. Şüpheli alan 

için 1024 KB'tan (1 MB) büyük bir değer, şüpheli bir indirme işleminin yapılmış olabileceğini 

gösterir; uyarmak. 

 Yeni işlem oluşturma: Kötü amaçlı bir yükün yürütülmesi üzerine son zamanlarda oluşturulan 

sahte işlemleri tanımlayın. 

 Orijinallik: VirusTotal gibi tehdit intel kaynaklarından elde edilen karma dosyaları kullanarak 

görünür sistem işlemlerinin orijinal olduğunu doğrulayın. Bir profiler sistem süreçlerini 

sürekli olarak izlemek için kullanılabilir. 

 Kayıt defteri değişikliği: Dosya kayıtlarını tehdit intel eklentisi ile doğrulayarak Windows 

kayıt defteri anahtarlarını değiştiren kötü amaçlı işlemleri belirleyin. 

 Giden ağ bağlantıları: Kötü amaçlı bir dosyanın yürütülmesinden sonra başlayan ağ etkinliği, 

bir saldırganla iletişim kurma girişimini gösterebilir. Böyle bir aktivite, bir sonraki bölümde 

açıklanan bir C&C (komut ve kontrol) oyun kitabını (playbook) tetikleyebilir. 

1. İmza tabanlı algılama 

 IDS ağın bir parçasıysa, kötü amaçlı yazılımlarla ilgili etkinliği tanımlamak ve imza 

eşleşmesi bulunursa bir uyarı oluşturmak için günlüklerini kullanmak. 

2. Geçmiş cihaz profillerine dayalı algılama: 

 Şunlara dayanarak ağdaki tüm cihazların geçmiş etkinliğini alın: 

o Her cihaz için trafik hacminin ve yoğunluğunun trend profili. 

o En sık erişilen IP adreslerinin ve alan adlarının trend profili. 

 İlgili IP adresleri ve etki alanları için girişleri Zetascan, Kaspersky veya McAfee gibi 

üçüncü taraf tehdit bilgileriyle zenginleştirin ve doğrulayın (veri zenginleştirme de 

otomatikleştirilebilir). 

 Üç veya daha fazla tehdit intel sağlayıcısı bir etki alanını veya IP adresini kötü amaçlı olarak 

işaretlediyse, algılanan etki alanını (ziyaret edilen kötü amaçlı etki alanı) veya IP adresini 

(ziyaret edilen kötü amaçlı IP) temel alarak bir modül oluşturun. 

 Algılanan alanlar için DNS bilgilerini alın ve aşağıdaki kontrolleri yapın: 

o Bir alan için sorgu hacmini izlemek üzere bir profil oluşturucu kullanın (bir alan için 

tekrarlanan sorgular genellikle şüpheli olduğundan). 

o MX sorgularını izlemek için bir profil oluşturucu kullanın. 

o Etkili bot kontrolü ve savunma kaçırma için yapılandırma ayrıntılarının ve yüklerin 

farklı alt ağlar üzerinden aktarımını kolaylaştırmak amacıyla vahşi kaldıraçtaki çoğu 

C&C sunucusu “members.defenseclub.country” gibi üç seviyeli etki alanında olduğu 

için 3 seviyeli alanlara dikkat edin. Bu tür bağlantılar, ana bilgisayar belirli bir alan 

adıyla değil, birden çok farklı alan adıyla iletişim kurmuş gibi görünür. 

Bir alan adının yeni kaydedilip kaydedilmediğini kontrol etmek için ayrı bir profil oluşturucu her 
zaman etkin olabilir (alan adı oluşturma algoritmalarının kullanımıyla mücadelede yardımcı olur). 

Kaynaklar : https://dnif.it/soar-security-orchestration-automation-response-guide.html 

https://github.com/dnif/lookup-domaintools
https://github.com/dnif/lookup-virustotal
https://dnif.it/integrations.html
https://dnif.it/integrations.html
https://dnif.it/soar-security-orchestration-automation-response-guide.html

