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Hakkında
Xlog Ağ Güvenlik ve Loglama Sistemi 2014 yılından bugüne Arjeta 
Bilişim tarafından Göller Bölgesi Teknokent’i bünyesinde geliştirilmek-
tedir. Xlog 1200’den fazla özel sektör ve kamu kuruluşunda aktif ola-
rak kullanılmaktadır. Yazılımı tamamen yerli olup, ar-ge’si Göller Bölge-
si Teknokentinde Arjeta Bilişim tarafından yapılmaktadır. Xlog güncel 
güvenlik ihtiyaçlarına yönelik olarak sürekli yeni özelliklerle gelişimini 
sürdürmekte ve uluslararası alanda yer almaktadır. Ayrıca firmamız Xlog 
ürünüyle Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi içinde yer almaktadır.
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Hat Birleştirme

Hat Yedekleme

Güvenlik Duvarı özelliği ile port açma 
kapatma ve yönlendirme işlemleri uy-
gulanmaktadır. 

Bandwith özelliği ile sistem üzerindeki 
kullanıcılara upload ve download mik-
tarları belirleyerek interneti eşit böler.

Şubelerinizi veya farklı noktadaki ci-
hazlarınızı ağınıza şifreli bir bağlantı 
ile dahil edebilirsiniz.

Çeşitli şifre yöntemleri ile interneti ak-
tifleştirip 5651 nolu internet yasasına 
uygun şekilde internet kayıtlarını sis-
temimizde kayıt altına almaktayız.

İçerik filtreleme özelliği ile sistemde 
bulunan veri tabanlarına uygun olarak 
url bazlı http protoköllü siteler engel-
lenebilmektedir. 

Xlog’un en büyük avantajı sistemdeki 
logların Tübitak zaman damgası ile 
şifrelenmesidir. 

Maksimum beş adet modemi cihaz 
üzerinde birleştirerek internet hızını 
arttırmakta ve tek internet hattı gibi 
çalışmasını sağlamaktadır.

Xlog, sisteme bağlanmış olan DSL 
hatlarından herhangi birinde interne-
tin kesilmesi durumunda diğer hat-
ların devamlılığını sağlar.

IPS/IDS

Application Filter

HTTP/S DNS Filtering

SYSLOG Signature

Ağınızda oluşan saldırı ve zararlı 
bağlantılar’ı anlık tespit ederek anın-
da engellemesini gerçekleştirir.

Ağınızdaki cihazlarınızın iste-
mediğiniz uygulama kaynaklarına 
erişimlerini engelleyebilir veya izin 
verebilirsiniz.

Kullanıcıların erişmesini istemediğiniz 
HTTP-HTTPS-DNS trafiklerini iste-
diğiniz şekilde hazır karalisteler ve siz-
in oluşturduğunuz listeler aracılığıyla 
engelleyebilirsiniz.

Farklı cihazlarınızda oluşturulan log 
kayıtlarınızı 5651 sayılı kanuna uygun 
olarak kaydeder, imzalar ve raporlar.



IPS/IDS
Ağınızda oluşan saldırı ve 
zararlı bağlantılar’ı anlık tespit 
ederek anında engelleme-
sini gerçekleştirir. Oluşan te-
hdit sistem tarafından anlık 
algılanır ve tehdit engellem-
esini otomatik olarak anlık 
veya süresel bazda engellem-
esi gerçekleştirilir. Engellen-
miş tehdit trafiği belli süre-
de engellendiği için tekrar 
farklı bir saldırı oluşturamaz 
ve ağınız güvende kalır.

Application Filtering
Ağınızdaki cihazlarınızın iste-
mediğiniz uygulama kaynak-
larına  erişimlerini engelleyebil-
ir veya izin verebilirsiniz. Mobil 
ve Bilgisayar kullanıcılarının 
kullanmasını istemediğiniz uy-
gulama ve uygulama kaynak-
larına erişimlerini engelleye-
bilirsiniz. Bu sayede ağınızda 
daha güvenli ve kontrollü bir 
yönetim sağlayabilirsiniz.



HTTP/S DNS Filtering
Kullanıcıların erişmesini istemediğiniz HTTP-HTTPS-DNS 
trafiklerini istediğiniz şekilde hazır karalisteler ve sizin oluştur-
duğunuz listeler aracılığıyla engelleyebilirsiniz. Sistemin HTTPS 
trafiğini engellemesi  PROXY kullanmadan gerçekleştiği için 
kullanıcı cihazlarına herhangi bir sertifika yüklenmesine gerek 
bırakmaz. HTTPS Filtreleme gücünü SNI (Server Name Indica-
tion) üzerinden alarak engellemesini gerçekleştirir. Web trafiğini 
http,https öncesinde DNS filtreleme yaparak trafiğin baştan 
oluşmasını da engeller.

SYSLOG Signature
Farklı cihazlarınızda oluşturulan log kayıtlarınızı 5651 sayılı 
kanuna uygun olarak kaydeder, imzalar ve raporlar. Bir çok mar-
ka cihazdan oluşan log kayıtlarını syslog protokolü üzerinden 
dinleme yaparak kaydeder. Tutulan kayıtları 5651 sayılı kanun 
maddesine uygun bir şekilde Tübitak Zaman Damgası ile im-
zalar ve imza kaydıyla birlikte kaydeder. Kayıtların raporlaması 
arayüzden yapılabilir.



Şubelerinizi veya farklı noktadaki cihazlarınızı ağınıza şifre-
li bir bağlantı ile dahil edebilirsiniz. SSL VPN ile Mobil veya 
Masaüstü cihazlarınız farklı lokasyonlardan ağınıza dahil olur 
ve uzak noktalardan işlemlerinizi yapabilirsiniz. IPSec VPN 
ile Şubeleriniz veya farklı noktalarınızı birbirine bağlayabilir 
ve aralarında ağlar kurarak haberleştirebilirsiniz.

5651 Loglama
Bu noktada Xlog’un en büyük avantajı sistemdeki logların 
Tübitak zaman damgası ile şifrelenmesidir. Çünkü 5651 nolu 
internet yasasında son değişiklik ile bu tür sistemlerin bir el-
ektronik hizmet sağlayıcı ile çalışma zorunluluğu getirilmiştir.
Bir çok loglama sistemi bu uygulamaya geçmediği için inter-
net kayıtlarının savcılık tarafından 
geçerliliği bulunmamaktadır.

SSL VPN/VPN



Hız Sınırlaması

Hotspot özelliği ile müşterimize üç adet 
otantiksiyon şekli sunmaktayız. TC kimlik 
numarası, kullanıcı adı, şifre ve cep telefonu 
ile şifre yöntemleri ile interneti aktifleştirip kul-
lanıcıların bu şekilde bilgilerini sağlayarak 5651 
nolu internet yasasına uygun şekilde internet 
kayıtlarını sistemimizde kayıt altına almaktayız.

Kullanıcı Doğrulama

Bandwith özelliği ile sistem üzerindeki kullanıcılara upload ve 
download miktarları belirleyerek interneti eşit böler, bu sayede 
toplu internet kullanıcılarının bulunduğu networklerde kul-
lanıcıların eşit hakta internet kullanmasını sağlar.



İçerik Filtreleme

İçerik filtreleme özelliği ile sistemde bulunan veri 
tabanlarına uygun olarak url bazlı http protoköllü siteler 
engellenebilmektedir. Xlog’da yeni gelen bir özellik ile veri 
tabanında bulunmayan siteler Xlog kullanıcısı tarafından 
dinamik bir şekilde sisteme eklenebilmekte ve istenilen 
siteler engellenebilmektedir.

Güvenlik Duvarı
Güvenlik Duvarı özelliği ile port 
açma kapatma ve 
yönlendirme işlemleri 
uygulanmaktadır. Dışarıdan 
gelen port bazlı saldırıları 

engelleyerek sistem 
güvenliğini sağlamaktadır.



Hat Birleştirme

Hat Yedekleme

Load Balance özelliği ile Xlog, maksimum beş adet modemi ci-
haz üzerinde birleştirerek internet hızını arttırmakta ve tek in-
ternet hattı gibi çalışmasını sağlamaktadır. Olası bir 
altyapı sıkıntısı durumunda internet gitse dahi diğer 
modem üzerinden internet sağlamaya devam etmektedir.

Failover Cluster özelliği ile Xlog 
sisteme bağlanmış olan DSL 
hatlarından herhangi birinde 
internetin kesilmesi duru-
munda diğer hatların devam-
lılığını sağlaması özelliğidir. 
Bu  sayede kullanıcıya internet 
sağlamaya devam eder.
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