
PREHĽAD RIEŠENIA

Ochrana pred novovzniknutými 
hrozbami pomocou efektívneho 
cloudového sandboxu.





Čo je
cloudový sandbox?

Cloudový sandbox predstavuje izolované 
testovacie prostredie, v ktorom sa spustí 
podozrivý program, pričom potom sa 
automaticky sleduje, zaznamenáva 
a analyzuje jeho správanie.

ESET Dynamic Threat Defense poskytuje 
ďalšiu vrstvu zabezpečenia pre produkty ESET, 
napríklad Mail Security a produkty chrániace 
koncové zariadenia. Pomocou technológie 
sandboxu odhaľuje novovzniknuté  typy 
hrozieb. Tento sandbox sa skladá z viacerých 
typov senzorov, ktoré vykonávajú analýzu 
kódu, hĺbkovú kontrolu vzorky s využitím 
strojového učenia, sledovanie vlastnej pamäte 
a detekcie na základe správania.



Prečo využívať 
riešenie cloudového 
sandboxu?
RANSOMVÉR 

Ransomvér predstavuje neustále nebezpečenstvo pre 
rôzne odvetvia na celom svete od príchodu hrozby 
Cryptolocker v roku 2013. Hoci ransomvér existuje 
oveľa dlhšie, nikdy nešlo o významnú hrozbu, ktorej 
firmy venovali pozornosť. V súčasnosti však aj jediný 
ransomvérový útok dokáže zašifrovať dôležité či kritické 
súbory firmy, a tak úplne znemožniť jej činnosť. 
Keď sa firma stane obeťou ransomvérového útoku, 
rýchlo zachytí/uvedomí si, že existujúce zálohy nie sú 
dostatočne aktuálne, a preto je pre firmu nevyhnutné 
zaplatiť výkupné.

Riešenie cloudového sandboxu predstavuje ďalšiu 
vrstvu ochrany mimo firemnej siete, vďaka ktorej sa 
ransomvér nikdy nespustí v prostredí firmy.

CIELENÉ ÚTOKY A ÚNIKY ÚDAJOV

Súčasný svet IT zabezpečenia sa neustále vyvíja, 
pribúdajú nové spôsoby útokov a pôvodné hrozby. 
Keď dôjde k útoku alebo úniku údajov, organizácie 
bývajú prekvapené, že ich ochranné mechanizmy 
boli prelomené, prípadne ani len netušia, že k útoku 
vôbec došlo. Po jeho odhalení sa snažia reaktívne 
implementovať opatrenia, ktoré majú zabezpečiť, že 
sa už nezopakuje. To ich však neochráni pred ďalším 
útokom, ktorý použije úplne nový vektor.

Cloudový sandbox je oveľa efektívnejší než jednoduché 
sledovanie charakteru možnej hrozby. Toto riešenie 
totiž okrem charakteru pozoruje aj správanie možnej 
hrozby. Vďaka tomu sa dá oveľa presnejšie určiť, či ide 
o cielený útok, pokročilú pretrvávajúcu hrozbu alebo 
neškodnú hrozbu.

Cloudový sandbox 
predstavuje ďalšiu 
vrstvu ochrany 
mimo firemnej 
siete.

Cloudový sandbox 
nesleduje len 
charakter, ale aj 
správanie možnej 
hrozby.





Naše produkty
a technológie stoja 
na troch pilieroch

ESET LIVEGRID®

Keď sa objaví novovzniknutá 
hrozba, napríklad ransomvér, 
súbor sa odošle do nášho 
cloudového systému LiveGrid® 
ochrany pred malvérom, kde sa 
hrozba aktivuje a monitoruje sa 
jej správanie. Výsledky z tohto 
systému sa v priebehu niekoľkých 
minút poskytnú globálne všetkým 
koncovým zariadeniam bez 
potreby akejkoľvek aktualizácie.

MACHINE LEARNING

Spoločnosť ESET vyvinula vlastný 
mechanizmus strojového učenia. 
Využíva kombinované možnosti 
neurónových sietí a manuálne 
vybraných algoritmov a správne 
označuje prichádzajúce vzorky ako 
čisté, potenciálne nechcené alebo 
škodlivé.

ODBORNÉ ZNALOSTI

Najlepší odborníci na IT bezpečnosť 
poskytujú špičkové vedomosti 
a skúsenosti, takže sú neustále 
k dispozícii aktuálne informácie 
o hrozbách.



V čom je ESET iný
VIACVRSTVOVÁ OCHRANA

ESET Dynamic Threat Defense využíva po odoslaní 
súboru 3 rôzne modely strojového učenia. Potom 
vzorka prejde celým sandboxom, ktorý simuluje 
správanie používateľov s cieľom oklamať techniky 
malvéru, ktoré znemožňujú jeho odhalenie. V ďalšom 
kroku sa použije neurónová sieť s hĺbkovým učením na 
porovnanie zisteného správania s historickými údajmi 
o správaní. Posledným krokom, ktorý však je nemenej 
dôležitý, je použitie najnovšej verzie skenovacieho jadra 
spoločnosti ESET, ktoré všetky časti oddelí a zisťuje 
v nich akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu. 

KOMPLEXNÝ PREHĽAD

Každá analyzovaná vzorka je uvedená v konzole ESET 
Security Management Center s rôznymi informáciami 
o samotnej vzorke a jej pôvode. Všetky informácie 
sú zobrazené v prehľadnom formáte. Nejde len 
o jednoduché zobrazenie vzoriek, ktoré boli odoslané 
do systému ESET Dynamic Threat Defense, ale všetkých 
položiek odoslaných do cloudového systému ESET 
LiveGrid® na ochranu pred malvérom.

REPUTAČNÝ SYSTÉM

ESET Endpoint produkty zahŕňajú cloudový reputačný 
systém LiveGrid®, ktorý poskytuje relevantné informácie 
o najnovších hrozbách a škodlivých súboroch. Tvorí ho 
110 miliónov používateľov po celom svete a overujú ho 

naše centrá výskumu a vývoja, vďaka čomu si môžu byť 
naši zákazníci maximálne istí informáciami a správami 
dostupnými v ich konzole.

MOBILITA

V dnešnej dobe zákazníci nezostávajú na jednom 
mieste, ale neustále cestujú. Preto ESET Dynamic Threat 
Defense dokáže analyzovať súbory bez ohľadu na to, 
kde sa používatelia nachádzajú. Najväčšou výhodou 
je, že pri zistení čohokoľvek škodlivého je okamžite 
chránená celá firma.

BEZKONKURENČNÁ RÝCHLOSŤ

Každá minúta je dôležitá. Preto ESET Dynamic Threat 
Defense dokáže analyzovať väčšinu vzoriek v priebehu 
piatich minút. Ak bola vzorka analyzovaná v minulosti, 
stačí niekoľko sekúnd a všetky zariadenia vo vašej 
organizácii budú chránené.

OVERENÉ A DÔVERYHODNÉ

Spoločnosť ESET pôsobí v oblasti zabezpečenia 
už viac ako 30 rokov a svoje technológie neustále 
vyvíja, aby zostala vždy o krok vpred pred najnovšími 
hrozbami. Práve preto jej dôveruje viac ako 110 miliónov 
používateľov na celom svete. Naše technológie neustále 
skúmajú a preverujú nezávislí testeri, vďaka ktorým 
vidíme, do akej miery sme úspešní pri zastavovaní 
najnovších hrozieb.

Dokonalý prehľad – zobrazenie 
všetkých súborov odoslaných 
do systému ESET LiveGrid®



Príklady použitia
Ransomvér Dôkladná

ochrana pre 
rôzne funkcie 
v spoločnosti

PRÍKLAD POUŽITIA

Ransomvér zvyčajne prenikne k nič netušiacim 
používateľom cez e-mail.

RIEŠENIE

 ✓ ESET Mail Security automaticky odosiela podozrivé 
e-mailové prílohy do systému ESET Dynamic Threat 
Defense.

 ✓ ESET Dynamic Threat Defense vzorku analyzuje 
a potom (zvyčajne do 5 minút) odošle výsledok späť 
do produktu Mail Security.

 ✓ ESET Mail Security zachytí prílohy so škodlivým 
obsahom a automaticky s nimi vykoná potrebnú 
akciu.

 ✓ Príloha so škodlivým obsahom sa nikdy nedostane 
k príjemcovi. 

PRÍKLAD POUŽITIA

Každá funkcia v spoločnosti si vyžaduje iné úrovne 
ochrany. Vývojári či zamestnanci IT oddelenia potrebujú 
iné bezpečnostné obmedzenia ako vedúci kancelárie 
alebo generálny riaditeľ.

RIEŠENIE

 ✓ Nakonfigurujte jedinečnú politiku pre každý počítač 
alebo každý server v produkte ESET Dynamic Threat 
Defense.

 ✓ Automaticky uplatnite rôzne politiky v závislosti 
od rôznych statických skupín používateľov alebo 
skupín služby Active Directory.

 ✓ Automaticky zmeňte nastavenia konfigurácie 
jednoduchým presunutím používateľa do inej 
skupiny.



Neznáme
alebo pochybné 
súbory
PRÍKLAD POUŽITIA

Niekedy zamestnanci alebo IT oddelenie dostane súbor, 
ktorého bezpečnosť chce dôkladne preveriť.

RIEŠENIE

 ✓ Používateľ môže odoslať vzorku na analýzu priamo 
prostredníctvom kompatibilných ESET produktov.

 ✓ ESET Dynamic Threat Defence rýchlo zanalyzuje 
vzorku.

 ✓ Ak sa zistí, že súbor je škodlivý, všetky počítače 
v organizácii budú chránené.

 ✓ Správca IT má dokonalý prehľad o tom, ktorý 
používateľ vzorku odoslal a či bol súbor čistý 
alebo škodlivý.

 ✓





Technické informácie 
o produkte ESET 
Dynamic Threat Defense
AUTOMATICKÁ OCHRANA 

Po dokončení nastavenia nemusí správca ani používateľ 
vykonať žiadne ďalšie kroky. Produkt pre koncové 
zariadenia alebo serverový produkt automaticky 
rozhodne, či je vzorka neškodná, nebezpečná alebo 
neznáma. Ak vzorka nie je známa, odošle sa na 
analýzu do systému ESET Dynamic Threat Defense. 
Po dokončení analýzy sa výsledok zdieľa s produktmi 
pre koncové zariadenia, aby mohli príslušným spôsobom 
reagovať.

PRISPÔSOBENIE UŠITÉ NA MIERU

ESET umožňuje podrobnú konfiguráciu politík produktu 
ESET Dynamic Threat Defense pre každý počítač, vďaka 
čomu má správca plnú kontrolu nad tým, čo sa odosiela 
a aký má byť postup na základe prijatého výsledku.

MANUÁLNE ODOSIELANIE

Používateľ alebo správca môže kedykoľvek odosielať 
vzorky na analýzu prostredníctvom kompatibilného 
ESET produktu a získať komplexný výsledok. Správcom 
sa zobrazí odosielateľ, odoslaná položka a výsledok 
priamo v konzole ESET Security Management Center.

ESET MAIL SECURITY OCHRANA

ESET Dynamic Threat Defense pracuje nielen 
so súbormi, ale aj priamo s produktom ESET Mail 
Security. Zabezpečuje tak, že vašej organizácii 
sa nedoručia žiadne škodlivé e-maily. Z dôvodu 
zabezpečenia plynulého chodu podniku možno 
do systému ESET Dynamic Threat Defense odoslať 
na kontrolu len e-maily od odosielateľov mimo 
organizácie.

„Najdôležitejším a najvýznamnejším faktorom 
je obrovský technický náskok pred ostatnými 

produktmi na trhu. ESET nám prináša spoľahlivé 
zabezpečenie. Znamená to, že môžem kedykoľvek 

pracovať na ľubovoľnom projekte s vedomím, že naše 
počítače sú na 100 % chránené.“

— Fiona Garland, IT oddelenie skupiny obchodnej analýzy, 

Mercury Engineering, Írsko, 1 300 koncových zariadení



Ako funguje ESET 
Dynamic Threat 
Defense

Internet

E-mail odoslaný

Nahratie vzorky
alebo prílohy

Informácie
o stave e-mailu

Aktualizácia 
výsledku analýzy

Výsledok analýzy:
škodlivý objekt

Výsledok analýzy:
čistý objekt

Spracovanie 
e-mailu

ESET Mail Security

Vzorka sa
analyzuje

Aktualizácia všetkých 
koncových zariadení 
v spoločnosti

Doručenie e-mailu 
používateľovi

Odloženie 
doručenia e-mailu Stav vzorky

a informácie
o vzorke

Uloženie e-mailu 
do karantény

ESET Security 
Management Center

ESET Dynamic Threat 
Defense

„Produkty ESET prekonali naše očakávania. 
Preto sme obnovili svoje licencie na ďalšie tri roky. 
Bezvýhradne odporúčame riešenia ESET všetkým 

spoločnostiam, ktoré chcú zvýšiť svoju úroveň 
zabezpečenia.“

— Ernesto Bonhoure, vedúci IT infraštruktúry, Hospital Alemán, Argentína, 

viac ako 1 500 koncových zariadení

S ESET Mail Security





O spoločnosti ESET
ESET, globálny hráč v oblasti 
informačnej bezpečnosti, bol ako 
jediný zaradený do kvadrantu 
vyzývateľov (Challengers) v správe 
Magic Quadrant for Endpoint 
Protection Platforms na rok 2018, 
ktorú pravidelne vypracúva analytická 
spoločnosť Gartner.*

Už viac ako 30 rokov ESET® vyvíja 
popredný softvér a služby zamerané na 

* Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho výrobcu, produkt ani službu, ktoré uvádza vo svojich výskumných 

publikáciách. Tieto výskumné publikácie pozostávajú z názorov výskumnej organizácie Gartner a nemali by byť interpretované ako fakty. 

Spoločnosť Gartner v súvislosti s týmto výskumom neposkytuje nijaké záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané, vrátane záruky 

obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.

IT bezpečnosť, ktoré poskytujú okamžitú 
a komplexnú ochranu pred vyvíjajúcimi 
sa hrozbami pre fi rmy a spotrebiteľov 
na celom svete. ESET je v súkromnom 
vlastníctve. Vďaka tomu, že nemáme 
dlhy ani pôžičky, môžeme slobodne robiť 
všetko, čo si špičková ochrana všetkých 
našich zákazníkov vyžaduje.
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ESET pracuje v oblasti 
výskumu a vývoja

Vyše 110 miliónov
používateľov 

po celom svete

Vyše 400-tisíc
firemných 
zákazníkov

Vyše 200
krajín

a teritórií

13
globálnych

R&D centier

ESET V ČÍSLACH

NIEKTORÍ Z NAŠICH 
ZÁKAZNÍKOV

NIEKTORÉ Z NAŠICH 
NAJVÝZNAMNEJŠÍCH OCENENÍ

„Vzhľadom na skvelé funkcie ochrany pred 
malvérom, ako aj spravovateľnosť či široký globálny 

dosah zákazníkov a podpory, by mal byť ESET 
zaradený na shortlist kandidátov, ktorí poskytujú 

firemné antimalvérové riešenia.“
Analýza spoločnosti KuppingerCole pod názvom Leadership 

Compass: Enterprise Endpoint Security: 
Anti-Malware Solutions, 2018

ISP bezpečnostný partner od roku 2008 
2 milióny zákazníkov

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016
viac ako 4 000 e-mailových adries

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2017
viac ako 14-tisíc koncových zariadení

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016
viac ako 9-tisíc koncových zariadení
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