
Výkonný cloudový sandbox, který chrání 
proti novým a dosud neznámým hrozbám





Co je 
ESET  
Dynamic 
Threat Defense?

Cloudový sandbox je izolované 
zabezpečené testovací prostředí, ve 
kterém se spouštějí podezřelé soubory, 
monitoruje a analyzuje jejich chování,  
a následně automaticky vyhodnocuje.    

ESET Dynamic Threat Defense poskytuje 
další vrstvu ochrany pro bezpečnostní 
produkty ESET, jako jsou ESET Mail Security, 
ESET Endpoint Security a ESET File Security, 
a to díky zapojení cloudové sandboxové 
technologie umožňující detekovat nové, 
dosud neznámé hrozby. Tento sandbox je 
složen z více typů algoritmů, které provádějí 
statickou analýzu kódů, hloubkovou inspekci 
vzorků pomocí strojového učení a behaviorální 
detekci. 



Proč ESET Dynamic 
Threat Defense?
RANSOMWARE 

Ransomware představuje od příchodu Cryptolockeru  
v roce 2013 pro společnosti globální a trvalou hrozbu.  
I když existoval dávno předtím, nikdy nepatřil mezi 
hlavní nebezpečí. Jeden úspěšný ransomwarový útok 
může zcela ochromit chod firmy znepřístupněním 
důležitých či nezbytných souborů. Po útoku mohou 
firmy také zjistit, i když zálohují, že uložená data nejsou 
dostatečně aktuální. A musí zaplatit útočníkovi výpalné.

Cloudový sandbox poskytuje další vrstvu ochrany 
mimo firemní síť a zabraňuje ransomwaru ve spuštěni 
v produkčním prostředí.

CÍLENÉ ÚTOKY A ÚNIKY DAT

Prostředí moderních hrozeb je velmi dynamické, 
neustále dochází k vývoji nového malwaru a způsobů 
útoku. Na většinu kybernetických útoků postižená firma 
reaguje v lepším případě se zpožděním, v horším útok 
ani nezaznamená. I po objevení útoku obvykle správce 
pouze reaktivně implementuje opatření na daný typ 
škodlivého kódu. Takový přístup však nezajistí ochranu 
v případě, kdy útočník zvolí jiný vektor útoku.

Cloudový sandbox je v boji s moderními hrozbami 
efektivnější, protože v zabezpečeném prostředí 
umožňuje analyzovat, jak se potenciální hrozba chová. 
Na základě analýzy chování rozhodne, zda je vzorek 
hrozba nebo jen neškodný soubor.

ESET Dynamic 
Threat Defense 
poskytuje další 
vrstvu ochrany 
mimo firemní síť. 

Je efektivnější, 
protože analyzuje 
chování potenciální 
hrozby.





Technologie

ESET LIVEGRID®

Při nalezení nového druhu 
škodlivého kódu, resp. podezřelé 
činnosti na počítači s instalovaným 
produktem ESET, se podezřelé 
soubory odešlou do cloudového 
systému ESET LiveGrid, kde dojde  
k pokročilé analýze. Pokud je 
vzorek detekován jako škodlivý, 
odešle se informace o nově nale- 
zené hrozbě do všech počítačů po 
celém světě. To vše v řádu minut.

STROJOVÉ UČENÍ

ESET používá sílu neurálních sítí  
a pokročilých algoritmů k analýze 
podezřelých souborů, které 
vyhodnotí jako čisté, potenciálně 
nechtěné nebo škodlivé.

LIDSKÁ ODBORNOST

Odborníci ve 13 výzkumných centrech 
analyzují každý den tisíce nových 
nalezených hrozeb. Získané informace 
se ihned odesílají prostřednictvím 
ESET LiveGrid do všech počítačů  
s nainstalovaným řešením ESET.

3 základní pilíře našich produktů



Výhody  
ESETu
OCHRANA VE VÍCE VRSTVÁCH

ESET Dynamic Threat Defense používá ke zkoumání 
zaslaných vzorků hned tři různé modely strojového 
učení. Poté spustí testovaný soubor v sandboxu, který 
simuluje chování uživatele. S použitím neuronové sítě 
s hlubokým učením dojde k porovnání chování vzorku 
s dostupnými historickými daty. Nakonec skenovací 
jádro ESET analyzuje všechny části vzorku  
na přítomnost čehokoli neobvyklého. 

KOMPLETNÍ PŘEHLED

Všechny analyzované vzorky se zobrazují v nástroji 
vzdálené správy s různými informacemi o vzorku 
samotném i jeho původu. V přehledu jsou uvedeny 
nejen vzorky odeslané do ESET Dynamic Threat 
Defense, ale také vše, co bylo odesláno do cloudového 
reputačního systému ESET LiveGrid®.

MOBILITA

V současné době není nic neobvyklého, že zaměstnanci 
pracují i mimo firmu. Proto ESET Dynamic Threat 
Defense může analyzovat příchozí vzorky nezávisle 
na místě, kde se zaměstnanec nachází. A navíc, pokud 
dojde k detekci škodlivého souboru, je ihned chráněna 
celá firemní sít.

RYCHLÁ ANALÝZA

V případě nákazy je důležitá každá minuta, proto ESET 
Dynamic Threat Defense dokáže analyzovat většinu 
příchozích vzorků v řádů minut. Pokud již vzorek byl 
v minulosti analyzován, jsou všechna firemní zařízení 
chráněna během pár sekund. 

OVĚŘENÉ TECHNOLOGIE

Společnost ESET se pohybuje na trhu IT zabezpečení 
přes 30 let a neustále vyvíjí své technologie tak, aby 
byly před tvůrci škodlivého kódu napřed. Výsledkem je 
důvěra 110 milionů uživatelů po celém světě.

Kompletní přehled všech 
souborů odeslaných do  
ESET LiveGrid®



Příklady použití
Ransomware Různá úroveň 

ochrany
PŘÍKLAD

Ransomware se snaží infikovat firemní síť přes poštovní 
schránky uživatelů.

ŘEŠENÍ

 ✓ ESET Mail Security automaticky odešle podezřelou 
přílohu e-mailu do ESET Dynamic Threat Defense. 

 ✓ K analýze vzorku a odeslání výsledku zpět do ESET 
Mail Security dojde obvykle do pěti minut.

 ✓ ESET Mail Security detekuje a automaticky zablokuje 
škodlivý kód v přílohách e-mailů.

 ✓ Škodlivé přílohy se nedostanou k zaměstnancům.

PŘÍKLAD

Každá pozice vyžaduje rozdílnou úroveň ochrany. 
Vývojáři a IT zaměstnanci potřebují jiná bezpečnostní 
omezení než manažeři a ředitelé.

ŘEŠENÍ

 ✓ Nastavení unikátní politiky dle počítače nebo serveru 
v ESET Dynamic Threat Defense.

 ✓ Automatické uplatnění politiky v závislosti na 
zařazení počítače do statické skupiny nebo skupiny  
v Active Directory.

 ✓ Automatická změna politiky, pokud dojde k přeřazení 
uživatele do jiné skupiny.



Neznámé 
soubory
PŘÍKLAD

Zaměstnanci potřebují zjistit, zda je soubor legitimní.

ŘEŠENÍ

 ✓ Jakýkoli uživatel může odeslat soubor k analýze 
přímo z řešení ESET.

 ✓ ESET Dynamic Threat Defense soubor analyzuje v 
řádu minut.

 ✓ Pokud je soubor vyhodnocen jako škodlivý, jsou 
chráněny všechny počítače v síti.

 ✓ Administrátor má kompletní informace o tom,  
kdo soubor odeslal a jak dopadla analýza.





Technické funkce

AUTOMATICKÁ OCHRANA 

Po nastavení už není potřeba žádné další interakce ze 
strany správce nebo uživatele. Řešení na koncových 
stanicích a serverech automaticky rozhodují, zda je 
vzorek v pořádku, infikovaný nebo neznámý. V případě 
neznámého souboru se v ESET Dynamic Threat Defense 
provede analýza. Po dokončení se výsledek sdílí  
s ostatními bezpečnostními řešeními, které provedou 
odpovídající akci.

VLASTNÍ NASTAVENÍ

V rámci ESET Dynamic Threat Defense může správce 
nastavit politiky pro jednotlivé počítače, takže má 
kontrolu nad tím, co se do systému odesílá a jaká akce 
se provede pro dokončení analýzy.

MANUÁLNÍ ODESLÁNÍ

Uživatel i správce můžou s pomocí instalovaného 
bezpečnostního řešení ESET kdykoli odeslat vzorek 
k analýze a dostat výsledky. Správce v nástroji vzdálené 
správy vidí, kdo vzorek odeslal a jaké akce byly 
provedeny.

OCHRANA POŠTY

Přímá spolupráce mezi ESET Dynamic Threat Defense a 
ESET Mail Security zajišťuje, že nedojde k infikování sítě 
prostřednictvím škodlivé přílohy e-mailů. Pro zajištění 
efektivity je možné do ESET Dynamic Threat Defense 
odesílat pouze e-maily, které přišly z vnější sítě mimo 
firmu.

“Nejzřejmější výhodou produktů ESET nad ostatními 
na trhu je jejich technická pokročilost. ESET nabízí 

spolehlivé zabezpečení, což znamená, že můžu 
pracovat na libovolném projektu s vědomím, že 

počítače jsou stoprocentně chráněné.”

— Fiona Garland, Business Analyst Group IT;  

Mercury Engineering, Ireland; 1.300 stanic



Jak ESET Dynamic 
Threat Defense 
funguje?

Internet

Odeslání e-mailu

Nahrání 
vzorku/přílohy

Stav 
e-mailu

Aktualizace 
výsledku analýzy

Výsledek analýzy: 
škodlivé

Výsledek analýzy: 
čisté

Zpracování 
e-mailu

ESET Mail Security

Analýza vzorku

Aktualizace 
u všech firemních 
koncových stanic

E-mail je doručen 
uživateli

Pozastavení 
doručení e-mailu

Vyhodnocení 
vzorku a informace

Karanténa 
e-mailu

Konzole vzdálené správy

ESET Dynamic Threat 
Defense

“S ESETem jsme více než spokojeni, dokonce tak, že 
jsme obnovili licence na další tři roky. Bez jakékoliv 

pochybnosti můžeme řešení ESET doporučit 
všem firmám, které chtějí zvýšit úroveň svého 

zabezpečení.”

— Ernesto Bonhoure, IT Infrastructure Manager;  

Hospital Alemán, Argentina, 1.500+ stanic  

S ESET Mail  Security





O ESETu
Společnost ESET byla ve zprávě Magic 
Quadrant společnosti Gartner* pro rok 
2018 jmenována vyzyvatelem v segmentu 
Endpoint Protection. ESET byl v této zprávě 
uveden jako jediný vyzyvatel pro danou 
oblast a oceněn byl zejména za schopnost 
vytvářet a naplňovat své vize.

Společnost ESET již od roku 1987 vyvíjí 
bezpečnostní software pro domácí i fi remní 
uživatele. ESET se stal první společností, která 

*Společnost Gartner nepodporuje žádného prodejce, produkt ani službu, které uvádí ve svých výzkumných publikacích, a jejím cílem 

není doporučit uživatelům technologií jen prodejce s nejlepším hodnocením. Výzkumné publikace společnosti Gartner obsahují názory 

výzkumných organizací Gartner a neměly by vyznít jako tvrzení faktu. Gartner se zříká všech záruk, vyjádřených nebo předpokládaných 

s ohledem na výzkum, včetně záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

díky dlouhodobě vysoké úrovni ochrany získala 
více než 100 ocenění prestižního magazínu 
Virus Bulletin VB100. Za těmito úspěchy stojí 
zejména dlouhodobé investice do vývoje. Jen 
v České republice nalezneme tři vývojová 
centra, a to v Praze, Jablonci nad Nisou a Brně. 
Společnost ESET má lokální zastoupení v Praze, 
celosvětovou centrálu v Bratislavě a disponuje 
rozsáhlou sítí partnerů ve více než 200 zemích 
světa.

110m+
uživatelů po 
celém světě

400k+
firemních 
zákazníků

200+
zemí 

a teritorií

13
vývojových 

center

ESET V ČÍSLECH

ZAMĚSTNANCI 
ESETU

OBRAT ESETU

V milionech eur €.Více než třetina zaměst-
nanců pracuje v oblasti 

vývoje a výzkumu.
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NAŠI ZÁKAZNÍCI

NĚKTERÁ OCENĚNÍ

„Vzhledem ke kvalitě antimalwarové technologie, 
možnostem správy a globálnímu dosahu by měl 
být ESET v každém seznamu při výběru nového 

firemního bezpečnostního řešení."

KuppingerCole Leadership Compass

Enterprise Endpoint Security: Anti-Malware Solutions, 2018  

ISP partnerem od roku 2008

2 miliony zákazníků

Zákazníkem od roku 2016

více než 14,000 licencí

Zákazníkem od roku 2016

více než 9,000 licencí

Zákazníkem od roku 2016

více než 4,000 mailboxů
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