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GravityZone™ Sandbox Analyzer 
On-Premises

Vzhledem k vývoji sofistikovaných hrozeb a množství nového malwaru, který se každoročně 
objevuje, zůstává zabezpečení sandboxů klíčovým nástrojem pro vaše týmy pro reakci na 
incidenty a analýzu hrozeb. Bitdefender GravityZone™ Sandbox Analyzer On-Premises je 
výkonné a vysoce škálovatelné řešení zabezpečení sandboxů nové generace, které zvyšuje 
ochranu organizace proti pokročilým, sofistikovaným útokům a zároveň optimalizuje provoz 
skenování souborů pro efektivní omezení nákladů.

Řešení založené na technologiích strojového učení a behaviorální analýzy umožňuje 
bezpečnostním týmům bezpečně spouštět podezřelé soubory v zabezpečeném místním 
prostředí, které věrně kopíruje vaše produkční koncové body, a přesvědčit tak útočníky, že 
dosáhli svého cíle. Po odhalení pokročilé hrozby mají vaše týmy k dispozici pokročilé 
vizualizační grafy, které umožňují úplný přehled o útoku.

Řešení je dodáváno jako virtuální zařízení a lze jej integrovat do stávající bezpečnostní 
architektury nebo jej lze kombinovat s dalšími bezpečnostními vrstvami Bitdefender pro 
vylepšené integrované zabezpečení s nižšími náklady na vlastnictví a bez námahy rozšiřovat 
podle toho, jak se vyvíjí vaše infrastruktura.

Pokročilá detekce a viditelnost
Bitdefender GravityZone™ Sandbox Analyzer On-Premises obsahuje bohatou škálu 
oceňovaných bezpečnostních technologií společnosti Bitdefender v kombinaci s vlastními 
informačními toky o hrozbách, které umožňují včasnou detekci pokročilých hrozeb a zajišťují 
prevenci útoků dříve, než se rozvinou.

• Kombinuje interní toky informací o hrozbách s vlastním strojovým učením a behaviorální
detekcí pro maximální přesnost v reálném čase.

• Zobrazuje interaktivní vizualizační grafy bezpečnostních incidentů pro hloubkovou
forenzní analýzu.

• Detekuje velmi sofistikované, na míru vytvořené hrozby zaměřené na konkrétní prostředí
prostřednictvím podpory golden image.

Efektivní a v souladu s předpisy
Bitdefender GravityZone™ Sandbox Analyzer On-Premises, založený na patentovaných 
technologiích vícenásobného chování a strojového učení, účinně detekuje útoky typu zero-
days a další sofistikované hrozby zaměřené na vaši infrastrukturu výhradně prostřednictvím 
interního skenování, čímž zajišťuje vaši bezpečnost a dodržování předpisů.

• Prevence a detekce probíhají plně on-premises, bez odesílání souborů ke skenování mimo
vaši síť.

• Využívá umělou inteligenci a informace o hrozbách společnosti Bitdefender získané od
více než 500 milionů uživatelů po celém světě k udržení přesné detekce v reálném čase
na místní úrovni.

• Odhaluje nejpokročilejší a nejvyhýbavější typy malwaru, jako jsou APT nebo C2, pomocí
technologií proti úniku.

Integrované, automatizované, škálovatelné
Bitdefender GravityZone™ Sandbox Analyzer On-Premises je nasazen jako virtuální zařízení, 
což výrazně optimalizuje náklady a zlepšuje návratnost investic pro vaši firmu, a bez 
problémů se zapojuje do stávajících nasazení produktu Bitdefender, aby zajistil integrované, 
automatizované zabezpečení jakéhokoli koncového bodu ve vaší infrastruktuře.

PRŮKOPNICKÉ 
STROJOVÉ UČENÍ
Díky našemu silnému zaměření na 
výzkum jsme od roku 2007 jedním z 
prvních bezpečnostních řešení, které 
úspěšně implementovalo strojové 
učení na podporu detekce, a v roce 
2017 jsme představili první laditelnou 
technologii strojového učení na trhu. 
Dnes se při detekci spoléháme na 
dynamickou analýzu a desítky 
algoritmů strojového učení, které 
kombinujeme s mnoha technologiemi 
prevence a detekce, abychom účinně 
detekovali soubory na úrovni sítě a 
koncových bodů.

Síť 500 milionů 
koncových bodů
Bitdefender dosahuje nejvyšší míry 
detekce díky bohatým globálním 
informacím o hrozbách 
shromážděným z 500 milionů 
koncových bodů, které pomáhá 
chránit. Náš cloud zpracovává více 
než 11 miliard požadavků denně a 
více než 6 TB dat ze 150 zemí světa, 
čímž udržuje efektivní a globálně 
vyváženou detekci pokročilých a nově 
vznikajících hrozeb. Výsledné znalosti 
jsou neustále vkládány do lokálních 
technologií strojového učení, aby byla 
detekce na nejvyšší úrovni.
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Oceněná, integrovaná technologie
Namísto technologií třetích stran, které mohou být časem ukončeny nebo zastaralé, je Bitdefender Sandbox Analyzer On-Premises postaven 
výhradně na oceňovaných, interně vyvinutých technologiích společnosti Bitdefender a interních zdrojích informací o hrozbách.

Na základě AI, behaviorální analýzy a analýzy hrozeb
Bitdefender Sandbox Analyzer On-Premises, řešení nové generace pro sandbox, je vybaven nejmodernějším strojovým učením, neuronovými 
sítěmi a behaviorální analýzou, které zajišťují rychlé a přesné zadržení.

Podrobné nástroje pro vizualizaci a reporting
Bitdefender Sandbox Analyzer nabízí jedinečně komplexní a elegantní vizualizační graf, který poskytuje kompletní přehled o každé detekci a 
jejím kontextu. Dokáže se naučit chování hrozby a poskytnout zobrazení časové osy změn, které se snaží v systému provést, stromové grafy a 
dokonce i snímek obrazovky se zprávou nebo chybou, kterou uživatel zobrazí při infikování - například poznámku o ransomwaru.

GravityZone™ Sandbox Analyzer On-Premises
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Rozšířená podpora souborů a laditelná propustnost
Bitdefender rozšiřuje škálu souborů podporovaných sandboxem, aby bylo řešení účinné proti široké škále vektorů útoku, včetně škodlivých 
aplikací, dokumentů, archivů, e-mailů a skriptů. Různé profily detonace umožňují řídit propustnost sandboxu přesunem prostředků tak, aby se 
zvýšil počet vzorků, které lze detonovat za jednotku času, nebo aby se zvýšila přesnost sandboxu s vedlejším účinkem nižší propustnosti.

Automatický výběr obsahu a odesílání souborů
Řešení obsahuje mechanismus, který vyčleňuje podezřelé soubory a eliminuje nadbytečné skenování, čímž zajišťuje, že k analýze jsou odesílány 
pouze neznámé, relevantní soubory. Automatické odesílání souborů umožňují vestavěné síťové senzory, podpora protokolu ICAP a integrace s 
GravityZone: automatické odesílání z agenta koncového bodu nebo z centrální karantény.
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Podpora vlastních obrazů virtuálních počítačů pro replikaci reálných konfigurací
Podpora více golden image umožňuje správcům emulovat různé konfigurace v instancích sandboxu, od produkčních až po výkonné 
konfigurace golden image. Různé golden image lze použít pro paralelní detonace, aby bylo zajištěno, že jakýkoli útok, který se může projevit na 
konkrétních konfiguracích nebo aplikacích, bude odhalen předem. GravityZone™ Sandbox Analyzer On-Premises obsahuje také nástroj pro 
kontrolu golden image oproti požadavkům na golden image, a to ještě před zahájením jeho používání.

Integrace se stávající bezpečnostní architekturou
Místní sandbox se nativně integruje s GravityZone a prostřednictvím rozhraní API zajišťuje širokou integraci s bezpečnostními řešeními třetích 
stran. Integrace do bezpečnostní architektury nejen automatizuje odesílání souborů, ale také umožňuje autonomní reakci v případě zjištění 
hrozeb.

GravityZone™ Sandbox Analyzer On-Premises
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Bitdefender je globální společnost zabývající se bezpečnostními technologiemi, která poskytuje špičková komplexní řešení kybernetické bezpečnosti a pokročilou ochranu před hrozbami více 
než 500 milionům uživatelů ve více než 150 zemích. Od roku 2001 společnost Bitdefender soustavně vytváří oceňované bezpečnostní technologie pro podniky a spotřebitele a je 
poskytovatelem služeb v oblasti zabezpečení hybridní infrastruktury i ochrany koncových bodů. Díky výzkumu a vývoji, aliancím a partnerstvím se společnosti, Bitdefender věří, že je napřed a 
poskytuje robustní zabezpečení, na které se můžete spolehnout. Další informace jsou k dispozici na adrese http://www.bitdef.cz.

All Rights Reserved. © 2018 Bitdefender. Všechny ochranné známky, obchodní názvy a produkty, na které je zde odkazováno, jsou majetkem příslušných vlastníků.
PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE: bitdefender.com/business

Vertikální a horizontální škálovatelnost
Analyzátor Bitdefender Sandbox Analyzer, provozovaný jako virtuální zařízení, lze snadno rozšiřovat, aby podporoval rostoucí toky dat, které 
může podporovat vyhrazený hardwarový hostitel. Prakticky neomezené škálovatelnosti lze dosáhnout zvýšením počtu instancí sandboxu při 
zachování centralizované správy celé sítě sandboxů pod jedinou konzolí (GravityZone).

Vyrobeno a zdokonaleno přímo in-house
Namísto technologií třetích stran, které mohou časem přestat fungovat nebo zastarat, je Bitdefender Sandbox Analyzer On-Premises 
postaven výhradně na vlastních technologiích Bitdefender a využívá Bitdefender Advanced Threat Intelligence.

Chcete si řřešení vyzkoušet na vlastní kůži?
Navštivte www.bitdef.cz/bitdefender-sandbox-analyzer, kde se o řřešení dozvíte více. S případnými dotazy nás můžete kontaktovat na emailu 
info@bitdef.cz.

http://www.bitdefender.com
http://www.bitdef.cz/bitdefender-sandbox-analyzer
mailto:info@bitdef.cz
https://www.bitdef.cz
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