
PREHĽAD RIEŠENIA

Proaktívna ochrana pred doposiaľ 
neznámymi a zero‑day hrozbami



Čo je  
pokročilá ochrana
pred hrozbami?

Proaktívna cloudová technológia, ktorá 
využíva pokročilú adaptívnu kontrolu, 
špičkové strojové učenie, cloudový 
sandboxing a hĺbkovú analýzu aktivity 
s cieľom predchádzať cieleným útokom 
a doposiaľ neznámym druhom hrozieb, 
najmä ransomvéru.

ESET LiveGuard Advanced poskytuje ďalšiu 
vrstvu zabezpečenia pre produkty ESET, 
napríklad pre ESET Mail Security, ESET 
Cloud Office Security a produkty chrániace 
koncové zariadenia. Cloudová pokročilá 
technológia tohto riešenia pozostáva 
z viacerých typov senzorov, ktoré vykonávajú 
statickú analýzu kódu, hĺbkovú kontrolu 
vzorky s využitím strojového učenia, 
sledovanie vlastnej pamäte a detekciu 
na základe správania.



Prečo využívať 
proaktívnu cloudovú 
ochranu 
pred hrozbami?
RANSOMVÉR 

Od objavenia hrozby Cryptolocker v roku 2013 
predstavuje ransomvér neustále nebezpečenstvo 
pre rôzne odvetvia na celom svete. Hoci ransomvér 
existuje oveľa dlhšie, nikdy nepatril medzi významné 
hrozby, ktorým by firmy venovali pozornosť. 
V súčasnosti však aj jediný ransomvérový útok dokáže 
zašifrovať dôležité či kritické súbory firmy, a tak úplne 
znemožniť jej činnosť. V niektorých prípadoch firma 
po ransomvérovom útoku príde na to, že jej existujúce 
zálohy nie sú dostatočne aktuálne a rozhodne sa 
zaplatiť výkupné.

Proaktívna cloudová detekcia hrozieb predstavuje 
ďalšiu vrstvu ochrany mimo firemnej siete, vďaka ktorej 
sa ransomvér nikdy nespustí priamo v produkčnom 
prostredí firmy.

CIELENÉ ÚTOKY A ÚNIKY ÚDAJOV

Súčasný svet IT zabezpečenia sa neustále vyvíja, 
pribúdajú nové spôsoby útokov a doposiaľ neznáme 
hrozby. Keď dôjde k útoku alebo úniku údajov, 
organizácie bývajú prekvapené, že ich ochranné 
mechanizmy boli kompromitované, prípadne ani len 
netušia, že k útoku vôbec došlo. V reakcii na jeho 
odhalenie sa snažia implementovať opatrenia na 
zmiernenie rizík, aby sa v budúcnosti nič podobné 
neopakovalo. To ich však neochráni pred ďalším 
útokom, ktorý na doručenie škodlivého kódu použije 
úplne nový vektor.

Cloudový sandbox je oveľa efektívnejší než obyčajné 
sledovanie povahy možnej hrozby, keďže sa navyše 
pozoruje aj jej správanie. Vďaka tomu sa dá oveľa 
presnejšie určiť, či ide o cielený útok, pokročilú 
pretrvávajúcu hrozbu alebo niečo neškodné.

Statickú 
a dynamickú 
analýzu vykonáva 
celý rad algoritmov 
strojového učenia, 
pričom sa využívajú 
rôzne techniky 
vrátane hĺbkového 
učenia.

Cloudový 
sandbox mimo 
siete používateľa 
neanalyzuje len 
povahu možnej 
hrozby, ale pozoruje 
aj jej správanie.



Naše produkty 
a technológie stoja 
na troch pilieroch

ESET LIVEGRID®

Keď sa objaví zero‑day hrozba, 
napríklad ransomvér, súbor sa odošle 
do nášho cloudového systému 
ochrany pred malvérom ESET 
LiveGrid®, 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.

STROJOVÉ UČENIE

Využíva kombinované možnosti 
neurónových sietí a manuálne 
vybraných algoritmov na správne 
označovanie prichádzajúcich 
vzoriek ako neškodných, 
potenciálne nežiaducich alebo 
škodlivých.

ODBORNÉ ZNALOSTI

Najlepší odborníci na IT bezpečnosť 
sa delia o svoje špičkové vedomosti 
a skúsenosti, vďaka čomu sú neustále 
k dispozícii aktuálne informácie 
o hrozbách.



V čom je ESET iný
VIACVRSTVOVÁ OCHRANA

ESET LiveGuard Advanced je cloudové riešenie 
na ochranu pred hrozbami, ktoré všetky odoslané 
podozrivé vzorky spúšťa v bezpečnom testovacom 
prostredí v rámci centrálneho cloudu ESET, kde sa 
vyhodnotí ich správanie, pričom na detekciu zero‑day 
hrozieb využíva informačné kanály o hrozbách, 
početné interné nástroje spoločnosti ESET na statickú 
a dynamickú analýzu či údaje o reputácii súborov. 
Na analýze vzoriek sa podieľajú štyri vrstvy, ktoré 
sa nasadzujú dynamicky v závislosti od získaných 
výsledkov. ESET LiveGuard Advanced zohľadní 
všetky verdikty jednotlivých detekčných vrstiev 
a vyhodnotí stav každej vzorky. Výsledky sa najprv 
odošlú do bezpečnostného produktu ESET a firemnej 
infraštruktúry. 

KOMPLETNÝ PREHĽAD

Konečný výsledok analýzy jednotlivých vzoriek si 
môžete pozrieť v konzole ESET PROTECT. Zákazníci 
s licenciou určenou pre viac ako 100 zariadení 
navyše dostanú kompletnú správu o aktivite zaslanej 
vzorky s podrobnými informáciami o jej správaní 
zaznamenanom počas analýzy v sandboxe – všetko 
v prehľadnom formáte. Nejde len o jednoduchý prehľad 
vzoriek, ktoré boli odoslané do riešenia ESET LiveGuard 
Advanced, ale všetkých položiek odoslaných do 
cloudového systému ESET LiveGrid® na ochranu pred 
malvérom.

MOBILITA
V súčasnosti pracujú zamestnanci čoraz viac na 
diaľku, nie priamo z kancelárie. Preto ESET LiveGuard 
Advanced analyzuje súbory bez ohľadu na to, kde sa 
používatelia nachádzajú. Najväčšou výhodou je, že ak 
zistí prítomnosť škodlivého kódu, okamžite zabezpečí 
ochranu celej firmy.

OCHRANA SÚKROMIA

Spoločnosť ESET berie ochranu osobných údajov 
a dodržiavanie príslušných predpisov veľmi vážne. 
Prostredníctvom špecifických nastavení produktu ESET 
môže používateľ nastaviť, aby sa vzorky po analýze 
okamžite odstránili.

BEZKONKURENČNÁ RÝCHLOSŤ

Každá minúta je dôležitá. Preto ESET LiveGuard 
Advanced analyzuje väčšinu vzoriek do 5 minút. Ak už 
bola vzorka analyzovaná v minulosti, stačí niekoľko 
sekúnd a všetky zariadenia vo vašej organizácii budú 
chránené. 

OVERENÉ A DÔVERYHODNÉ

Spoločnosť ESET pôsobí v oblasti IT bezpečnosti 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 miliarda používateľov 
internetu na celom svete. Naše technológie neustále 
skúmajú a preverujú nezávislí testeri, vďaka ktorým 
vidíme, do akej miery sa nám darí blokovať najnovšie 
hrozby.

PROAKTÍVNA OCHRANA

Ak je vzorka vyhodnotená ako podozrivá, nebude 
sa môcť spustiť, kým ju ESET LiveGuard Advanced 
neanalyzuje. To zabráni potenciálnym hrozbám 
napáchať v systéme používateľa škodu. Okrem toho 
po dokončení analýzy a zistení hrozby na jednom 
koncovom zariadení sa táto informácia v priebehu 
niekoľkých minút odošle do všetkých koncových 
zariadení vo firemnej sieti, čo zabezpečí okamžitú 
ochranu každého používateľa, ktorý by mohol byť 
potenciálne ohrozený.



Príklady použitia
Ransomvér Dôkladná 

ochrana pre 
rôzne funkcie 
v spoločnosti

PRÍKLAD POUŽITIA

Ransomvér zvyčajne prenikne k ničnetušiacim 
používateľom cez e‑mail.

RIEŠENIE

 ✓ ESET Mail Security automaticky odosiela podozrivé 
e‑mailové prílohy do riešenia ESET LiveGuard 
Advanced. 

 ✓ ESET LiveGuard Advanced vzorku analyzuje 
a potom (zvyčajne do 5 minút) odošle výsledok späť 
do programu ESET 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 inú úroveň 
ochrany. Na vývojárov či zamestnancov IT oddelenia sa 
musia vzťahovať iné bezpečnostné obmedzenia než na 
vedúceho kancelárie alebo generálneho riaditeľa.

RIEŠENIE

 ✓ Pre každý počítač alebo server nakonfigurujte 
jedinečnú politiku v rámci riešenia ESET LiveGuard 
Advanced.

 ✓ Automaticky uplatňujte rozličné 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 dostanú zamestnanci alebo IT oddelenie súbor, 
ktorého bezpečnosť chcú dôkladne preveriť.

RIEŠENIE

 ✓ Každý používateľ môže odoslať vzorku na analýzu 
priamo prostredníctvom ktoréhokoľvek produktu 
ESET.

 ✓ ESET LiveGuard Advanced zabezpečí rýchlu analýzu 
vzorky.

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

 ✓ IT správca má dokonalý prehľad o tom, ktorý 
používateľ vzorku odoslal a či bol súbor neškodný 
alebo, naopak, škodlivý.



Funkcie riešenia 
ESET LiveGuard 
Advanced
AUTOMATICKÁ OCHRANA 

Po dokončení nastavenia nemusí správca ani používateľ 
vykonať žiadne ďalšie kroky. Produkt na ochranu 
koncových zariadení alebo serverov automaticky 
rozhodne, či je vzorka neškodná, nebezpečná alebo 
neznáma. Ak je vzorka neznáma, odošle sa na analýzu 
do riešenia ESET LiveGuard Advanced. Po dokončení 
analýzy sa výsledok zdieľa s produktmi chrániacimi 
koncové zariadenia, aby mohli príslušným spôsobom 
reagovať.

PRISPÔSOBENIE UŠITÉ NA MIERU

ESET umožňuje podrobnú konfiguráciu politík v rámci 
riešenia ESET LiveGuard Advanced pre každý počítač, 
vďaka čomu má správca úplnú kontrolu nad tým, čo sa 
odosiela na analýzu a ako sa má ďalej postupovať na 
základe jej výsledku. Okrem toho je možné nastavenia 
aplikovať nielen na jednotlivé počítače, ale aj na skupiny 
počítačov.

MANUÁLNE ODOSIELANIE

Používateľ alebo správca môže kedykoľvek odoslať 
vzorky na analýzu prostredníctvom kompatibilného 
produktu ESET a získať komplexný výsledok. Správcom 
sa zobrazí odosielateľ, odoslaná vzorka a výsledok 
analýzy priamo v konzole ESET PROTECT.

INTEGRÁCIA S E‑MAILOVOU 
OCHRANOU

ESET LiveGuard Advanced pracuje nielen so súbormi, 
ale aj priamo s produktom ESET Mail Security s cieľom 
zabezpečiť, že vašej organizácii nebudú doručené 
žiadne nebezpečné e‑maily. Z dôvodu zabezpečenia 
plynulého chodu firmy možno do riešenia ESET 
LiveGuard Advanced odoslať na kontrolu len e‑maily od 
odosielateľov mimo organizácie. 

Dokonalý prehľad všetkých 
súborov odoslaných do systému 
ESET LiveGrid®



Ako funguje 
ESET LiveGuard 
Advanced

„Skvelý produkt!“

Čo sa vám na ňom páči najviac?

„Páči sa mi, aké ľahké ho bolo nasadiť na všetky pracovné 
stanice a ako rýchlo poskytol mojej sieti ochranu. Objavil 

som vďaka nemu nežiaduci softvér a denne dostávam 
e‑maily o opravených chybách v sieti. Spí sa mi oveľa lepšie, 

keď viem, že moja sieť je chránená spoločnosťou ESET.“

— Michael P., správca siete, stredne veľký podnik 
(51 – 1 000 zamestnancov)  

S produktom ESET Mail Security

ESET LiveGuard Advanced je kompatibilný s bezpečnostnými produktmi ESET na ochranu koncových 
zariadení, serverov a cloudových aplikácií (Microsoft 365) a je plne integrovaný s konzolami na 
správu produktov ESET. 

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 PROTECT

ESET LiveGuard Advanced



ŠKODLIVÝ VEĽMI 
PODOZRIVÝ PODOZRIVÝ NEŠKODNÝ

BEZPEČNOSTNÝ 
PRODUKT ESET

VZORKA

FINÁLNE 
ROZHODNUTIE 
ESET LiveGuard 

Advanced

SANDBOX NA 
STEROIDOCH
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DETEKCIAMI
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EMULÁCIA
A ANALÝZA KÓDU

MODELY 
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VERDIKT
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A DNA GÉNY

3. VRSTVA 
EXPERIMENTÁLNE 
DETEKČNÉ JADRO

EXTRAHOVANÉ 
BINÁRNE ÚDAJE

A VÝPISY

ESET LiveGuard 
Advanced

Ako funguje naša pokročilá analýza?



1. VRSTVA  
Pokročilá extrakcia a kontrola 

Vzorky sú podrobené statickej analýze 
a pokročilej extrakcii, aby sa mohli následne 
porovnať s databázou hrozieb doplnenou aj 
o dosiaľ nezverejnené detekcie.

2. VRSTVA  
Detekcia pokročilého strojového učenia

Statickú a dynamickú analýzu vykonáva celý 
rad algoritmov strojového učenia, pričom sa 
využívajú rôzne techniky vrátane hĺbkového 
učenia.

3. VRSTVA  
Experimentálne detekčné jadro 

Vzorky sa vložia do sústavy systémov, akýchsi 
„sandboxov na steroidoch“, ktoré sú veľmi 
podobné skutočným zariadeniam používateľov. 
Následne sa monitorujú, aby sa zachytil 
akýkoľvek náznak nebezpečnej aktivity.

4. VRSTVA  
Hĺbková analýza aktivity 

Všetky výstupy zo sandboxu sú podrobené 
hĺbkovej analýze aktivity, pri ktorej sa 
identifikujú známe škodlivé vzorce a reťazce 
akcií.

BEZKONKURENČNÁ
RÝCHLOSŤ 

ZRÝCHLENIE DETEKCIE 

+ 135 min.
Priemerné zrýchlenie o 135 min. 

Špecializovaná analýza vzoriek 
v cloudovom sandboxe za menej ako 5 minút

ESET LiveGuard ZAPNUTÝ

ESET LiveGuard VYPNUTÝ

RIEŠENIE ZOHĽADNÍ VŠETKY VERDIKTY JEDNOTLIVÝCH DETEKČNÝCH 
VRSTIEV A VYHODNOTÍ STAV KAŽDEJ VZORKY. VÝSLEDKY SA NAJPRV 
ODOŠLÚ DO BEZPEČNOSTNÉHO PRODUKTU ESET A FIREMNEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY.

ESET LiveGuard Advanced využíva štyri samostatné detekčné vrstvy na zaistenie 
maximálnej účinnosti detekcie. Každá vrstva uplatňuje iný prístup a prináša 
vlastný verdikt o vzorke. Konečné hodnotenie zahŕňa výsledky na základe všetkých 
informácií o vzorke. 



O spoločnosti ESET
Už viac ako 30 rokov spoločnosť 
ESET® vyvíja popredný softvér a služby 
zamerané na IT bezpečnosť, ktoré 
firmám a domácnostiam na celom svete 
poskytujú komplexnú a viacvrstvovú 
ochranu pred kybernetickými hrozbami. 
ESET je dlhodobo priekopníkom 

v oblasti strojového učenia a cloudových 
technológií, ktoré umožňujú prevenciu 
a detekciu malvéru, ako aj následnú 
reakciu. ESET je súkromná spoločnosť, 
ktorá podporuje vedecký výskum a vývoj 
na celom svete.

Viac ako 1 mld.
chránených 

používateľov 
internetu

Vyše 400‑tisíc
firemných 
zákazníkov

Vyše 200
krajín 

a teritórií

13
globálnych 

centier výskumu 
a vývoja

ESET V ČÍSLACH

SÚLAD S NAJVYŠŠÍMI ŠTANDARDMI V ODVETVÍ

NIEKTORÍ Z NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

V decembri 2021 získal ESET v teste 
Business Security spoločnosti 
AV‑Comparatives ocenenie 

Business Security APPROVED 
(overený bezpečnostný produkt 

pre firmy).

Spoločnosť ESET neustále 
dosahuje najvyššie hodnotenia 
od používateľov na globálnej 

platforme G2 a jej riešenia oceňujú 
zákazníci po celom svete. 

Riešenia ESET sú pravidelne 
oceňované poprednými analytickými 

spoločnosťami. V správe The Forrester 
Tech Tide™: Zero Trust Threat Detection 

And Response (Q2 2021) bol ESET 
označený za ukážkového dodávateľa 

bezpečnostných riešení.

Bezpečnostný partner 
v oblasti poskytovania 
internetových služieb 

2 miliónom zákazníkov 
od roku 2008

Viac než 4 000 
e‑mailových 

schránok chránených 
spoločnosťou ESET 

od roku 2016

Viac než 32 000 
koncových zariadení 

chránených 
spoločnosťou ESET 

od roku 2016

Viac než 9 000 
koncových zariadení 

chránených 
spoločnosťou ESET 

od roku 2017


