
  

Whalebone poskytuje kontrolu nad hrozbami v počítačových sítích bez 
ohledu na jejich velikost nebo roztříštěnost.  
Většina společností na českém a slovenském trhu v dnešní době nemonitoruje DNS překlad, díky čemuž vystavuje svoji 

infrastrukturu obrovskému riziku, protože více než 90% malwaru využívá během útoku právě DNS překlad. Díky 

Whalebone budete schopni z jednoho místa spravovat bezpečnostní politiky a vyhodnocovat události nad síťovým provozem 

bez rozdílu použité aplikace.  

Jak Whalebone funguje  
  

1. Místo svých překladačů využijete Whalebone DNS překladače. 

Cloudové, lokální nebo oba typy nakombinujete podle potřeby.  

2. Whalebone disponuje řadou mechanismů detekce hrozeb. Ihned po 

rozpoznání je hrozba také zaevidována na uživatelském portálu.  

3. Na základě konfigurace může Whalebone uživatelský provoz 

přesměrovat na customizovanou blokační stránku, takže malware 

vůbec nekontaktuje server provozovaný hackery.  

4. Pro detekci anomálií a vyšetření případných incidentů je k dispozici i 

kompletní audit DNS provozu.     

  

Identifikace hrozeb  

K identifikaci hrozeb využívá 

Whalebone mix různých zdrojů 

informací. Pečlivě testuje desítky 

různých open source projektů 

dokumentujících chování malwaru a 

následně je z nich vybráno dvacet 

unikátních a spolehlivých. Open 

source zdroje jsou doplněny o další 

placené zdroje a jsou prováděny 

také vlastní analýzy, jejichž výsledky 

přispívají k co nejpřesnější detekci s 

minimem false positive alertů. 

  

DNS  

Kontrola na úrovni DNS překladu 

přináší mnoho možností za nízkou 

cenu. Kromě detekce umožňuje 

DNS filtraci i přímočarou a transparentní blokaci závadného provozu. Nasazení kontroly DNS provozu může proběhnout 

řízeně, po konkrétních částech sítě a jeho principy jsou transparentní pro všechny správce sítí. Přímo DNS protokol zvládne 

vyřešit případné problémy s dostupností překladačů.  



   

Dostupnost   

Whalebone DNS překlad je provozován ve více zcela  

nezávislých datových centrech napříč  Evropou . Každé  

z   datacenter nám garantuje úroveň dostupnosti našich  

služeb 99,95%. Cloudové i lokální resolvery jsou  

navrženy tak, aby samotný DNS překlad byl zcela  

nezá vislý na fungování ostatních systémů Whalebone.   

Cloudový vs.  l okální resolver   

Nabídka cloudového resolveru je vhodná pro případy, kdy  

je cílem blokovat plošně hrozby v celé síti a získat přehled  

o   celkovém DNS provozu. Lokální resolver poskytuje  

viditelnos t až na koncové IP adresy a umožní tak  

identifikovat konkrétní ohrožené stroje. Obě možnost i   je  

možné v rámci jednoho účtu kombinovat a některé sítě  

obsluhovat lokálním resolverem, zatímco sítě bez vlastní  

infrastruktury chránit cloudovým resolverem.     

Klíčové vlastnosti Whalebone :   

•   Okamžité nasazení   -   jedinou věc, kterou musíte  

nakonfigurovat, jsou DNS překladače.   

•   Absolutní dostupnost   -   pro maximální možnou  

dostupnost, kombinuje více nezávislých datacenter.   

•   Transparentnost   -   úpln á   kontrolu nad používáním   

datových zdrojů.   

•   Nezávislost  na  platformě   -   Whalebone  

nevyžaduje instalaci žádného softwaru, takže  

funguje se všemi zařízeními bez rozdílu.   


