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Nástroj pro detekci a mitigaci DDoS útoků

Flowmon DDoS
Defender 3.0
O SOUTĚŽI: Cílem soutěže IT produkt je vyzdvihnout zařízení s takovými
vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie.
Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí, tak i o jednotlivé funkční zdokonalení,
výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba i o výjimečně příznivou cenu.
Do soutěže mohli produkty přihlásit jejich výrobci, distributoři, poskytovatelé,
případně zplnomocnění zástupci. Přihlášeno mohlo být jakékoli zařízení, software,
řešení nebo služba z oblasti informačních a komunikačních technologií, jež lze
využít v podnikovém prostředí.
V době hodnocení produktu musela být – ze zřejmých důvodů – k dispozici jeho
finální verze. Zařízení, která nepostoupila do finále, nebudou zveřejněna. Důvod
je prostý: Naším cílem je vyzdvihnout produkty, jež si podle našeho názoru zaslouží
zvýšenou pozornost, a nikoli vrhat byť třeba jen letmý stín na ty, které se mezi
finalisty nedostaly.
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ako ve všech předchozích devíti ročnících soutěže IT produkt roku
platila i ve druhém kole roku 2016 tatáž kritéria výběru. Do finále
totiž mohly postoupit produkty, které se pozitivně odlišují od konkurenčních zařízení stejné kategorie – a zaslouží si tedy zvýšenou pozornost případných uživatelů.
Významnou odlišností může být jak inovativní pojetí, tak třeba jen
jedna zajímavá vlastnost, díky níž je produkt nejvhodnějším řešením
pro určitou skupinu zákazníků. Vlastnost, která je samozřejmostí
u produktu nejvyšší kategorie, může být rozhodujícím kritériem pro
výběr u levnějšího zařízení.
Uzávěrka tohoto kola byla stanovena na polovinu června 2016.
V průběhu následného hodnocení přihlášených produktů jsme vycházeli z materiálů dodaných přihlašovateli i z poznatků řady odborníků
mimo naši redakci – uživatelů, implementátorů, ale třeba také testérů
z našich zahraničních poboček.
Výsledky druhého kola soutěže vznikly po pečlivém zvažování i čilé
e -mailové a telefonické komunikaci, po přečtení řady webových stránek i whitepaperů a po redakčních testech vybraných zařízení.
Koncem roku můžete opět čekat finále. V každé kategorii bude zvolen jeden vítěz. I když ke každé soutěži finále patří, určitě není tím
nejpodstatnějším. Důležitější než absolutní vítězství v soutěži je totiž
skutečnost, že produkt nabízí zajímavou funkcionalitu svým uživatelům. A tu nabízejí všichni finalisté, kteří tedy mají právo používat
označení IT produkt 2016.
■

Kategorie:
Bezpečnostní řešení
Flowmon Networks, www.flowmon.com
Přihlašovatel:
Flowmon Networks, www.flowmon.com
výrobce

Použití produktu: Flowmon DDoS Defender je řešení pro ochranu aplikací před útoky
typu DoS (Denial of Service) a DDoS (Distributed Denial of Service). Defender v reálném
čase detekuje útok a poskytuje administrátorům nástroje pro eliminaci jeho následků,
minimalizaci downtime, a tím i finančních ztrát způsobených nedostupností důležité zákaznické aplikace nebo interního systému. Řešení je plně připraveno i na ochranu vysokorychlostních 100Gb sítí, takže je vhodné i pro poskytovatele internetových služeb
a MSSP, kteří chtějí svým zákazníkům nabídnout ochranu před DDoS formou služby.
Popis produktu: Produkt využívá pro detekci a zastavení volumetrických útoků pokročilé monitorování a analýzu statistik o síťovém provozu. Síťovým a bezpečnostním administrátorům poskytuje automatickou detekci DDoS, detailní reporting charakteristik
útoků a nástroje pro jejich zablokování pomocí směrování provozu, uživatelsky definovaných skriptů, spolupráce se scrubbing centrem nebo out-of-band řešením. Řešení
lze nasadit v heterogenním prostředí se sběrem běžných flow statistik z aktivních prvků
a/nebo ze sond Flowmon.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Umělá inteligence – produkt se sám učí z charakteristik provozu a vyžaduje jen minimální zásahy uživatele.
■ Okamžitá detekce – zvládne reagovat do jedné minuty, takže funguje jako významná
prevence škod.
■ Široké možnosti okamžitého zablokování DDoS.
■ Rychlá instalace – bez nutnosti změn konfigurace nebo topologie sítě.
■ Zhodnocení investice – nejsou potřeba další investice do síťových komponent.
Cena (bez DPH): od 125 000 Kč
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Zaujal vás
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články
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