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Že je zhruba třetina počítačů na 
světě chráněna antivirem od čes-
kých firem Avast a AVG, už u nás 

snad nikoho nepřekvapí. Vedle dnes 
běžného a standardizovaného bez-
pečnostního řešení určeného vesměs 
pro koncové uživatele se v ČR vyvíjí 
i mnohem specializovanější a velmi 
perspektivní oblast pokročilé beha-
viorální analýzy síťového provozu. Ta 

je určená především 
pro střední a větší sítě, 
korporátní a státní kli-
enty. Do tohoto oboru 
se v České republice 
pustily už tři firmy.

Cisco v roce 2013 
koupilo pražskou 
Cognitive Security. 
Zaujala je totiž jejich 
technologie inteli-
gentní behaviorální 
analýzy síťové komu-
nikace (NBA), která 
na základě analýzy 
protokolu NetFlow au-
tomaticky a v reálném 
čase hledá známky 

anomálního a škodlivého chování v sí-
ťovém provozu. V Cognitive Security 
nebyli první, kteří s takovým řešením 
přišli, ale byli jedni z prvních, kteří 
dosahovali hodnotných výsledků.

Dalším významným hráčem v této 
oblasti byla ADVA ICT s podobnou 
technologií FlowMon ADS, kterou ná-
sledně koupila a do svého řešení inte-
grovala brněnská technologická firma 
INVEA-TECH. Silnou stránkou INVEA-
TECH jsou její HW akcelerované sondy 
pro generování NetFlow nasaditelné 
i v rychlostech linky v desítkách Gb za 
sekundu, které mají komerční úspěch 
v ČR i v zahraničí. INVEA-TECH tak 
nyní poskytuje vhodný nástroj pro 
provozní monitoring sítě v synergii 
s bezpečnostní technologií behaviorál-
ní analýzy.

Jako zatím poslední vstoupila na 
trh společnost TrustPort s produk-
tem Threat Intelligence. TrustPort je 
brněnský výrobce stejnojmenného 
antivirového produktu. Silnou stránkou 
Threat Intelligence je zaměření na 
behaviorální analýzu a komplexní 
bezpečnost síťového provozu. K tomu 

využívá moderní metody detekce 
síťových anomálií a indikátorů škodli-
vého chování založené na algoritmech 
umělé inteligence nebo detekci rozdílů 
lidského a strojového chování. Díky 
kombinaci pokročilé behaviorální ana-
lýzy s detekcí známých hrozeb (IDS/
IPS) je TrustPort Threat Intelligence 
ideální zejména pro klienty, pro které 
je vedle provozního monitoringu klíčo-
vou potřebou bezpečnostní dohled.

Behaviorální analýza se pomalu 
přibližuje segmentu SIEM technologií 
a jejich úzké propojení je logickým 
krokem. Dalším aktuálním trendem 
se stávají pokročilé technologie pro 
virtuální dynamickou analýzu souborů. 
V průběhu několika měsíců a let tak 
budeme možná svědky vzniku nových 
českých společností a startupů přiná-
šejících nové trendy virtuální analýzy, 
které budou schopné konkurovat 
světovým lídrům. Nebo je možné, 
že se karta v boji mezi dynamickou 
a statickou analýzou obrátí a dočkáme 
se zjevně nutného posunu antivirů 
českých značek v oblasti klasifikace 
malwaru. 

Česká republika: lídr v inteligentní 
analýze malwaru?

Digitální banka pro digitální dobu
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