
	

Cisco Umbrella 
 

Napjainkban egyre gyorsuló iramban, egyre több vállalatnál kap központi 

szerepet a felhő alapú technológia alkalmazása. Változik a módszer, ahogy 

dolgozunk, ugyanakkor a biztonsági szemléletmód sokszor változatlan marad. 

Továbbá egy szervezetben jellemzően az informatikai eszközök minimum fele 

hordozható, így jelentős figyelmet kell fordítani a munkaerő megfelelő 

védelmére – akár belső, akár külső hálózatból kapcsolódjanak az Internetre. 

 
A Cisco Umbrella nevet viselő biztonságos internet átjáró megoldás egy felhő 

alapú biztonsági platform, amely a hálózaton vagy azon kívül dolgozó 

munkavállalók védelmének első vonala. 

Az Umbrella DNS/IP szinten blokkolja a rosszindulatú domainekhez, URL-

ekhez, IP-címekhez és fájlokhoz való hozzáférést, mielőtt még a kapcsolat 

létrejönne, vagy a fájl letöltődne. A legtöbb támadás a végpontok felé 

irányul, ezért fontos, hogy minden portot és protokollt egy biztonságos, a 

forgalom 100%-át lefedő hálózat védjen.  

 

A végpontok abban az esetben is védettek, ha nem a központi hálózaton 

keresztül történik a kommunikáció. 



	

	

 

Átláthatóság és védelem mindenhol 
A Cisco Umbrella minden eszközre kiterjedő védelmet nyújt – mobil, illetve 

Internet of Things (IoT) eszközöket is beleértve. A Cisco Cloudlock Cloud 

Access Security Broker technológiájával láthatóvá válik, hogy éppen milyen 

Saas alkalmazások vannak használatban, továbbá veszélyes vagy helytelen 

használat esetén lehetőség van azok blokkolására is. 

Felhő alapú biztonsági megoldás 
	
Egy vállalatnál mérettől függetlenül fontos szempont az átlátható működés, 

skálázhatóság. Az Umbrellánál nincs külön telepítendő hardver, sem 

karbantartandó szoftver. A rendszer a DNS protokollt – mint az Internet egyik 

alappillérét - használva juttatja el a kéréseket a felhőbe.  



	

	

Egyszerű és gyors üzembehelyezés 
A rendszer beállítása, illetve a hálózat védelme percek alatt beállítható, 

amennyiben a DNS kéréseket az Umbrella globális hálózata felé irányítjuk.		

 

Észrevétlen működés 
A Cisco Umbrella folyamatosan véd, bármiféle végfelhasználói beavatkozás 

nélkül. Működése nincs befolyással sem az eszköz, sem pedig a kapcsolat 

sebességére. Hálózati szakadást, lassulást nem tapasztalnak a felhasználók. 

Az Anycast routing révén minden adatközpont ugyanazt az IP címet kapja meg, 

így a kérések a leggyorsabban elérhető központba továbbítódnak, 100%-os 

rendelkezésre állást biztosítva. 

Támadások megállítása még az indulásuk előtt 
Az Umbrella naponta, több mint 100 milliárd internetes kérést kezel, és az élő 

adatokat összeveti mintegy 11 milliárd korábbi eseménnyel. Az elemzések 

révén minták és anomáliák fedezhetők fel, valamint automatikus modellek 

létrehozásával feltérképezhetők a támadási struktúrák, mielőtt azok tovább 

terjedhetnének a hálózaton. 



	

	

Minden port és protokoll elleni védelem 
A DNS-t használva az Umbrella egy sima web proxyval ellentétben nem csak a 

80, 443-mas portokat figyeli, hanem minden port, illetve protokollt kezel. A 

DNS kérés lesz az első olyan pont a hálózatban, ahol az Umbrella eldönti, hogy 

az adott cél tartalmaz-e kártékony kódot vagy sem – blokkolja-e a kapcsolatot 

vagy sem. 

Valós idejű biztonsági intelligencia  

A Cisco Umbrella folyamatosan látja és elemzi a malware – URL -domain – IP 

– hálózatok közötti összefüggéseket. Több, mint 150 milliárd DNS kérést 

vizsgál 90 milliós felhasználói táborból világszerte. Statisztikai modellezés, 

illetve gépi tanulás segítségével mintákat definiál és beazonosítja az éppen 

kialakulóban lévő fenyegetési faktorokat, majd proaktív módon blokkolja 

azokat - minden Umbrella felhasználónál, globálisan. 

 


