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Agenda 

 Představení společnosti TNS 

 Proč filtrovat webový obsah 

 Americký nebo český uživatel 

 Webový filtr pro český Internet 

 Technologie Kernun 

 

 



 Založení společnosti 2001 

 Specializace na IT bezpečnost a síťová řešení 

 Producent Kernun Firewall+, Kernun Clear Web a Kernun UTM  

 Úzká spolupráce se zákazníkem 

 Vývoj lokalizovaný v ČR 

 Certifikace NBÚ, ISO 9001, ISO 27001 

 





Proč filtrovat webový obsah? 

Webový provoz dnes tvoří až 90 %  

komunikace firemní sítě s Internetem 

Nejčastější cesta pro zavlečení 

škodlivého obsahu 



Hlavní přínosy filtrování 

 Efektivita 

30–40% využití Internetu pro nepracovní aktivity (IDC Research) 

Přes 60 % on-line nákupů v pracovní době (Nielsens/NetRatings) 

Více než 1 hodina denně pro soukromé účely (E&Y ČR) 

 Bezpečnost 

Výrazné snížení zavlečení nákazy do počítačové sítě – viry, trojani, malware 

Zachování dobrého jména společnosti 

 Reporting 

Detailní přehled o veškeré komunikaci interní sítě s Internetem 



Přínosy navíc 

 Úspora zdrojů 

Výrazné snížení objemu přenášených dat 

Snížení nákladů na provoz a zbytečné navyšování kapacity datové linky 

 Odpovědnost a firemní bezpečnost 

Transparentní nastavení pravidel pro využívání firemních zdrojů 

Zvýšení odpovědnosti za bezpečnost informací 

 



Americký nebo český uživatel? 

? 



Jaké domény navštěvují 

uživatelé Internetu v ČR? 

4 % ostatní 

.cz 75 %  

.com 21 %  

• 1 organizace 

• 1 den 

• 600 uživatelů 

• 380 000 stránek 

• 2 400 různých domén 

Případová studie 2011 



Úspěšnost zahraničního 

webfiltru v českém prostředí 

• 1 organizace 

• 1 den 

• 600 uživatelů 

• 380 000 stránek 

• 2 400 různých domén 

Případová studie 2011 

.cz/NE 

45 % 

.cz/ANO 

30 % 

.com/ANO 

15 % 

.com/NE 

6 % 
Ostatní 4 % 



Webový filtr pro český Internet 

Kernun 

Clear Web 

zná české prostředí 

 
Dosahuje až 98% úspěšnost 



V čem je Kernun Clear Web jiný 

webfiltr 

Běžný webový filtr 

 Rozsáhlá, ale nepřesná databáze 

 Orientace na celosvětový trh  

 Automatizovaná strojová kategorizace  

 Cizojazyčná obsluha 

 Složitá procedura požadavků 

 Špatná dostupnost technické podpory 

 Kernun Clear Web 

 Přesná, rychlá a účinná databáze  

 Orientace na chování českého uživatele  

 Lidská kategorizace neznámých stránek 

 Okamžitá aktualizace databáze  

 České řešení s vlastním vývojem 

 Zaručená technická podpora 

 Svěřená správa v režimu 5 × 8 nebo 7 × 24 



Přesná kategorizace stránek 

Znalost chování českých uživatelů 

Profesionální tým českých kategorizátorů 

Automatické hlášení nových neznámých stránek 

Správné zařazení do 24 hodin 

Kernun Clear Web se z neznámých stránek učí 

a zvyšuje svoji úspěšnost 



Kernun zvyšuje úspěšnost 

díky své schopnosti učit se: rok 2010 

Úspěšnost při nasazení Úspěšnost 90 dní od nasazení 

78,4 % 
známé 

domény 

neznámé 

domény 

21,6 % 

97,3 % 
známé domény 

celkem 

naučené 

domény 

18,9 % 

neznámé domény 

2,7 % 

Případová studie: Nasazení Kernun Clear Web / Krajský úřad Jihomoravského kraje 



Úspěšnost dnes: 2012  

Úspěšnost 

při nasazení 

Úspěšnost po 30 dnech 

provozu 

80–90 % 
známé domény 

95–98 % 
známé domény 



Krok za krokem 07:30 

Uživatel 



Krok za krokem 13:30 

Uživatel 



Krok za krokem 01:00 

Kernun Report 



Krok za krokem 07:10 

Kategorizátor 



Krok za krokem 07:30 

Uživatel 



Krok za krokem 13:30 

Uživatel 



ZAKÁZANÉ 
kategorie 

Tři režimy Kernun Clear Web 

POVOLENÉ 
kategorie 

BYPASS 
kategorie 

 Dočasně povolené kategorie 

 Uživatel je upozorněn formulářem BYPASS 

 Přístup uživatele je detailně logován 



BYPASS – pozitivní výstraha 

Funkce režimu BYPASS umožňuje 

díky reportingu správné nastavení 

bezpečnostních politik 



61 kategorií  

61 

 Zpravodajství 

 Vzdělávání 

 Státní správa 

 Business 

Medicína 

 IT  Vyhledávače 

 Cestování 

 Bankovnictví 

 Hoby 

 Umění 

 Sociální sítě 

 Humor 

 Služby 

 Nakupování 
 Mailové weby 

 Pornografie 

 Sekty 

 Proxy 

 Hacking-Phishing  

 Pirátské weby 

 Military 



Rizikové kategorie 

 Čas uživatele !!! 
 

 Nakupování 

 Sociální sítě 

 Fóra-Blogy-Chat 

 Hry-Sázky 

 Soukromá pošta 

 Cestování 

 Hudba-Rádio-TV 

 Datová linka !!! 
 

 Uploading 

 Downloading 

 Hudba-Rádio-TV 

 Streaming videa 

 Hry-Sázky 

 Reklama 

 P2P sítě 

 Bezpečnost !!! 
 

 Proxy servery 

 Warez-Piracy 

 Hacking-Phishing 

 Pornografie 

 Crime 

 Extrémizmus 

 Erotika 



Zařazení do více kategorií 

news-magazines 

www.sport.idnes.cz 

sports 

Umožňuje nastavení bezpečnostních politik 



Zařazení do více kategorií 

chats-blogs-forums it-hardware-software 

Umožňuje nastavení bezpečnostních politik 

www.root.cz 



Vyzkoušejte si Kernun Clear Web 

 Otestujte si přesnost databáze 

a rychlost kategorizace neznámé www stránky 

http://clearweb.kernun.com/clearweb 

 Online Demo: nastavte si testovací proxy 

a vyzkoušejte si Kernun Clear Web přímo na svém počítači. 

http://www.kernun.cz/demo 

http://clearweb.kernun.com/clearweb
http://clearweb.kernun.com/clearweb
http://www.kernun.cz/demo


Technologie Kernun  

Appliance a licence 

Infrastruktura nasazení 

Definice politik přístupu 

Reporting 

Zápůjčka a testování 



Appliance a licence 



Infrastruktura 

Topologie 1 

Kernun UTM 

Topologie 2 

ICAP, HTTP 

Topologie 3 

Proxy server 



Definice politik přístupu 

 Uživatel, skupina, IP adresa 
 Povolit, zakázat, omezit 

 Kategorie, server, URL adresa 

 Časové omezení 



Autentizace uživatelů 

Kerberos 

NTLM 

Radius Basic 

LDAP 



Detailní reporting 



Detailní reporting 



Detailní reporting 



Zápůjčka a testování 

Využijte možnosti zápůjčky 

Otestujte nasazení webového filtru Kernun Clear Web 

přímo v reálném prostředí vaší počítačové sítě 

Razíme politiku Try and Buy, která je ideální příležitostí 

pro správná rozhodnutí 



Reference Kernun Clear Web v ostrém provozu: leden 2012 

 Krajský úřad 

Jihomoravského kraje 

 Český hydrometeorologický 

ústav ČR 
 Ministerstvo práce 

a sociálních věcí ČR 

 Základní škola Těšany  ŽĎAS, a.s.  Home Credit a.s. 

95,4 % 98 % 97% 

96 % 
96,5 % 

97,2 % 



Kernun Clear Web 

Chytré řešení pro filtrování 

  českého webu 

www.kernun.cz 

http://www.kernun.cz/

