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Teljes körű weboldal, API és DDoS védelmi szolgáltatás
A Grey Wizard weboldalak, webshopok és API-k védelmét biztosító, non-stop felügyelt szolgáltatás, ami
megóvja internetes jelenlétét a DDoS túlterheléses támadásoktól és adatlopásoktól. A mesterséges intelligencián alapuló web application firewall (WAF) és az Európai Unión belül lévő adatközpontok teszik ideális
európai web-biztonsági megoldássá.
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Hogyan működik?
A Grey Wizarddal biztonságossá és villámgyorssá teszi a védett weboldalt, az alábbi lépésekkel.

1

SSL gyorsítás és optimalizálás
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Mivel már minden weboldal számára lényegében kötelező az SSL titkosítás (HTTPS), a Grey Wizard kiépíti a
biztonságos kapcsolatot a böngészővel és leveszi ezt
az erőforrásigényes, plusz terhet a belső webszerverek
válláról.
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M.I. elemzi a látogató viselkedését
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Hálózati DDoS védelem
Először a Grey Wizard megállít és eldob minden olyan
hálózati csomagot, ami nem a webes forgalomhoz tartozik, beleértve a volumetrikus hálózati túlterheléses
(DDoS) támadásokat.

Védelem az ismert támadások ellen
A Grey Wizard behatolásvédelme (az OWASP ajánlásainak is megfelelően) számos szabállyal és szignatúrával
blokkolja az ismert támadásokat és virtuálisan foltozza
a sebezhető belső weboldalt.

A Grey Wizard mesterséges intelligenciája elemzi a látogató viselkedését és automatikusan megkülönbözteti
az emberi és robot, „jó és rossz” szándékú látogatókat.

5

Ellenlépések és beavatkozás
Amennyiben a Grey Wizard szükségesnek ítéli, a gyanús látogatóknál ellenőrizteti a böngésző valódiságát
vagy felhasználói beavatkozást kér (például CAPTCHA),
hogy megóvja a szervert a támadásoktól.

Terheléselosztás a védett szerverek között
A dinamikus és új tartalmak a leggyorsabban elérhető belső szerverről kerülnek a Grey Wizardhoz, majd
onnan optimalizálva a látogató böngészőjébe.
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Botok és L7 túlterhelés elleni DDoS védelem
Matematikai modellek használtával a Grey Wizard
mesterséges intelligenciája megállítja a káros automatizált botokat, és szűri a webszerver ellen irányuló alkalmazás szintű túlterheléses (DDoS) támadásokat.

Gyorsított és optimalizált kiszolgálás
A statikus tartalmakat (optimalizált képek, scriptek,
nagy fájlok, stb.) a Grey Wizard gyorsítótárból, a belső
szerverek terhelése nélkül szolgálja ki. Ráadásul a teljes weboldalt a legújabb HTTP/2 protokollon továbbítja, ami jelentős gyorsulást eredményez a régi HTTP
kiszolgáláshoz képest.
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