
 
 
 
 

AKEN®®SQL  

system monitorowania 
 i archiwizacji ruchu  IP  

 
 
 
 

sesje WWW 
 
telefonia VoIP 
 
transmisje plików FTP 
 
poczta elektroniczna E-mail 
 
 
 
 
AKEN® to skalowalny system przechwytujący i archiwizujący pakiety IP oraz rekonstruujący przebieg 
nieszyfrowanych sesji TCP/IP. Wyposażony jest w zestaw konfigurowalnych narzędzi analitycznych 
pozwalających identyfikować transmitowane dane wrażliwe (np. dane osobowe). Umożliwia rozpoznawanie 
różnych rodzajów i źródeł zagrożeń w transmisjach IP oraz analizuje generowany w sieci ruch i odnotowuje te 
zdarzenia, które wcześniej zostały zdefiniowane jako krytyczne. 
 
Rozbudowany system archiwizacji pozwala gromadzić i zabezpieczać wybrany rodzaj ruchu IP, np. 
kluczową korespondencję elektroniczną w jednej hurtowni danych bez względu na jej rodzaj, stosowaną 
aplikację i adresatów – rozmowy telefoniczne VoIP, transfery plików, poczta e-mail itp.  
Indeksowanie pełnotekstowe umożliwia sprawne przeszukiwanie treści prowadzonej korespondencji, jej 
załączników i metadanych. Sposób archiwizowania zapewnia kopie przesyłanych dokumentów w oryginalnej 
formie – „zgodne z prawem i prawdziwe”. 
 
Moduł raportów generuje informacje i statystyki aktywności pojedynczych użytkowników, całych grup lub 
działów lub też zewnętrznych abonentów / adresatów. Pozwala także śledzić wybrane cechy ruchu sieciowego 
– jego natężenie, rodzaj i uczestników. Ponadto uzyskane wyniki mogą być zawsze poparte dowodami, tj. 
zrekonstruowanymi sesjami, przesyłaną treścią korespondencji itp. 
 
System AKEN® działa w tle, niezależnie od wykorzystywanych aplikacji telekomunikacyjnych, systemów 
operacyjnych i specyficznych cech środowiska transportowego. Gromadzone i analizowane są pakiety IP, wg 
obsługiwanych protokołów warstwy aplikacji - SMTP, POP3, HTTP, FTP, VoIP, IM. 
 
 
 
 



Bezpieczeństwo transmisji sieciowych i ochrona danych  
System monitoruje prowadzone transmisje – w tym treść pakietów: 
wykrywa przy tym prawdopodobne naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych poprzez 
identyfikowanie anomalii w profilu aktywności użytkowników (np. obecność malware). 
Ma też możliwość odtworzenia i przypisania zarejestrowanej sesji telekomunikacyjnej do działów, osób, 
wykorzystywanych aplikacji lub adresatów / abonentów zewnętrznych. 

System wykrywa i sygnalizuje przesyłane w transmisjach dane wrażliwe (np. dane osobowe, finansowe, 
ubezpieczeniowe). 
 
Ponadto przechowuje istotne informacje o ruchu IP niezbędne do znalezienie dowodów możliwych incydentów 
(awarii, błędów, naruszeń bezpieczeństwa systemów) i przywrócenia stanu prawidłowego – m.in. czas 
początku transmisji, źródłowy i docelowy adres IP, port TCP/UDP, numer MAC, we/wyj interfejs, protokół 
warstwy aplikacji + jego cechy specyficzne, informacje routingowe oraz plik z oryginalnymi pakietami IP 
składającymi się na daną sesję komunikacyjną. 
 

 
 



Archiwizacja i zarządzanie kluczową korespondencją elektroniczną 
System tworzy centralne archiwum dla najważniejszych informacji wysyłanych i odbieranych drogą 
elektroniczną – poczta e-mail, rozmowy VoIP, transfery plików, sesje www, komunikatory internetowe. 
Umożliwia skuteczne sprawdzenie przestrzegania przez użytkowników przyjętej polityki bezpieczeństwa. 
 
System AKEN® ma możliwość bardzo sprawnego przeszukiwania archiwum (wg pełnotekstowego indeksu) – 
treści różnych rodzajów korespondencji, jej załączników i metadanych – wg dowolnych fraz. Sposób 
odnajdywania informacji jest analogiczny jak w wyszukiwarkach internetowych. 

 
Szukane słowo lub fraza jest wskazywane we wszystkich zarejestrowanych sesjach www, transferach plików 
oraz poczcie e-mail.  
 
W zarchiwizowanych internetowych sesjach www przechowywane są nie tylko informacje o samej transmisji 
ale również pobierane z serwera dane (wyświetlana na monitorze użytkownika treść). 
 

 



Rozbudowany moduł statystyk i raportów 
System przedstawia w graficznej lub tabelarycznej formie aktywność pojedynczych użytkowników lub grup 
(działów)  - wykonane transfery plików, sesje www, korespondencja e-mail. 
 

 
Sygnalizuje nietypowe zachowania użytkowników, zestawia sposób wykorzystywania dostępnego pasma 
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