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 ضد الیه چند آنالیزبه دلیل  %99,8 از باالتر تشخیص تدق 
 ویروس ضد و  اسپم

  آپدیت سرور ایرانی با قابلیت شناسایی اسپم و ایمیلهاي
 تبلیغاتی فارسی

 اشتباه تشخیص نرخ (False Positive) 0,03 از کمتر٪ 
 مجهز به دو موتور ضد ویروس  Bitdefender  و ClamAV 
 (شبکه عصبی ) مجهز به هوش مصنوعی 
 آسان وب تحت مدیریت 
 کاربران براي تحت وبو اسپم به صورت قرنطینه  مدیریت 
 مدیریت تنظیمات تحت وب در سطح کاربران 
 ر از طریق تایید اعتباSMTP  وLDAP ...و 
 گزارشگیري زمان واقعی  

  معرفی

ArkaMX ها،تروجان ها،ویروس ،) هرزنامه( اسپم مانند مختلف تهدیدات برابر در سرور ایمیل از که باشدمی ایمیل امنیت براي جامع راهکار کی 
به لطف استفاده از آنالیز چند الیه ضد اسپم توانسته است دقت تشخیص خود  ArkaMXد. آورمی عمل به محافظت ناخواسته محتواي و فیشینگ

با توجه به چنین ویژگی ها و مزایاي منحصر به فرد می توان این  داشته باشد. %0,03برساند و همچنین میزان خطاي کمتر از  %99,8را به بیشتر از 
  امنیت ایمیل قلمداد کرد.به عنوان یکی از بهترین محصوالت ضد اسپم را به آسانی 

      
 ویژگیها و مزایا

 
 و Clam AV شامل ویروس ضد موتور دو داراي •

Bitdefender 
 تشخیص دقّت افزایش به منجر که اسپم ضد الیه چند آنالیز •

 .شودمی %98 از باالتر به
 %3 از کمتر) False Positive( اشتباه تشخیص نرخ •
 محتوا فیلترینگ •
  وخروجی ورودي هايایمیل اسکن •
 آسان نگهداري و مدیریت •
  Plug and Play راهکار •
 قرنطینه هايگزارش از استفاده با کاربران براي اسپم مدیریت •

 ایمیل
 وب تحت مدیریت •
 اتوماتیک پیشرفته هايگزارش •
 افزار نرم نسخه و اسپم آنتی ویروس، آنتی مرتب رسانیبروز •
 بر مجازي صورت به یا و فیزیکی دستگاه صورت به ارائه قابل •

 Hyper-V یا VMWare روي
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 فنی مشخصات
ArkaMX مدیریت در را شما کامل، امکانات و هاویژگی داشتن با 

 محصول این هايویژگی زیر در. رساندمی یاري ایمیل امنیت و
 .است شده آورده

 
 :الیه دو ویروس آنتی

ArkaMX استفاده با مرحله دو در را خروجی و ورودي هايایمیل 
 کندمی اسکن Bitdefender و Clame AV هايویروس آنتی از
 .شود تأمین هاایمیل امنیت حداکثر تا
 

 : الیه چند اسپم آنالیز
 راهکار یک از ArkaMX باال، تشخیص دقت از اطمینان جهت
 استفاده اسپم از تمیز هايایمیل تشخیص براي ايالیه جامع

 ها، SURBL گیرنده تأئید ،SPF از عبارتند هاالیه این. کندمی
RBL،ایمیل متن و هدر آنالیز کلیدي، کلمات ، بیزین آنالیز ها 

 .دیگر هايرول بسیاري و شده سفارش دهی امتیاز هايالگوریتم
 

 :محتوا فیلترینگ
ArkaMX ناخواسته، ضمیمه هايفایل کردن بالك به قادر 

 دامنه سطح در هم عمل این. باشدمی شده داده نام تغییر هايفایل
 .باشدمی انجام قابل کاربر و
 

 :کاربران براي اسپم مدیریت
ArkaMX ، قادر کاربر و فرستدمی کاربر به را اسپم روزانه مدیریت 

. باشدنمی شبکه مدیر به مراجعه به نیازي و بوده هااسپم مدیریت به
 آزاد را شده اسپم غلط به هايایمیل تواندمی کاربر مثال عنوان به

 .کند
 

 :کامل گزارشگیري
ArkaMX اجرا آماده گرافیکی هايگزارش سري یک شامل 

 که افرادي چون مواردي به توانمی هاگزارش این جمله از. باشدمی
 را هاایمیل بیشترین که افرادي و گیرندمی را هااسپم بیشترین
 گزارش داراي همچنین ArkaMX. د کر اشاره کنند،می دریافت

  .باشدمی زنده

 
 :متعدد هايدامنه از پشتیبانی

ArkaMX باشدمی دامنه چندین به هاایمیل کردن رله به قادر. 
 

 :کاربر و دامنه سطح در تنظیم قابلیت
 بروز.  باشندمی دامنه سطح یا کاربر سطح به اعمال قابل هارول تمامی
 بروزرسانی، عملیات تمامی اتوماتیک گزارشگیري و گیريپشتیبان رسانی،

 اتوماتیک کامالً صورت به بیزین و تنظیمات از گیريپشتیبان و گزارشگیري
 .ندارد درگیري گونه هیچ شبکه مدیر و بوده

 دامنه سطح و کاربر سطح در BlackListing و Whitelisting عملیات
 .است انجام قابل

 

 
 

 :قرنطینه مدیریت
ArkaMX فراهم را هااسپم مدیریت امکان شبکه مدیر و نهایی کاربر براي 

  .کندمی
 

  
 

  بستر فیزیکی قابل انعطاف
  قابل ارایه به صورت دستگاه فیزیکی و یا مجازي

      
 

 

ArkaMX  ساخت ایران –امنیت جامع ایمیل  

  
  

  ArkaMXدرباره 
توسط کارشناسان امنیت در داخل ایران طراحی و توسعه یافته   ArkaMXمحصول 

یز ایمیلهاي مخرب از ایمیلهاي تم الیه امنیتی براي تشخیص 12حصول از است. این م
در حال حاضر توسط مراکز و سازمانهاي حساس کشور  ArkaMXکند. استفاده می

  به منظور تامین امنیت ایمیل مورد استفاده قرار گرفته است.
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