
A Zorp Malware Detection egy biztonsági átjáró a 

rosszindulatú kódokkal fertőzött emailek kiszűrésére. A 

ZMD igen erős védelmet képes biztosítani a bejövő emailek 

jelentette fenyegetések ellen, ugyanis nem csupán a 

hagyományosnak tekinthető vírustámadások ellen 

hatékony; de a célzott, úgynevezett APT (Advanced 

Persistent Threat) támadások számára is áthatolhatatlan 

akadályt állít. A több rétegű védelmi rendszer lehetővé teszi 

számos, harmadik fél által fejlesztett vírusírtó motor 

integrálását; mintaillesztéssel az ismert rosszindulatú kódok 

kiszűrését; illetve egy különleges, magatartásalapú sandbox 

technológia segítségével ismeretlen (zero-day) támadási 

technikák azonosítását.

Zero-day APT védelem

PCI-DSS, HIPAA, GDPR és más adatvédelmi 

előírásoknak való megfelelés 

Nagyvállalati terhelhetőség

Kulcsrakész, egyszerűen integrálható 

appliance megoldás
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A Zorp™ egy speciális alkalmazásszintű proxy technológia, melynek a Balasys az úttörője és vezető fejlesztője. A Zorp™ 

technológiára épülő nyílt forráskódú és kereskedelmi termékeket a kiterjedt informatikai hálózattal rendelkező nagyvállalatok 

és magas biztonsági igényű intézmények számára fejlesztették ki. A termékcsaládban megtalálható megoldások a titkosított 

és beágyazott protokollok szélese skálájának vizsgálatára és a hálózati forgalom mélyreható elemzésére képesek.  
Mindehhez pedig egyedülálló konfigurációs lehetőséget kínálnak. A Zorp™ tipikus felhasználói az államigazgatási, a pénzügyi 

és a távközlési szektorból, illetve az iparvállalatok közül kerülnek ki. 

STATIKUS VIZSGÁLATOK 

A statikus vizsgálatokat akár húsznál is több harmadik fél 

által fejlesztett vírusmotor és más kártékonykód-adatbázis 

segítheti párhuzamosan, kiemelkedő találati arányt 

biztosítva már önmagában is.

DINAMIKUS VIZSGÁLATOK 

A Zorp Malware Detection legerősebb fegyvere a 

támadók ellen egy virtuális sandbox technológia, 

amelynek keretében a ZMD valós futtatási 

körülményeket szimulálva vizsgálja a különböző 

állományok magatartását. MS Office 

sérülékenységeket kihasználó malwarek ellen jelenleg 

ez a technológia jelenti a legmagasabb szintű 

védelmet.

NAGYVÁLLALATI TERHELHETŐSÉG 

A Zorp Malware Detection telepítések 

csúcsteljesítménye körülbelül 50.000 csatolmány 

dinamikus vizsgálatát teszi lehetővé naponta. 

Terhelésmegosztás alkalmazásával tetszőleges számú 

ZMD kombinálható egymással. A gyakorlatban 

bármilyen méretű szervezet igénye kielégíthető.

ADATVÉDELEM 

A Zorp Malware Detection tervezése során messzemenőkig 

szem előtt tartottuk az adatvédelmi megfontolásokat. Az 

elemzés során érzékeny adat nem hagyhatja el a ZMD-t. 

Minden vizsgálat on-premise történik, a technológia nem 

továbbít csatolmányokat külső szolgáltató számára.
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