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 حلمعرفی راه

CoreImpact Pro 

 های موجودچالش

های های شبوه، امنیت و اپلیویشنها اعم از  ستگاهحل وجامعی برای انجام کست نفرذ بر روی کلیه سیستمآنا بدنبال راه

آنا اطمینان  ارند کا  وره خر  هستید؟ های امنیتی نا نده و مروجر   ر سیستم هایحفرهنا نگران سازمان هستید؟ آ

های نفرذ با مانند نا خیر؟ آنا کستهای شما  ر برابر حمالت سانبری وجدند انمن میبعدی انجام کست نفرذ، سیستم

نا حل رفع ها، بدنبال راهنریپذشر ؟ آنا عالوه بر شناسانی آسیباستفا ه از ابزارهای مطمئن و پیشرفته، انجام می

 باشید؟آنها نیز میوجلرگیری از 

-پیشنها  میها سازمانرونور  وجدندی را به  ر راستای اهمیت روزافزون آزمرن امنیت، ، آوری الوجرر کورننشرکت فن

اوالً ها، از ابزارهانی استفا ه نماند که پذنریای کست نفرذ و شناسانی آسیبهای  ورهگیری از سرونس هد که بجای بهره

های سازمان باشد ها و اپلیویشنهای شبوه، امنیت، سرونس ستگاهها اعم از وجامع قا ر به کست کمامی سیستم به صررت

 بپر از . هاسیستمنامحدو  به کست به کعدا  های نرنن و مورراً با کمامی کونرلرژیثانیاً و 

 امنیتحل ارزیابی معرفی راه

 CoreImpact Pro افزار انن نرم. باشدمیپذنری امنیتی افزاری برای ارزنابی و انجام کست آسیبحل نرموجامعترنن راه

-های امنیتی، شبوه و مربانل، میها،  ستگاهسیم، اپلیویشنهای بیهای کاربران، شبوهقا ر به کست نفرذ روی سیستم

های معرفی شده،  targetبر روی ای چندمرحلهمورر و حمالت انجام اموان با حلی است که انن محصرل کنها راه باشد.

  اند.بروجر  آور هکه مسیر نفرذ را  ر سیستم شما  است یهانپذنریو آسیب فرآنندهای مخربقا ر به شناسانی 
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 های اصلی و مزایاویژگی

o مرر نظرکست نفرذ بر روی اهداف روع سرنع و ش سازی آسانپیا ه 

o  های مختلفای  ر فرمتوجامع و مقانسههای انجا  گزارشاموان مستندسازی و 

o بر روی کلیه سیستمحل وجامع وجهت اوجرای کست نفرذ راه( هاend point, mobile, web application, security, …) 

o ها و اطالعات  ر معرض خطرپذنر و نافتن  ا ههای آسیببرخرر اری از قابلیت بازسازی رفتار هورها به سیستم 

o هندافرا ی که کست نفرذ انجام می برخرر اری از ابزارهای پیشرفته برای  

o های کشف شده کرسط  نگر ابزارهای کست نفرذ نا ارزنابی آسیبپذنریگیری از آسیبقابلیت نوپارچگی و بهره-

 (… ,HP WebInspect, IBM AppScan, Acunetix, eEye Retina, McAfee, Nessusها )پذنری

o و ارائه بِروزکرنن آوری ماهرکرنن متخصصین وجمعexploit های نفرذ  ر قالب ها و کونیکupdate 

 مخاطبین

 ها و مؤسسات مالی اعتباریبانک 

 مهم  ولتی هایسازمان 

 های ارائه  هنده سرونس کست نفرذشرکت  

 آوری الجورد تکوینخدمات شرکت فنها و توانمندی

  ز منابع معتبراکأمین انن محصرل 

 های معتبر و روجیستر نمر ن آنها  ر انرانارائه النسنس 

 ها  ر رابطه با انن محصرلاندازی، آمرزش و ارائه کلیه مسائل پشتیبانی مرر نیاز سازماننصب، راه 

 ای وجهت آمرزش و پشتیبانی سازمانمندی از متخصصین حرفهبهره 

 افزار به صررت های پشتیبانی نرمهای باالکر و کمدند النسنسافزارها، ارکقای آن به نسخهارائه بِروزرسانی نرم

 Core Securityمستقیم از کمپانی 

  برخرر اری از  سترسی کامل به اطالعات مروجر   ر پانگاه  انشCore Security  


