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 حلمعرفی راه

HP Fortify 

 های موجودالشچ

ها قرار  ارند؟ افزارها و اپلیویشنهای امنیتی  رون نرمپذنری رصد از آسیب 92دانید طی کحقیقات صررت گرفته، یآنا م

د ) ر صررت اموان طی نشناسانی نقائص امنیتی  ر زمان زو کری انجام گیرچه هر IEEEآنا میدانید طبق کحقیقات 

افزارهای های نرمپذنریکه آسیب؟ آنا میدانید  رصررکیکرسعه اپلیویشن(، هزننه رفع آنها کمتر خراهد شداولیه مراحل 

اختیار  اشته باشید، باز هم  ر های امنیتی و محافظتی قدرکمندی  ر شما  ر کد برنامه باقی بمانند، هر چقدر  ستگاه

 برابر حمالت النه اپلیویشن آسیب پذنرند؟

 هد پیشنها  می هاسازمانبه ها افزارها و اپلیویشن ر طرح امنیت نرم، رونور  وجدندی را  آوری الوجرر کورننشرکت فن

نرنسان براحتی بترانند اوالً برنامهنماند که ، از ابزارهانی استفا ه پذنرافزارهای غیر انمن و آسیبکهیه و کرلید نرمکه بجای 

افزارهای مروجر  ثانیاً نرم ها از برقراری امنیت  ر کدهای خر  اطمینان حاصل کنند وبه هنگام نرشتن و ساخت اپلیویشن

 کست نمانند.( هاکهیه، نرع زبان و محل وجغرافیانی اپلیویشن ها و نحرهرا بترانند به کعدا  نامحدو  )صرفنظر کعدا  کست

 طی مراحل تولید آن هااپلیکیشنسازی و ایمنامنیت کنترل طرح 

مندی بر وظیفه کویهبدون  رنظرگرفتن امنیت و بجای آن  ،نرنسیسالها برنامه یافزار، نتیجهها  ر نرمپذنریووجر  آسیب

حیات  ر کلیه مراحل چرخهکرسط آن قا ر خراهید بر  کا حلی است که ، راه HP Fortify. باشدمی، افزارو عملور  نرم

افزارهای خر  های عملیاکی، از امنیت اپلیویشن و نرمنک اپلیویشن اعم از کدنرنسی، کضمین کیفیت و حتی  ر محیط

پیشنها ات ها کا سطح کد بر ه و از طرنق ارائه پذنری، براحتی قا ر به شناسانی آسیبحلانن راه اطمینان حاصل نمانید.

، حلانن راه محصرالتسازی نماند. بنابرانن با پیا هامنیتی، کیم کدنرنسی را  ر نرشتن نک اپلیویشن انمن، راهنمانی می

 .دشرنمی سازمان شهرت و مالی بسیار هایخسران و آمیزفاوجعه مخاطرات و حتی وجلرگیری از کاهش به قا ر سازمان
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 های اصلی و مزایاویژگی

o آسانو کاربری  سازیپیا ه 

o  نرنسی(زبان برنامه 20افزارهای مختلف )پشتیبانی از پذنری مهم  ر نرمنرع آسیب 480شناسانی بیش از 

o افزارها  ر نرمپذنریکاهش زمان شناسانی و رفع مشوالت آسیب 

o های شناسانی پذنر  ر مقانسه با  نگر روششناسانی بیشتر نقاط آسیب 

o  افزارهای سازمانهای مروجر   ر نرم قیق از رنسکارائه کصرنری وجامع و 

o وکار و حصرل اطمینان از کاهش مشوالت امنیتیکسرنع  ر روند کسب 

o کدها با ارائه وجزئیات  ر منبعپذنریکعیین محل علت اصلی آسیب 

o  ربر ار (کر و هزننه کمتری  مراحل کرسعه )زمانی که رفع آنها سا ه شناسانی مشوالت مهم امنیتی  رکمک به 

o های آوری ماهرکرنن متخصصین  ر کیموجمعDVLabs  ،HP ArcSight  ،HP Fortify  ،HP Labs  وHP ASC  

 مخاطبین

 ها و مؤسسات مالی اعتباریبانک 

 های مهم  ولتیسانتوب 

 های سرونس  هنده کست نفرذشرکت 

 های مهم و حیاکیاپلیویشنافزاری سازنده های نرمشرکت 

 آوری الجورد تکوینخدمات شرکت فنها و توانمندی

 کأمین انن محصرل از منابع معتبر 

 های معتبر و روجیستر نمر ن آنها  ر انران و بنام سازمان شماارائه النسنس 

 حل پیوربندی راهHP Fortify باکروجه به نیازها، اندازه و کارکر  سازمان 

 ها  ر رابطه با انن محصرلنیاز سازماناندازی، آمرزش و ارائه کلیه مسائل پشتیبانی مرر نصب، راه 

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

 HPمستقیم از کمپانی 

  برخرر اری از  سترسی کامل به اطالعات مروجر   ر پانگاه  انشHP 

 ای و  ارنده گراهینامه رسمی از کمپانی مندی از متخصصین حرفهبهرهHP 


