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 حلمعرفی راه

HP WebInspect 

 های موجودچالش

آنا نگران انن هستید که کا  وره بعدی انجام های کحت وب خر  هستید؟ ، پررکال نا سرونسهاسانتنا نگران امنیت وبآ

بر روی مانند نا خیر؟ آنا اطمینان  ارند که کست حمالت سانبری وجدند انمن میهای شما  ر برابر کست، اپلیویشن

های نفرذ بر روی وجهت انجام کستآنا  شر ؟های وب شما با استفا ه از ابزارهای مطمئن و پیشرفته، انجام میاپلیویشن

حلی هستید که انجام کست نفرذ کرسط نمانید؟ آنا بدنبال راههای سازمان هزننه باالنی را پر اخت میکمامی اپلیویشن

 باشید؟حل آنها نیز میها، بدنبال راهپذنریآنا عالوه بر شناسانی آسیب ؟صررت گیر  خر  شما کارشناسان امنیت سازمان

ها سازمانرونور  وجدندی را به های کحت وب، ها و سرونس ر راستای امنیت اپلیویشن، آوری الوجرر کورننشرکت فن

ها، از ابزارهانی استفا ه پذنریای کست نفرذ و شناسانی آسیبهای  ورهگیری از سرونس هد که بجای بهرهیپیشنها  م

 بپر از . هانامحدو  به کست اپلیویشنثانیاً به کعدا  و  بال رنگبه صررت اوالً نماند که 

 های تحت وبحل ارزیابی امنیت اپلیکیشنمعرفی راه

. باشدمی های کحت وبو سرونس هاافزار پیشرو  ر صنعت ارزنابی امنیتِ اپلیویشن، نک نرم WebInspect HPافزار نرم

-،  انش وسیع  ر مرر  آسیبامنیتی  هی گستر ه ارزنابیهمچرن اسون سرنع، پرشش مهمی هایقابلیتافزار از انن نرم

کرسط  ی است کهپذنرنقاط آسیب قا ر به کشف برخرر ار بر ه و براحتی های وبیق اسونِ اپلیویشنها و نتانج  قپذنری

، هاوب اپلیویشن مروجر   ر هایکرنن فناوریافزار به سا گی پیچیدهند. انن نرمیستاسونرهای سنتی قابل شناسانی ن

به حدی آسان است که برای  نمر ه و  ر عین حالرا مدنرنت  SOAPو  Java Script  ،Flash  ،AJAXهمچرن 

ها، کرنن موانیزمافزار همراره با پیشرفتهانن نرم نماند.، نوسان میهاحرزه امنیت اپلیویشنکاران کازه نامتخصصان امنیت 

 گر  .های نفرذ امنیتی، بِروزرسانی میهای کستسنارنرها و کونرلرژی

 HP WebInspectنوته بسیار اقتصا ی 

 ر انن است که کیم امنیتی سازمان  به 

از  خراهند بر  کهقا ر صررت نامحدو  

های افزار برای کست وب اپلیویشنانن نرم

افزار خر  استفا ه نمانند زنرا انن نرم

-هیچگرنه محدو نتی  ر کعدا  وب

های کحت کست و نا حتی محل اپلیویشن

نرنسی و نحره ، نرع زبان برنامهوجغرافیانی

 کرلید آنها ندار .
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 های اصلی و مزایاویژگی

o ها نا کرپرلرژی شبوهکد اپلیویشنبدون نیاز به کغییر منبعسازی آسان و پیا ه 

o  وار  کر ن  کنها با اسونشروع سرنع نکURL  کسب نتانج فرری به منظرر، نام کاربری و رمز عبرر 

o ای و زنبا که باکروجه به نقش شما و های مختلف با ظاهری حرفهای  ر فرمتوجامع و مقانسههای انجا  گزارش

 کنظیم و کرسعه هستند کارانی آن قابل

o  هایبا استفا ه همزمان از کونرلرژیکر نتانج  قیق با اسون همراهکرلید کسرنع  ر crawl  وaudit 

o همچرن  امنیتیاستاندار های  مبتنی برهای اوجرای گزارشPCI  ،ISO ، HIPAA هاو  نگر رگرالکرری 

o  برخرر اری از ابزارهای پیشرفته برایpenetration testers 

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 ارائه  هنده سرونس کست نفرذشرکت 

 های کحت وبافزاری سازنده اپلیویشنهای نرمشرکت 

 آوری الجورد تکوینشرکت فنخدمات ها و توانمندی

  ز منابع معتبراکأمین انن محصرل 

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

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

 ها  ر رابطه با انن محصرلمرر نیاز سازماناندازی، آمرزش و ارائه کلیه مسائل پشتیبانی 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 

 ارنده گراهینامه رسمی از کمپانی  ای ومتخصصین حرفه مندی ازهرهب HP 


