
 های امنیتی سایتمعرفی 

تَاًيذ ليست  تاضذ. دس قسوتي اص ايي سايت هي ي اهٌيت هي ّايي است مِ دس صهيٌِ يني ديگش اص سايت  http://www.securityfocus.comسايت .1

 . افضاسّاي ٍيٌذٍص يا يًَينس سا تياتيذ ّاي ًشم پزيشي جذيذتشيي آسية

مٌذ. دس ايي سايت  سا تِ تاصاس ػشضِ هي  Nortonاست مِ هحصَل ضذ ٍيشٍس هؼشٍف  Symantecهتؼلق تِ ضشمت  Security Responseسايت .2

افضاسّاي  ّاي ضٌاختِ ضذُ، اسائِ ًشم ي جذيذ، هطاٍسُ اهٌيتي، دايشٓالوؼاسفي اص توام ٍيشٍس ّاي ضٌاختِ ضذُ هغالة تِ سٍصي دستاسُ ليست ٍيشٍس

تَاًيذ  ػالٍُ هي ّا دس صَست اهناى، ٍ هقاالت گًَاگَى دستاسُ اهٌيت ٍ ٍيشٍس، خَاّيذ يافت. تِ ّاي آلَدُ ضذُ تِ ٍيشٍس ي دسهاى ماهپيَتشمَچني تشا

 : ضَد، تِ آدسس صيش هشاجؼِ ًواييذ مِ تِ صَست سايگاى، هاّاًِ اص عشيق ًاهِ النتشًٍيني هٌتطش هي  newsletterتشاي اضتشاك

 http://securityresponse.symantec.com 

ي  ّا داسد. تشاي هالحظِ مٌذ ًيض، تالش دس اسائِ آخشيي اخثاس هشتثظ تا ٍيشٍس مِ هحصَل ضذ ٍيشٍسي سا تا ّويي ًام ػشضِ هي secure -fضشمت .3

 . هشاجؼِ ًواييذ info -secure.com/virus-http://www.fايي اخثاس تِ آدسس

تَاًيذ تِ سايت صيش  تِ ٍيشٍس تشاي ضوا ًاآضٌا ٍ هثْن است ٍ ػالقوٌذ تِ دسك تْتش هفاّين هشتثظ تا ٍيشٍس ّستيذ، هياگش اصغالحات هشتَط   .4

 : سا خَاّيذ يافت Hoax  ،DDOS ٍEICARضٌاسي، اص جولِ هشاجؼِ مٌيذ. دس سايت صيش ضشح تؼضي اص هفاّين ٍيشٍس ٍ ٍيشٍس

 tip.htmhttp://www.users.pandora.be/navici/glos 

 /http://www.microsoft.com/technet/security :آخشيي اعالػات هشتَط تِ هسائل اهٌيتي دس هحصَالت هاينشٍسافت سا دس آدسس  .5

ف ّاي هختل ًاهِ ٍ هقاالت فشاٍاًي دس ضاخِ تاضذ. دس ايي سايت ٍاطُ دايشٓالوؼاسفي دستاسُ اهٌيت ماهپيَتشّا هي  http://www.itsecurity.comسايت .6

 . اهٌيتي خَاّيذ يافت

تا ّذف اسائِ خذهات اهٌيت ضثنِ ٍ سشٍس دس فضاي هجاصي ٍ ّوچٌيي سٍينشدي تِ سوت فؼاليت دس حَصُ تيي الوللي   Red Securityضشمت .7

ي تاالتشيي  تا جزب ًيشٍ ّاي هتخصص دس تواهي صهيٌِ ّاي هشتثظ تا اهٌيت سؼي دس اسائِ  Red Securityتاسيس ٍ ساُ اًذاصي ضذُ است. ضشمت

ٍ ميفيت دس خذهات اهٌيتي ًوَدُ است.ػالٍُ تش اسائِ ي خذهات اهٌيتي ، تين تحقيقاتي ضشمت فؼاليت خَد سا تشاي مطف آسية پزيشي ّاي جذيذ 

 . om/index.htmlhttp://redsecurity.cتَسؼِ هقَلِ ي اهٌيت دس سغح هلي آغاص ًوَدُ است

 هشمض آپاي داًطگاُ اصفْاى .8

 /http://www.certcc.ir-  - هشمض هذيشيت اهذاد ٍ ّواٌّگي ػوليات سخذادّاي ساياًِ اي .9

 /http://www.isc.org.ir -اًجوي سهض ايشاى .11

 //:91.225.52.75http/ -ساصهاى پذافٌذ غيشػاهل مطَس  .11

  /https://www.ircert.cc-پطتيثاًي ٍ اهذاد افتا )آپا(آگاّي سساًي،   .12

 /http://nsc.sharif.edu -هشمض اهٌيت ضثنِ ضشيف  .13

  /http://cert.um.ac.ir-داًطگاُ فشدٍسي هطْذ -آصهايطگاُ ٍ هشمض تخصصي آپا دس صهيٌِ اختالالت اهٌيتي سشٍيس ّاي ضثنِ   .14

  /http://www.irancert.ir-داًطگاُ تشتيت هذسس -صهيٌِ اختالالت اهٌيتي هشتثظ تا ّشصًاهِ ّا آصهايطگاُ ٍ هشمض تخصصي آپا دس   .15

  //:www.mehranco.com/http-ضشمت هٌْذسي هْشاى ساياًِ  .16

  /http://www.amnafzar.com-ضشمت اهي افضاس گستش ضشيف   .17

  /http://www.ashnaco.com-ّاي ًَيي ٍ ايوي آضٌا ضثنِتَهاسيَى ا  .18

  http://www.sgnec.net/default.aspx-ضشمت هطَست  .19

  2http://www.dejazar.com/portal/-ضشمت هٌْذسي ٍ ايوٌي ضثنِ دطآرس  .21

  p://www.kahkeshan.com/htt-هَسسِ مْنطاى ًَس  .21

  McAfee-virus.com/-http://www.z هشمض اعالع سساًي ًشم افضاس ضذٍيشٍس  .22

  /http://www.kaspersky.ir-ىايشاًوايٌذگي هحصَالت ماسپشسني دس   .23

  32Nod -.ir/32http://www.nod سايت فاسسي ضذٍيشٍس  .24

  /http://www.parssign.com-سايي پاسس ديجيتال هشمضگَاّي  .25

26.  IranSLL-http://www.iranssl.com/  

27.  Squad Security Group-Hat-squad.com/-http://www.hat  

28. Secure Target Network-http://www.securetarget.net/  
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 تست نفوذ پذیری 

ي پزيشد. تست ًفَر پزيشي فشآيٌذ اسصياتي اهٌيتي ضثنِ ّا ، سشٍس ّا ، سايت ّا ٍ تشًاهِ ّاي ماستشدي است مِ تَسظ افشاد هتخصص ايي حَصُ صَست ه

ذُ است تا توام سيستن ّا ٍ سشٍيس ّاي هَجَد دس ضثنِ ٍ سشٍس سا اص لحاػ اهٌيتي ٍ ًفَر پزيشي تشسسي تست ًفَر پزيشي يل حولِ ضثيِ ساصي ض

تي خَد ًوايذ. تست ًفَر پزيشي تِ يل ساصهاى مول هي مٌذ تا تواهي هطنالت اهٌيتي خَد سا پيذا مشدُ ٍ دس صهاًي مَتاُ ًسثت تِ سفغ ًَاقص اهٌي

اص ديذ يل ّنش مِ دس خاسج اص ضثنِ قشاس  Black Boxصَست هي پزيشيذ. دس سٍش  Black Box  ٍWhite Boxدٍ سٍش  اقذام ًوايذ. تست ًفَر پزيشي تِ

اص ديذ يل ّنش داخلي  White Boxداسد ٍ ّيچ گًَِ اصالػاتي دس هَسد پينش تٌذي ضثنِ ٍ سشٍس دس اختياس ًذاسد تِ ضثنِ ٍ سشٍس حولِ هي مٌين. دس سٍش 

د پينشتٌذي ٍ ساختاس ضثنِ ٍ سشٍس دس اختياس داسد تِ ضثنِ ٍ سشٍس حولِ هي مٌين ٍ سؼي تش افضايص دستشسي هي مٌين. تست ًفَر مِ اعالػاتي دس هَس

 پزيشي هؼوَال تِ صَست دٍسُ اي اًجام هي ضَد تا هطنالت اهٌيتي جذيذ تشعشف گشدًذ.

تِ دس صهيٌِ تست ًفَر پزيشي دس فضاي هجاصي مطَس ٍ تيي الولل فؼاليت هي تا دس اختياس داضتي تيوي هتخصص ٍ تا تجش Red Securityضشمت اهٌيتي 

دس يل آصهَى تست ًفَر پزيشي هشاحل صيش سا اًجام هي دّذ تا تواهي ًَاقص اهٌيتي ضثنِ ٍ سشٍس مطف ضذُ ٍ دس  Red Securityمٌذ. ضشمت اهٌيتي 

 ًْايت ًسثت تِ سفغ ايي ًَاقص اهٌيتي اقذام ًوايذ :

 هحذٍدُ ػولياتي. تؼييي 1

 . مسة اعالػات2

 . تحليل ٍ تشًاهِ سيضي3

 آسية پزيشي ّا -. ضٌاسايي سشٍيس ّا 4

 . اًجام اًَاع حوالت5

 . افضايص دستشسي6

 . ًفَر تِ هٌاتغ حساس سيستن7

 . هستٌذ ساصي تواهي اقذاهات اًجام گشفت8ِ

 

تست ًفَر تِ ساصهاى هَسد ًظش ، ايي ساصهاى قادس خَاّذ تَد تا دس مَتاُ تشيي صهاى ًسثت  تا اًجام هشاحل تاال ٍ دس ًْايت اسائِ هستٌذات ٍ ضشح ملي آصهَى

تا دس اختياس داضتي مادسي هجشب ٍ  Red Securityتِ سفغ ًَاقص ٍ هطنالت اهٌيتي خَد اقذام ًوايذ ٍ اهٌيت خَد سا تِ حذ ًصاب تشساًذ. ضشمت اهٌيتي 

پينشتٌذي صحيح ضثنِ ّا ٍ سشٍيس ّاي آى سا داسًذ ٍ ايي اعويٌاى سا تِ ضوا خَاٌّذ داد مِ تتَاًيذ تا خيالي  ماسآصهَدُ تَاًايي سفغ ًَاقص اهٌيتي ٍ

 آسَدُ تِ تثادل اعالػات خَد تش تستشي اهي تپشداصيذ.

 

 
 


