
Saldırganlardan bir adım önde
olun!

AĞ TARAMASI
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Ağ Güvenlik
Taraması Nedir?
Ağ güvenlik taraması (network security scanning), bir bilgisayar ağındaki cihazları ve
sistemleri analiz ederek, güvenlik açıklarını belirlemek ve giderilmesi gereken riskleri tespit
etmek amacıyla yapılan bir tekniktir. Ağ güvenlik taraması, ağdaki zayıf noktaları ve
açıkları belirleyerek, bu açıkların kullanılması sonucu ağa yönelik tehditlerin önceden
tespit edilmesini ve önlenmesini sağlar.

Ağ güvenlik taraması, ağda bulunan cihazları, sunucuları ve uygulamaları hedef alarak,
bunların güvenlik seviyelerini analiz eder. Ağ güvenlik taraması, ağda yer alan tüm
cihazlar için port taraması, zafiyet taraması, güvenlik duvarı taraması ve benzeri teknikleri
kullanarak, olası güvenlik açıklarını belirler ve ağ yöneticilerine raporlar sunar. Bu raporlar,
güvenlik açıklarının nedenleri, risk dereceleri ve çözüm önerileri hakkında bilgi sağlayarak,
ağ yöneticilerinin gerekli önlemleri almasına yardımcı olur.

Erişim kontrolü: Erişim kontrolü
sisteminde potansiyel saldırıları
engellemek için sistemdeki her kullanıcıyı
ve cihazı tanımanız gerekmektedir..
Böylece her kullanıcı ağınıza erişmez ve
uyumlu olmayan cihazları engelleyebilir
ya da sınırlı erişim verebilmeniz mümkün
hale gelir..

Ağ güvenliği türleri
nelerdir?
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Antivirüs ve kötü yazılım engelleyici : Anti 
virüs; truva atları, virüsler ve solucanlar gibi 
saldırılarla ilgilenen daha eski ve köklü olup imza tabanlı bir sistemdir.Anti malware; genellikle zero day
(sıfırıncı gün) saldırıları ve malware saldırılarının neden olduğu yeni sorunlarla ilgilenen sezgisel tabanlı bir
sistemdir. En iyi kötü amaçlı yazılım önleme programı sadece kötü amaçlı yazılım taraması yapmayıp
aynı zamanda sistemdeki anormallikleri bulan ve hasarı gidermek için dosyaları sürekli izleyen zahmetli
sistemdir.
Uygulama güvenliği :  Bir uygulama saldırganların ağa sızmak için kullanabileceği boşluklar veya
güvenlik açıkları içerebilir. Uygulama güvenliği uygulamalardaki güvenlik açıklarını bularak onları düzeltip
kapatarak uygulamanın güvenliğini arttırmayı amaçlamaktadır.



Nessus ile güvenliğinizi garanti altına alın!
Nessus, bilinen güvenlik açıklarının ve güvenlik ihlallerinin doğrulanmasını ve tespit edilmesini otomatik
hale getiren bir araçtır. Genellikle bir bilgisayar korsanı grubu, bir güvenlik yazılımı şirketi veya basit bir
kullanıcı bile bazı yazılımlarda yeni bir güvenlik açığı keşfedebilir. Bu güvenlik açığı kazara veya dikkatli
bir taramayla bulunabilir.
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Neden
DorukNet ağ
taraması
hizmeti?

İnternet üzerinden oluşabilecek tehditlere ve saldırılara karşı ağ taramanızın yapılması ve uygun çözümler
ile güvenlik açıklarınızın giderilmesi şirketinizin online varlıklarını korumanız için önemlidir.
Ağ güvenliği taramanızı en doğru ve kapsamlı güvenlik açığı tarama çözümü olan Nessus altapısı ile
yapıyor ve DorukNet mühendislerinin gelişmiş raporları ile size raporluyoruz.

Kablosuz ağ güvenliği :  Kablosuz ağlar kullanılarak kötü amaçlı kişilerin verilere erişip hasar vermelerini
önlemek için kullanılan güvenlik sistemidir. WEP, WPA, WPA2, WPA3 algoritmaları kablosuz ağ güvenliğini
sağlayan şifreleme algoritmalarına örnek verilebilir.

Web güvenliği :  Web güvenliği deyince ilk aklımıza tarayıcımızın güvenliği gelmelidir. Hangi web
tarayıcısını kullanırsanız kullanın öncelikle tarayıcınızın gizlilik ve güvenlik ayarlarını yapmakla
başlamalısınız. 

Sanal özel ağ : Güvenilmeyen ağlara bağlanırken bağlantıyı şifrelemek veya daha güvenli hale getirmek
için kullanabildiğimiz gibi normal ağlara bağlanırken de kullanabiliriz. VPN, cihaz ve ağ arasındaki iletişimi
doğrulamak için IPsec veya Secure Sockets Layer (Güvenli Yuva Katmanı) kullanır. VPN’lerde bağlantınız
şifreli olduğundan, gönderdiğiniz ve aldığınız tüm veriler şifrelendiğinden, üçüncü taraf kişilerce
yaptıklarınız izlenemez. 

IPS (İzinsiz giriş önleme sistemi) : IPS, saldırıları aktif olarak engellemek için ağ trafiğini tarar ve yalnızca
kötü amaçlı yazılımları tespit edip engellemekle kalmayıp aynı zamanda zararlı yazılımların ağdaki
ilerlemesini izleyerek ve ilişkilendirerek ağda ilerleyip yayılmasını engeller.

Firewalls ( Güvenlik duvarları) : Birden çok filtreleme ile internet trafiğini kontrol eder ve zararlı yazılımlara
engel olur. Yani güvenilir iç ağınız ile İnternet gibi güvenilmeyen dış ağlar arasında bir engel oluşturur.
Birçok firma tehdit odaklı yeni nesil güvenlik duvarları sunar.



DorukNet ağ taraması hizmeti ile
detaylı bir rapora sahip olun!

Ağ Taraması Hizmetinin Avantajları
Nelerdir?
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Hassas verilere erişmesine veya bunları kontrol
etmesine veren güvenlik açıklarının tespiti,
Yanlış yapılandırma sorunlarının önceden
bilinmesi,
Varsayılan şifre ya da kolay şifre kullanımı gibi
sistem üzerindeki sorunların tespiti,
DDoS (Hizmet dışı bırakma) saldırılarına izin
veren TCP/IP sorunlarının çözümü,
Yüksek hızda varlık keşfi,
Yama ve yapılandırma denetlemesinin
yapılması,
Varlık profili çıkarma,
Hassas veri keşfi,
Yama yönetimi entegrasyonu,
Çoklu tarayıcı yönetimi ve zafiyet analizi.

Esnek Raporlama

Düşük Maliyet

Esnek raporlama sayesinde, zaafiyetlerin ve sunucuların
sınıflandırılmasına, tarama özetlerine, sonuçların öne
çıkan güncellemelerle birlikte kıyaslanmasına olanak
sağlar. XML, PDF, HTML veya CSV formatlarında
oluşturulabilir. Hedefli e-posta bildirimleri tanımlanabilir. 

Ağ güvenliğinizi sağlamak için altyapı ve personel
maliyetleri ile uğraşmadan ağ güvenliğinizi
sağlayabilirsiniz. DorukNet Ağ Güvenliği Taraması çözümü
ile mühendislerimiz tarafından gerekli tarama raporlarını
sizin için sağlıyoruz.

Çok sayıda teknolojiyi destekleyen Nessus, işletim
sistemleri, ağ cihazları, güvenlik duvarları, hypervisor'ler,
veritabanları, web sunucuları ve kritik altyapıların
tümünde zaafiyetleri, tehditleri ve güvenlik açıklarını
tarayabilir. En güncel zaafiyet içeriğiyle birlikte,
taramaların hızı ve doğruluğu konusunda rakiplerinden
öne çıkmaktadır.

Kapsamlı Tarama



En Güvenilir Güvenlik Açığı
Altyapısı
Günümüzde karmaşık HTML5 ve JavaScript tabanlı web
uygulamaları ve web siteleri kullanılmaktadır. Chromium
Engine tabanlı derin tarama teknolojisi, etkili biçimde yeni
platformları tarayabilir, otomatik olarak en popüler JavaScript
çerçevelerini tanımlayabilir.

Ağ güvenliği taramanız sonucunda belirlenen güvenlik
açıklarını, her şirketin ihtiyacına uygun çözümlerimiz ile
giderebilirsiniz. Size özel oluşturulmuş çözümlerimiz ile
güvenlik sorunlarınızı ortadan kaldırabilirsiniz.

İhtiyacınıza Uygun Çözüm
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 +90 850 277 0724 destek.doruk.net.tr

E-POSTA

tel:+90850-277-0724
tel:+90850-277-0724
tel:+90850-277-0724

