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مساله اصلی در باگ بانتی ها

شناسایی باگ نیست



دارا  بودن تیم بالغ در 
سازمان برای ایمن سازی

مساله اساسی استسریع



دریافت مجوز ایمن 
سازی سامانه ها 

برگزاری نخستین
با CTBمسابقه امنیتی 

دو شرکت برتر فناوری
ا و ایرانسل و ارتباط فرد

متخصص 30همکاری 
اختصاصی در یک روز

اعتمادسازیموفقیت در
شبرگزاری بیسازمانی و 

و بانتی اختصاصی20از 
عمومی

های ایمن کارگاه برگزاری 
ده سازی سایبری با شتاب دهن

ر و دیگآیفینک، مجموعه زاویه
شرکتها

500همکاری بیش از 
ر متخصص امنیتی در کشو

افت در پلتفرم باگدشت و دری
گزارش امنیتی1270

همکاری رسانه ای با مجموعه 
های راه پرداخت، پیوست و دنیای
اقتصاد در خصوص فرهنگ سازی

و اجرای قانونی و وضعیت 
رگوالتوری باگ بانتی کشور

همکاری در ایجاد 
نخستین چارچوب 
قانونی باگ بانتی و
دریافت مجوز باگ 

بانتی کشور

به ثبت پلتفرم باگدشت
انعنوان محصول دانش بنی

40همکاری با بیش از 
سازمان در ارایه 
خدمات امنیتی



باگ بانتی
دادهرقتسسایبری،حمالتازجلوگیریاجازهسازمانبهکهاستسازمانهایسامانهمستمرارزیابیبانتی،باگ

آسیبساییشنابرایکهاخالقیهکرهایتوسطامنیتیارزیابی.دهدمیبیشترسرعتباراآنهاازسواستفادهیاو
.شودمیاجرانمایندمیدریافتپاداشکاربردیهایبرنامهیاوسرویسآنبامرتبطهایپذیری

بانتی،باگایهبرنامهدر.دارندسازمانمشتریاندیگربهشبیهراتستموردسامانهبهدسترسیمتخصصیناین
بعدارایدبانتی،باگهایبرنامه.گرددشناساییامنیتیباگیکواقعیبصورتکهشودمیدادهوقتیپاداش
برایکهتاسامنیتمتخصصینازبزرگیاجتماعمیانرقابتایجادبانتیباگویژگی.هستندبیشتریزمانی

جملهزاارزشگذاریدرتخصصوحقوقیمسایلباگ،پذیرششفاففرآیندهای.نمایندمیتالشجایزهدریافت
.هستندهابانتیباگاصلیمفاهیم



• HackerOne – www.hackerone.com
• Bugcrowd – www.bugcrowd.com
• Synack – www.synack.com/red-team
• Detectify – www.cs.detectify.com
• Cobalt – www.Cobalt.io
• Open Bug Bounty – www.openbugbounty.org
• Zerocopter – www.zerocopter.com
• YesWeHack – www.yeswehack.com
• HackenProof – www.hackernproof.com
• Vulnerability Lab – www.vulnerability-lan.com
• FireBounty – www.firebounty.com
• BugBounty.jp – www.bugbounty.jp
• AntiHack – www.antihack.me
• Intigriti – www.intigriti.com
• SafeHats – www.safehats.com
• RedStorm – www.redstorm.io
• Cyber Army ID – www.cyberarmy.id
• Yogosha – www.yogosha.com



ایجاد فرآیند مدیریت 
باگ های امنیتی

تعیین دامنه تست و 
بودجه متناسب با بانتی

مشاوره در ایجاد قوانین و 
مالحظات تست امنیتی

تخمین زمانبندی رفع 
باگهای امنیتی و پرداختها

تعیین نوع عمومی یا خصوصی 
بانتی و گستردگی آن

شروع ارزیابی و دریافت 
تریاژ دقیق و به سرعت و باگ های امنیتی

تعامل با متخصصین

تحلیل فنی و ارزشگذاری باگ های 
دریافتی و تصحیح گزارشات فنی

مشاوره در ایمن سازی 
سریع باگ های امنیتی

آموزش کسب و کار به توسعه 
امن سامانه ها

ارتقا مدیریت ریسک 
کسب و کار

حفظ حریم خصوصی 
اطالعات  مشتریانتان 
برای شما دارای اهمیت 
است؟

به دنبال منابع جدید 
برای یافتن نقاط 
آسیب پذیر سامانه 
های خود هستید؟

برای اعتبار شهرت 
کسب و کار خود 
ارزش قایل هستید؟



باگ بانتی در ایران

ت؟باگدشت به عنوان باگ بانتی ایرانی چه عملکردی داشته اس
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دیگر سازمانها
28%

پلتفرم خدمات
ارتباطات19%

15%

بانک
12%

فینتک
9%

دولتی
6%

خرده فروشی
5%

نقل و انتقال
4%

بازاریابی
2%

گدشتمختلف در باامنیتی در صنایع درصد شناسایی باگ 
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بحرانی
16%

خطرناک
متوسط27%

51%

کم خطر
6%

باگدشتشده در شدت باگ امنیتی گزارش 

بحرانی
20%

خطرناک
20%

متوسط
52%

کم خطر
8%

جیدرپلتفرم های خارشده گزارش شدت باگ امنیتی 
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ماندگار در 
محیط آنالین

19%

حذف از محیط 
آنالین
81%

پس از رخداد از محیط 2020درصد سازمانهایی که در دنیا سال 

آنالین خارج شدند

ارزیابی امنیتی
مستمر منطبق با 

SDLC
54%

ارزیابی امنیتی
مقطعی

46%

بانتی کیفیت گزارشات در انواع ارزیابی امنیتی پلتفرم های باگ

خارجی



1399برترین متخصصین 



(https://bugdasht.ir/services)خدمات امنیتی باگدشت 



(تاکنون)برخی از مشتریان ما 




