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 :چکیده

گروهی همیشه این حوزه را با نگرش های  .، بحث و جدل بوده است  در حوزه فناوری اطالعات همیشه محل مناقشهمنیت ا
همیشه در پایین ترین حوزه امنیت در این و حتی شک بر انگیز مورد هجوم قرار داده و معتقد بوده اند که تردید آمیز 

خالف این تفکر ، اعتقاد داشتند که سیستم های سنتی علی رغم اینکه خود را امن نشان می  عده نیز بر. بوده است اولویت 
راستی آزمایی هستند و اتفاقاً این حوزه فناوری اطالعات  انازه گیری و دهند خیلی ضعیف ، بدون برنامه و بدون قابلیت های

 .است که همه این قواعد را در خود دارد 
 :ند معتقد بودبه سه اصل زیر این بین عده ای هم در 
مشکالت و بود که حوزه فناوری اطالعات متولد شد  پس  فضای سنتی به علت مشکالت و گیر و گرفت های : اول اصل  -1

 .نتی باعث ایجاد حوزه فناوری شد این حوزه سکمبودهای 
 .برای ورود به ناشناخته باید ، هزینه ورود به آن حوزه را پرداخت : دوم اصل  -2
با کارایی باال و شفاف  و روشهای  کارکردقوانین ، استاندارد ، که می بایست دارای ساختن یک حوزه جدید : سوم اصل  -3

 .اثر بخشی زیاد نیاز به زمان ، هزینه و فکر و خالقیت دارد 
با این اوصاف ، در این نوه سعی داریم یک متدولوژی را برای حوزه امنیت فناوری اطالعات برایتان معرفی کنیم که حال 

 .ست که به تفصیل به آن خواهیم پرداخت ارای مشخصات و ساختاری اد
 
 : قدمهم

بیشتر پسند کرده و قبول می کنند و موالً آنچه را که ببینند و یا لمس کنند معانسانها ، با توجه به نگرش های فکری 
 .همیشه از ندیده ها ترس و واهمه دارند 

 محصوالت غیر فیزیکی ، دارای بیشترین فرآیندها و  که حوزه فناوری اطالعات در اوج رشد و توسعه خود ستحالی دراین 
 .به شدت زیاد شده است  نگاه ها به این صنعتبدین جهت . را در خود دارد 

ن آاین نگاه ها همیشه همراه با تردید در امنیت این حوزه بوده است و مهترین دلیل زاویه زمان ایجاد این صنعت ، از 
 .بوده و هستصنعت این ن غیر فیزیکی بوده در باال گفتم ، انطوری کهم

 
 : روتکلپعرفی م

های نه گانه خود معیارها ، الزمات و محدودیت در حقیقت یک پروژه غیر دولتی است که در زیر پروژه  OWASP کلروتپ
 .کرده و به صورت تفصیلی به هر کدام از آنها می پردازد  هایی را برای امن سازی حوزه وب پیشنهاد

 .می باشد  Open Web Application Security Projectکلمات مخفف شده حرف اول  OWASPکلمه 
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شرکت و یا سازمان خاص و یا کشور خاصی وابسته پروتکل یک استاندارد بین المللی است که به هیچ فرد ، این پروژه 
شرکت فعال در  ،مقاالت امنیت است که گروه های مختلفی از تولید کنندگان  ( Open Source ) پروژه متن باز نیست و یک

حوزه استاندارد ، شرکت های دانش بنیان و همچنین کلیه کارشناسان حوزه امنیت وب در کل کشورها در جامعه فعال این 
 .ستند حال فعالیت ه پروژه در

نتیجه در دسترس پروژه بین المملی کالً رایگان بوده و در  استانداردها ، قواعد و متدولوژی های تولید شده در اینکلیه 
 .عموم قرار دارد 

گفتم این پروژه یک پروتکل است ولی با توجه به روند رشد و توسعه  همانطوری کهاین است پروژه مهم در مورد این نگته 
د در حوزه وب شده است و در نظر کارشناسان بدیل به یک استاندارقواعد و مقررات و الزامات ومحدودیتهای آن عمالً ت

 .حوزه امنیت وب به عنوان یک معیار بین المللی در نظر گرفته می شود 
 .مواردی که اشاره شد خواهیم پرداخت ادامه به صورت تفصیلی به در 

 
 :  WASPO پروتکلاریخچه ت

 :را این گونه معرفی می کند   OWASP کلروتپ سایت رسمی
در  امریکا تأسیس وتحده مبه عنوان یک سازمان خیریه غیر انتفاعی در ایاالت   2001سال امبر اول دسدر  OWASPبنیاد 

 .رسماً فعالیت خود را آغاز کرد  2002آوریل سال  21
 .ست وب سایتها و پشتیبانی مداوم آنهااین بنیاد اطمینان حاصل نمودن از در دسترس بودن تأسیس اصلی هدف 

و توسعه کسب و کار قادر به راه اندازی همه را است که مورد اعتماد  یجاد قابلیتهایبنیاد یک انجمن متن باز برای ااین 
 .داری برنامه های کاربردی در سراسر جهان می سازد نگه

بوده و در دسترس انجمن ها ، پروتکل ها و استانداردهای این بنیاد به صورت کلی و جزیی رایگان مدارک ،  ،اسناد کلیه 
 . افزار متن باز باشدبه بهبود امنیت نرم  هرکسی که عالقه مندبه خصوص عموم قرار دارد 

، این اجازه را به ما می دهد که به صورت بی طرفانه ، خیریه و غیر انتفاعی سازمان این در  وجود فشارهای تجاری عدم 
و این وری و منتشر نمائیم آجمع  OWASP در حوزه وب را درعملی و مقرون به صرفه اطالعات در مورد امنیت نرم افزار 

 .یریه بودن ، موفقیت بلند مدت ما را تضمین می نماید نگرش خ
برای امنیت نرم افزار شامل بهبود کلیه بخشهای  ارای روشها و دلیل های روشن و موثردامنیت نرم افزارهای وب مدافع ما 

 .پیدا کنید  http://www.owasp.orgیت حوزه وب هستیم و همه این مستندات را می توانید در سا
 
 : WASPOپروتکل پروژه های  یر ز

و همچنین گسترده شدن تکنولوژی به صورت اختصاصی حوزه وب فناوری اطالعات به صورت عمومی و توجه توسعه سریع با 
 کلروتپ، تفاده در این حوزه و افزایش ساختارهای مختلف برنامه نویسی و برنامه سازی در حوزه وب های مورد اس

OWASP  یر پروژه به صورت جداگانه ز 9به را خود ، در قالب جدید های جدید در این حوزه ، نیازبرای پاسخگویی به نیز
 .باشد بندی نمود تا بتواند پاسخگوی نیاز های امنیتی در این حوزه هاس توسعه یافته  تقسیم 

 .ژه به شرح زیر خدمتتان معرفی می گردد پرو 9این 
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 : WASPOپروتکل  یید امنیت نرم افزارهای کاربردیأاستاندارد ت -1

OWASP نامیده می شود برگرفته از کلمات  ASVSی که اصطالحاً أیید امنیت نرم افزارهای کاربردتاستاندارد 

Standard Verification Security Application  وظیفه بررسی و تجزیه و تحلیل و در نهایت تأیید امنیت نرم می باشد که
رم حت سنجی نصاصلی ترین وظیفه این استاندارد انجام آزمونهایی برای  .افزارهای کاربردی در حوزه وب را به عهده دارد 

أییدیه که در صورت رعایت شدن این موارد ، نرم افزار فوق موفق به دریافت ت وب می باشد تحتکاربردی  افزرهای
 .استاندارد خواهد شد 

 
 :  WASPO  پروتکل  MLXرگاه امنیت د -2

در ستانداردی است که به صورت پایلوت می باشد ا Gateway Security XML OWASPت که مخفف کلما  SGXاستاندارد 
 .ایجاد شده است  OWASPپروتکل 

نند تولید و راه استفاده می ک  XML ازهایی که ساختاربستر امنیت در استاندارد به صورت اختصاصی برای ایجاد این 
 .اندازی شده است 

 
 :  WASPO  پروتکل GDاهنمای توسعه ر -3

 Guide Development OWASP 
 
در بستر های مانند ، ابزاری است که به برنامه نویسان  Guide Development OWASP ا ی WASPOپروتکل وسعه تاهنمای ر

J2EE ، ASP.NET  وPHP   استانداردسازی شدهو کاربردی وار  الثو متا با استفاده از سورس کدهای نمونه کمک می کند 
  .استانداردهای صحت سنجی تولید نمایندارزیابی ی با ساختارهای امنیتی قابل قبول برای ، برنامه های با نگرش های امنیتی

را در صورت گرفته به برنامه های وب ت ع حمالانوامربوط به آسیب پذیرهای ایجاد شده در  واحینکلیه تنها نه راهنما این 
خود داشته بلکه مباحث امنیتی مربوط به سایر حوزه های مرتبط مانند امنیت کارت های اعتباری و همچنین امنیت تبادل 

 .عات در دیگر بسترها را هم پوشش داده است الکترونیکی اطال
ط به چگونگی حفظ حریم خصوصی استفاده کنندگان را مورد بحث و بررسی قرار داده و راهنما همچنین مشکالت مربواین 

 .راهنمایی های الزم را برای امن سازی ارائه می نماید برای هر کدام از این مباحث ، 

  
 :  WASPO  پروتکل  زمونآاهنمای ر -2

اجرای مقدماتی برای وظیفه ایجاد بستر ، ابزاری است که  deGui Testing OWASPا ی WASPOپروتکل  زمونآاهنمای ر
 .تحت وب می باشد  آزمون نرم افزارهای

تحت وب به برنامه نویسان کمک می کند تا  یاراهنما در حقیقت با ایجاد روال ها و مبانی امنیت محور برای نرم افزارهاین 
 ماده نمایند آافزارها  برای انجام آزمون نفوذ به این نرمنرم افزارهای خود را 

آن ، نگرش برنامه و سرویس های وب دماتی نفوذ و حمله به نرم افزارهای تحت قتکنیک های مبا تشریح این راهنما 
  .آماده می نماید سنجی زمون نفوذ آبرای نویسان را 

 

http://www.datacenterdoc.ir/


   2 :صفحه                                                                                                        owasp کلروتپبا  ییآشنا 

 تهیه شده است و کپی برداری و نقل قول از این چکیده  بدون اجازه منع قانونی دارد  فـکـر سـبـز چکیده توسط وبسایت  نای

 :  WASPO  پروتکل  رورماهنمای ر -5

های الزم برای مرور وظیفه ایجاد بستر، ابزاری است که  deGui Review OWASPا ی WASPOپروتکل  رورماهنمای ر
 .را به عهده دارد  تولید شده قبلی  کدهای سورس 

راهنما به برنامه نویسان کمک می کند ضمن بررسی و مرور کدهای نوشته قبلی ، بتوانند آنها را آزمایش نموده و در این 
 .ف نمایند را حفره امنیتی ، بتوانند آنرا برطصورت داشتن نقاط ضعف و ی

 
 :  WASPO  پروتکل  رم افزار آزمون نفوذ سنجین -6

آزمون نفوذ سنجی ساده ای جموعه نرم افزاری م،  Project ZAP OWASPا ی WASPOپروتکل افزار آزمون نفوذ سنجی رم ن
 .رای انجام آزمون نفوذ به نرم افزارهای تحت وب مورد استفاده قرار می گیرد باست که 

نجام آزمون برای او هکرهای قانون مند برای برنامه نویسان و مناسب و کاربردی نرم افزار یکی از ابزارهای خیلی مهم این 
    .می باشد  نفوذ پذیری

 
 : WASPO  پروتکلامنیتی  االیببحرانی  ریسکده  -7

بحرانی در حوزه وب ایجاد ساختار و قالب معرفی ده ریسک  OWASP کلروتپاین روژهای پو مهمترین از بزرگترین یکی 
 .می باشد امنیتی باالی 
و اصلی ترین منبع برای معرفی و آگاهی از ریسک های بحرانی  مترینهمرا  "Top 10"ل به قول خودشان گانه او 10این 

که انواع و اقسام مختلفی از ابزارها ، سورس کدها و راهنمایی هایی برای رفع نامید ی توان امنیتی رایج در حوزه وب م
ارشناسان مربوطه بتوانند با استفاده از چارچوب ها و الزامالت و تا کباالی امنیتی را ارائه می نماید این ده ریسک بحرانی 

  .جزیه و تحلیل های امنیتی آن بتوانند نگرش صحیح امینیت محوری را برای خود ایجاد نمایند محدودیتها و ت
 

 : WASPO  پروتکلمدل تضمین بلوغ  -8

کی دیگر از زیر پروژه های ی Model Maturity Assurance ftwareSo OWASPیا  WASPO کلروتپتضمین بلوغ دل م
 .را به عهده دارد برای سازمانها و قابل تجزیه و تحلیل امنیت محور وظیفه ایجاد یک نگرش این پروتکل می باشد که 

یک چارچوب و ساختار صحیح امنیتی برای نرم افزارهای تحت وب خود ایجاد نمایند تا  با این نگرش می توانندسازمانها 
 رهای به اود با ریسک های ایجاد شده توسط اینگونه نرم افزبتوانند ضمن رفع معایب و نواقص نرم افزارهای تحت وب خ

 .قابله نموده و بتوانند هزینه های آنرا کم نمایند صورت قاعده مند و بر اساس اصول امنیتی تدوین شده م
 

 : WASPO  پروتکلرگاه د -9
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امل یک نرم افزار شزیر پروژه های این پروتکل می باشد که خرین آ Webgoat OWASPیا  WASPO کلروتپرگاه د
توسط این پروتکل شناسایی شده است را به صورت کامالً کاربردی تحت وب می باشد که کلیه نقاط ضعفی که تا به حال 

انجام شده تاکنون  مالتحضمن آشنایی با انواع ان مه نویسبرنامی نماید تا شبیه سازی شده پایلوت مجازی و در یک محیط 
 .شوند  صورت گرفته آشنا

ریق طز اآنرا نصب نموده و  ودانلود  http://www.owasp.org از سایت این کار کافیست این نرم افزار را برای 
 .نرم افزار تمامی حمالت را شبیه سازی نمایند  راهنمای

ن است که دید کلی ایجاد شده را به سمت کامل لیات این استاندارد آشنا شدید سعی ما بر ایتوجه به اینکه تقریباً با کبا 
 :مباحث دیگری را در ادامه خدمتتان تقدیم می کنیم  جهت ن شدن ببریم بدی

 

 :  منیتا

این بحث در الیه مختلف حوزه فناوری اطالعات موضوعاتی که در این بین مطرح است موضوع امنیت و نحوه نگاه به  ازیکی 
 .است 

   WhiteHat Security گزارشاین  "دارند ها مشکل بحرانی یا اورژانسی    سایت وب% 83": د یناین بند خیلی توجه کبه 
اگر کمی تأمل کنید وضعیت فعل را درک خواهید کرد و خواهید فهمید که اگر کمترین اطالعاتی از این حوزه . می باشد 

 .یک سایت مهم را از سرویس دهی خارج کنید و آنرا حک نمایید  دداشته باشید می توانی
ا انجام چند فعالیت کلی و یا دریافت و نصب چند وصله آیا امنیت ب نظر شما آیا امنیت قطعی است و کامالً فرآیند پذیر ؟به 

 امنیتی کامل شده و خاتمه می پذیرد؟
نگاه تک بعدی به مقوله امنیت هم در مدیران حوزه فناوری اطالعات و حتی در بین بعضی از کارشناسان این حوزه فانه سأتم

 .دارد  داشته و نموداز قدیم نیز 
به صورت دوره ای شده و در نهایت پیاده سازی و صحت سنجی طراحی ،  به صورت چند وجهی محور باید  امنیتهای گرش ن

و به هنگام سازی روزآمد سازی شده و بر اساس زمان بندی خاص نسبت به رفع معایت و نواقص و  یابی ممیزی و ارز
 .، فرآیندها و روشها اقدام گردد تجهیزات 

باید روش غیر این اجرا گردد در هر صورت به نتیجه نخواهید رسید و مطمئن باشید اولین نفری که در این حوزه اگر 
 .پاسخگو باشد متولی این حوزه خواهد بود 

 .اگر خواستیم وارد این حوزه شویم حتماً آگانه باشد و در خواستیم در این حوزه کاری بکنیم نیز باید آگانه باشد پس 
 

 : آموزش 

 .مهم در این حوزه بحث آموزش است مباحث دیگر  زا
این بحث همیشه در انتهای تصمیم گیری ها قرار داده می شود تا به صورت خودجوش از فرآیندهای اجرا حذف متاسفانه 

  .گردد 
و توانا ترین آموزش ستون دایانی است و اگر دانایی نباشد بهترین . این حوزه خیلی مظلوم واقع شده است متاسفانه 

 .سمت درب خروجی خواهند رفت مانند کورانی هستند که کورمال کورمال به کارشناسان 
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 تهیه شده است و کپی برداری و نقل قول از این چکیده  بدون اجازه منع قانونی دارد  فـکـر سـبـز چکیده توسط وبسایت  نای

. وضوع فیصله پبدا کند بعضی مواقع که اموزش را در نظر می گیرند فقط متولی انجام را به یک دوره می فرستند تا مدر 
،  الیهاین سه یکی از در  و اگر. دارای حداقل سه الیه ، کاربری ، راهبری و مدیریت می باشد این در حالیست که آموزش 

 .نقص آموزش باشد به صورت حتمی دو حوزه دیگر را باد فنا خواهد داد 
 .کنند همین است که در کشور از آموزش به عنوان معضل بزرگ یاد می برای 
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