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 گفتارپیش  

 است. عمومی یو استفاده پذیرشلی این نسخه از استاندارد افزایش هدف اص

های اصلی چنین استانداردی، الزام برای برآورده کردن نیازهای دو گروه کامالً متفاوت است. گروه اول یکی از چالش

دارند؛ و گروه دوم، افزاری درون سازمان خود سروکار ی امنیت نرمافرادی هستند که با سازماندهی و اجرای یک برنامه

اگرچه هر دو گروه به دنبال  ی آنها است.به عهده های کاربردیبرنامه وارسی افزاری که وظیفهت نرممتخصصین امنی

 متفاوت است.های عملیاتی آنها شرایط و محدودیتاما های کاربردی هستند، برنامه وارسییک استاندارد صنعتی برای 

خودکار را به عنوان یکی از مراحل )یا  وارسیاین بود که  ASVS 2009از استاندارد  رایجی برای مثال یکی از انتقادها

ی آغاز در ورود به سلسله مراتب خودکار را یک نقطه وارسیهای بزرگ، سازمان خیلی از زیرمراحل( تأیین کرده بود.

از طرف دیگر، متخصصین  ناسب است.مخودکار برای آنها  وارسیی ر نتیجه مفهوم یک مرحلهدانند، و دمی وارسی

پویش بستگی دارد، و در نتیجه اجرای  درشده  هبه فناوری استفاد وارسیامنیت اعتقاد دارند که وسعت و عمق این نوع 

ایجاد  به منظور را ی صفرممرحلهیک  ASVS 2014استاندارد  گذارد.راه را برای تفاسیر متفاوت از این استاندارد باز می

 دهد.ارائه می برای غلبه بر این چالش ذیری الزمپانعطاف

پویش پویا،  واژگانی مانند است.« هاچگونگی»به جای « هاچیستی»اصلی این استاندارد تمرکز بر روی یکی از اهداف 

های پیشین این استاندارد قرار داشتند، در این نسخه که در نسخه ، و بازبینی طراحیتحدید یسازمدلتحلیل ایستا، 

ی نیازهای امنیتی است که بایستی پیش از رسیدن برنامهدر عوض، رویکرد این نسخه تعیین پیش شوند.دیده نمی

 کننده است. وارسی شخصی ها به عهدهیاین نیازمند وارسیی نحوه شود. وارسیی مشخص کاربردی به یک مرحله

 جداسازی شفاف تنوعاین  از طراحی و از حوزه است.ها چالش دیگری که بر آن غلبه کردیم، جداسازی شفاف نیازمندی

ی طراحی در مرحله مالحظاتدر این نسخه،  .شدمیمنجر به سردرگمی مخاطبین  وهای پیشین وجود نداشت در نسخه

جدا شده  یکلبهعالوه بر این، مفهوم حوزه  است. شدهیکتفک وارسیهای جزئی نیازمندیسوم بیان شده و به وضوح از 

های جانبی را در بازبینی ها و چارچوبدهد که در صورت نیاز، مؤلفهاجازه می کننده یوارسنماد جدید )+( به  –است 

 خود شامل شود.

مورد توافق همگان واقع شود. تحلیل ریسک همیشه تا حدودی یک امر  %111رود که این استاندارد به طور انتظار نمی

ست. در نتیجه هرگونه تالش برای عمومیت دادن مفاهیم در یک چارچوب و نظری و وابسته به دیدگاه شخصی افراد ا

های انجام شده در این نسخه، حال، امیدواریم که جدیدترین بروزرسانیهر  به رو است.هایی روبهاستاندارد واحد با چالش

 .خشدرا بهبود ب مهم صنعتی گامی در جهت صحیح باشد و مفاهیم مطرح شده در این استاندارد
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 تقدیر و تشکر  

 4102نسخه 

 مدیران پروژه:

 2، دنیل کاسبرت1صحبا کازرونی

 نویسندگان اصلی:

 4، صحبا کازرونی، دنیل کاسبرت، کریشنا راجا3ندرو وندر استاکآ 

 باربینی و همکاری:

جروم آسیاس، بوی باکما، آرکینجل کوسان، سباستیان دیلیرسنیدر، آنتونیو فونتز، اوان گوستاد، 

جف سارجنت،  ات حمدی، آری کسانیمی، اسکات لوک، جیم مانیکو، میت پیکما، پکا سیالنپا،سفو

 5ن واتسون، دکتر ایمن تاتلی.اتین استالمانز، کالی

و  مندان به رایانش اینترنتی مطمئن برای راهنماییهای کاربردی و دیگر عالقهامنیت برنامه وارسیی با تشکر از جامعه

 سازی این استاندارد.هآیند آمادهمکاری آنها در فر

 4110نسخه 

شود، شایسته است از ی پیشین را شامل میهای اصلی نسخهبسیاری از نیازمندی ASVS 2014از آنجایی 

 ی اولیه سپاسگزاری شود.سازی نسخهافراد ذیل برای همکاری آنها در فرآیند آماده

، جان مارتین، گارنگ شا، تیودور ندرو وندر استاک، نم گوینمایک بوبرسکی، جف ویلیامز، دیو ویچرز، پیر پرند، آ

وینوگراد، استن ویسمن، بری بوید، استیو کویل، پال دوسیت، کن هانگ، دیو هاسلیدن، مندیپ کرا اسکات متسوموتو، 

سون، ریچارد کمبل، مت پرجان استیون، استیون دوریس، دن کورنل، شوویک باردان، دکتر سربری گوپتا، ایوین کیری، 

                                                 
1 Sahba Kazerooni (Security Compass, http://www.securitycompass.com) 
2 Daniel Cuthbert (SensePost, http://www.sensepost.com/) 
3 Andrew van der Stock 
4 Krishna Raja  
5 Jerome Athias, Boy Baukema, Archangel Cuison, Sebastien Deleersnyder, Antonio Fontes, Evan Gaustad, 
Safuat Hamdy, Ari Kesäniemi, Scott Luc, Jim Manico, Mait Peekma, Pekka, Sillanpää, Jeff Sergeant, Etienne 
Stalmans, Colin Watson, Dr Emin Tatli. 
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دکتر توماس جف لوسیپیو، لیز فانگ، جورج اللس، دیو ون استاین، تری دیاز، کتان دیلیپکومار ویاس، بدریهان اورگن، 

 1بران، کالین واتسون، جرمایا گروسمن.

  تعلق دارد. OWASPی تمامی حقوق مادی و معنوی این سند به مؤسسه

 

 
  

                                                 
1 Mike Boberski, Jeff Williams, Dave Wichers, Pierre Parrend (OWASP Summer of Code), Andrew van der 
Stock, Nam Nguyen, John Martin, Gaurang Shah, Theodore Winograd, Stan Wisseman, Barry Boyd, Steve 
Coyle, Paul Douthit, Ken Huang, Dave Hausladen, Mandeep Khera Scott Matsumoto, John Steven, Stephen de 
Vries, Dan Cornell, Shouvik Bardhan, Dr. Sarbari Gupta, Eoin Keary, Richard Campbell, Matt Presson, Jeff 
LoSapio, Liz Fong, George Lawless, Dave van Stein, Terrie Diaz, Ketan Dilipkumar Vyas, Bedirhan Urgun, Dr. 
Thomas Braun, Colin Watson, Jeremiah Grossman. 
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 مقدمه  

ها ی آزاد است که خودش را وقف کمک به سازمانیک جامعه (1OWASPردی )های کاربامنیت برنامه آزادی پروژه

و ها، دسترسی به تمامی ابزارها، اسناد، انجمن های کاربردی قابل اطمینان است.برای توسعه، خرید، و نگهداری برنامه

امنیت به عنوان یک  ه بهنگارویکرد ما  ها آزاد است.مندان به بهبود امنیت برنامهبرای تمامی عالقه OWASPفصول 

موارد این ا در امنیت شامل بهبود تمامی هفرآیندی، و مرتبط با فناوری است، زیرا مؤثرترین رویکرد ی انسانی،مسئله

 است. www.owasp.orgاست. آدرس ما 

ی اطالعات فشارهای تجاری امکان ارائهاستقالل ما از  یک سازمان با ساختار نوین است. OWASPسازمان 

ی استفاده از OWASPاگرچه  کند.های کاربردی را فراهم میی امنیت برنامهصرفه دربارهبهطرفانه، عملی، و مقرونبی

ندارد.  های تجاریبه سازمان کند، ولی هیچ گونه وابستگی حقوقیی فناوری امنیتی تجاری پشتیبانی میآگاهانه

 .یک موجودیت کامالً غیرانتفاعی است OWASPی مؤسسه

در  حاضرهای امنیتی فنی و هرگونه کنترل برنامه های امنیتی فنیکنترل وارسییک مبنا برای  ASVSاستاندارد 

 Cross-Siteهایی مانند پذیریتوان از سیستم در برابر آسیبهای محیطی میبا تکیه بر این کنترل دهد.محیط ارائه می

Scripting (XSS)  وSQL Injection .توان میزانی از اطمینان را برای با استفاده از این استاندارد می محافظت نمود

  های کاربردی تحت وب، برقرار نمود.امنیت برنامه

  

                                                 
1 Open Web Application Security Project  

http://www.owasp.org/
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 ی استفاده از این استانداردنحوه  

 و ابزارها استفاده شود. هاسرویس یکنندهیهتهکننده و تواند توسط هر دو گروه مصرفمی ASVSاستاندارد 

ها برای توسعه دو هدف عمده دارد. هدف اول کمک به سازمان ASVSشود، همان طور که در نمودار زیر مشاهده می

کنندگان و ها و خدمات ارائه شده بین مصرفهای کاربردی امن، و هدف دوم هماهنگی نیازمندیو نگهداری برنامه

 ای امنیتی است.ها و ابزارهدهندگان سرویسارائه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بزارهای امنیتیها و ادهندگان سرویسها و ارائهمانزبرای سا ASVSکاربرد  – 1شکل 
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و یک شرکت  (ACME Bank)توسط یک سازمان ساختگی  ASVSهای زیر برای توضیح موارد کاربرد معمول مثال

 اند.ارائه شده ،(Hack All The Things)خدمات امنیتی ساختگی 

 های کاربردیبرنامه وارسی: 1مورد کاربرد 

 

این وری آنها استقرار یابد. آایجاد کرده است که قرار است در محیط فر بانکداری جدید درگاهیک  ACMEبانک 
به دلیل  رود در یک حالت امن قرار داشته باشد.می ربانک پیروی کرده و انتظا SDLCی کاربردی از فرآیند برنامه

پس  درگاهد که این باید مطمئن شون ACMEتیم امنیتی داخلی در بانک بر روی یک بستر اشتراکی،  درگاهاستقرار این 
، توافق شد تهدید داخلی یسازمدلپس از فرآیند  دهد.های کاربردی را در معرض خطر قرار نمیدیگر برنامهاز استقرار، 

 های ذخیره شده در آن در سطح باالیی قرار دارد.ی کاربردی و دادهکه ریسک برنامه

ای کاربردی تحت وب برای پویش خودکار برنامه استفاده هی پویش برنامهشدهی شناختهتیم امنیتی از یک برنامه
های شود تا مثبت کاذبپویش خودکار، گزارش تولید شده توسط کارشناس امنیتی بررسی می تاوَناتمام  پس از کند.می

و اصالح، به مدیران سیستم  منظوربهها، تمامی یافته گذاری شود.( عالمتXSSیا  SQL Injectionاحتمالی )نظیر 
تا از رفع صحیح مسائل پیشین  شدهینیبازبی کاربردی مجدداً پس از اصالح، برنامه شود.تیم توسعه گزارش داده می

 اطمینان حاصل شود.

ی کاربردی را پیدا کرده و مشکالت رایج برنامهکند تا به تیم امنیتی داخلی سازمان کمک می ASVSدر این مثال، 
 اس استانداردهای امنیتی بانک توسعه یافته است.اطمینان یابد که برنامه بر اس

 

 آزمایش: هماهنگی و تطبیق متدولوژی 2مورد کاربرد 

 

امنیتی برای  ارزیابیتخصص آن اجرای  ونفوذ است  آزمونیک شرکت  Hack All The Things (HATT)شرکت 
نان خاطر در مشتریان، آنها تصمیم برای ایجاد اطمی یا در سطح زیرساخت است. ی کاربردیمشتریان در سطح برنامه

 منطبق سازند. OWASP ASVSخود را با  داخلی نفوذ آزمونگرفتند تا متدولوژی 

 وارسیهای جزئی ی کاربردی هدف را با کمک نیازمندیاند برنامهبرای دستیابی به این هدف، تمامی کارمندان موظف
ASVS، کنند. ارزیابی ،و به طور دستی 

ها را بر اساس سطوح که از طرفی یک سری ارزیابی دهداین امکان را می HATTبه  ASVSارگیری در این مثال، بک
 را به طور شفاف به مشتریان گزارش کند. شدهیابیارزارائه دهد و از طرف دیگر بتواند عوامل  OWASPی چهارگانه
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 ی خارجیکنندهانتخاب تهیه: 3مورد کاربرد 

 

اند بانکی الزام کرده کنندگان مقرراتتنظیمبانکداری خود را به پایان رسانده است. حال  ی درگاهتوسعه ACMEبانک 
ی کاربردی این بانک را ارزیابی کرده تا مطمئن شوند که این برنامه تابع مقررات امنیتی برنامه که یک شرکت خارجی

 داری است.نکبا

 تقاضا کرده که HATTخاب کرده است و از شرکت کنندگان خود انتکننده از لیست تهیهیک تهیه ACMEبانک 
را در اختیار این شرکت قرار داده و  الزمتمام کدهای برنامه و مستندات  ACMEبانک  را انجام دهد. فرایند ارزیابی

یک ارزیابی خارجی در چندین فاز انجام شد. ابتدا   های الزم برای زمان انجام ارزیابی را نیز انجام داده است.هماهنگی
منطق بر این،  ارزیابی امنیتی از خود برنامه انجام شد. عالوه  تحلیل ایستا و خودکار بر روی کد برنامه و در کنار آن یک

های کارکردی تعیین تا اطمینان حاصل شود که برنامه مطابق نیازمندی گیردمیبرنامه مورد ارزیابی قرار  وکارکسب
 ACMEو برای کارمندان بانک  جادشدهیااتمام ارزیابی، یک گزارش کار پس از  کند.شده در مستندات، عمل می

 شود.ارسال می

توسط هر دو گروه، یک سطح مناسب برای ارزیابی انتخاب، و سپس استفاده شد.  ASVSدر این فرایند، با بکارگیری 
 الزم آگاه بودند. از نیازهای با یکدیگر هماهنگ شده و HATTو مشاوران  ACMEدر نتیجه هر دو گروه بانک 
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 ی کاربردیامنیت برنامه وارسیسطوح   

و با هر مرحله افزایش در سطح، میزان عمق بررسی افزایش  شودانجام می سطح ردر چها ASVSامنیت توسط  وارسی

 یابد.می

ی این سند امنیتی )که در جداولی در انتها وارسیهای ای از نیازمندیدر هر سطح، عمق ارزیابی توسط مجموعه

، )TOV)1است که تعیین کند که سیستم هدف  کننده یوارسی این وظیفه شود.اند( مشخص میبندی شدهدسته

های یک سطح ی کاربردی تمام نیازمندیکند یا خیر. اگر برنامههای سطح مورد نظر را برآورده میتمامی نیازمندی

در اینجا  Nکه  ،شناسیممی OWASP ASVSدر  Nسطح  ای بامشخص را برآورده کند، آن را به عنوان برنامه

های یک سطح را برآورده نکند ولی تمام اگر برنامه تمامی نیازمندی برنامه است. وارسیی سطح کنندهتعیین

 کند.تر را دریافت میآن سطح پایین وارسیتر را برآورده کند، گواهی های یک سطح پاییننیازمندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای مثال،  شود.بازبینی( تعیین می منظوربهی کاربردی )بر اساس اجزای انتخاب شده از برنامه ،وارسی گستردگی

این  های بیرونی را نیز شامل شود.برای خود برنامه باشد و مؤلفه شدهنوشتهممکن است فراتر از کدهای  وارسیی حوزه

 شود.نشان داده می وارسی در کنار سطح "+"نماد  ییلهوسبهموشکافانه  وارسینوع 

                                                 
1 Target of Verification 

 OWASP ASVSسطوح  – 2شکل 
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 سطح صفر  

 امنیتی را گذرانده است. وارسیی کاربردی مدنظر، نوعی سطح صفرم، یک گواهی اختیاری است به این معنا که برنامه

 

کند که است. این سطح بیان می وارسی مراتبسلسلهپذیر به ی ورود انعطافهدف از سطح صفرم، ایجاد یک نقطه

ارائه  ASVSهای جزئی این سطح توسط نیازمندی ی کاربردی انجام شده است.نیتی برای برنامهام ارزیابینوعی 

)مانند پویش خودکار در زمان اجرا، یا  توانند معیارهای حداقلی خود را تعیین کنندها میدر عوض، سازمان اند.نشده

 راز هویت قوی(.حمکانیزم ا

هستند،  صرفهبهمقرونهای کاربردی، که نیازمند یک نقطه ورود برنامههایی با تعداد زیاد این سطح برای سازمان

از  دسترسقابلهای تواند از سطح صفر برای الزام پویش خودکار برنامهبرای مثال، یک سازمان می مناسب است.

های ا از دادههای سطح صفر ربیرون، به کمک ابزار پویش دلخواه سازمان، استفاده کند؛ و سازمانی دیگر، نیازمندی

 بدست آمده از حمالت موفق پیشین استخراج کند.

است که یک برنامه  نانیاز هیچ سطح دیگری نیست. این بدان معسطوح دیگر این استاندارد، سطح صفر پیش برعکس

 تواند مستقیماً سطح اول را درخواست کند.)با فرض عدم تعریف سطح صفر توسط سازمان( می

 وارسیهای ها مطابق الگوی نیازمندیهای سطح صفر، تمامی نیازمندیام تعریف نیازمندیشود که هنگتوصیه می

 بینانه، و قابل تأیید.واضح، مجزا، واقع -ن استاندارد مستند شوند یجزئی ا

 :وارسیهای کلیات نیازمندی

های دی بر اساس نیازمندیی کاربرکند. برنامهاین سطح را تعریف نمی وارسیهای جزئی نیازمندی ASVSاستاندارد 
 شود.تعیین شده توسط سازمان، ارزیابی می

  

 OWASP ASVSسطح صفر از  – 3شکل 
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 سطح یک  

هایی که پذیریتواند گواهی سطح یک را دریافت کند که قادر باشد در برابر آسیبی کاربردی در صورتی مییک برنامه

 شوند، از خود محافظت کند.کشف می یسادگبه

 

 شوند(بررسی می وارسیهای جزئی نیازمندیتر در بخش )که به طور کامل های مدنظر در سطح یکپذیریآسیب

در نتیجه، این سطح  و با تالش اندک آنها را شناسایی کند. یراحتبهتواند می کننده یوارسکه فرد  انداست یاگونهبه

 بیشتر به مثابه یک بازرسی سریع برای برنامه است و نه یک ارزیابی کامل.

های امنیتی الزم است. هایی مناسب است که میزانی اطمینان از بکارگیری صحیح کنترلبرای برنامه سطح یک معموالً 

 کمک بهراهنمایی برای تواند و می ،های یک سازمان مفید بودهانبوه برنامه ه بر این، سطح یک برای پویش سریععالو

 های آتی باشد.ارزیابی

، از جانب مهاجمین ابتدایی است. این نوع مهاجمین با استفاده از کندید میها را در این سطح تهدخطراتی که برنامه

ی مقابل مهاجمین این دقیقاً نقطه. باشندمی آساننفوذ  هایهای ساده با روشپذیری، به دنبال آسیبابتداییهای روش

 .کنندمصمم است که زمان و انرژی متمرکزی برای حمله به یک هدف مشخص صرف می

 :وارسیهای نیازمندیکلیات 

 وارسی" وارسیهای جزئی نیازمندی"های سطح یک در بخش ی کاربردی سطح یک، بر اساس نیازمندییک برنامه

 شود.می

 

  

 OWASP ASVSسطح یک از  – 4شکل 
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 سطح دو  

، رایجهایی پذیریرا دریافت کند که قادر باشد در برابر آسیب دوتواند گواهی سطح ی کاربردی در صورتی مییک برنامه

 از خود محافظت کند.شود، ریسک متوسط به باال می سطح نها منجر بهکه وجود آ

 

شود اما به طور بررسی می ،وارسیهای جزئی نیازمندیهای مدنظر در سطح دو در بخش پذیریی دقیق آسیبمجموعه

 مشمول این گروه هستند. وکارکسبمنطق های پذیریو آسیب OWASPپذیری برتر آسیب 11کلی 

خود مستقر بوده، و در شرایط الزم صحیح های امنیتی صحیح در جایگاه کند که کنترلمینان حاصل میاطسطح دو 

 کند.عمل میبه طور مؤثر  ،بخصوص آن برنامه برای اعمال مقررات

های با تعداد معامالت برنامه های حساس یک سازمان است.یک معیار صنعتی برای ارزیابی اکثر برنامهبیانگر سطح دوم 

کنند، ، به ویژه آنها که اطالعات بهداشتی و درمانی یا هرگونه فعالیت و دارایی حساس را پردازش میوکارکسبزیاد 

 سطح دو مناسب هستند. وارسیمعموالً برای 

ای و مصمم معموالً مهاجمین ابتدایی و احتماالً مهاجمین حرفهکند، ها را در این سطح تهدید میی که برنامهخطرات

 است.

 :وارسیهای کلیات نیازمندی

 وارسی" وارسیهای جزئی نیازمندی"در بخش  دوهای سطح ، بر اساس نیازمندیدوی کاربردی سطح یک برنامه

 شود.می

 

  

 OWASP ASVSسطح دو از  – 5شکل 
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 سطح سه  

هایی پذیریآسیب تمام را دریافت کند که قادر باشد در برابر سهتواند گواهی سطح ی کاربردی در صورتی مییک برنامه

 .امنیتی در طراحی برنامه استفاده کند صحیح و همچنین از اصول محافظت کند رفتهپیش

 

گونه شود. اینبررسی می وارسیهای جزئی نیازمندیهای مدنظر در سطح سه در بخش پذیریی دقیق آسیبمجموعه

ای و سط مهاجمین حرفهبرداری از آنها دشوار بوده و در نتیجه تنها توها شامل مواردی است که بهرهپذیریآسیب

 پذیرد.مصمم انجام می

های زیر نیز عالوه بر این، نیازمندی کند.می است که بررسی طراحی برنامه را الزام ASVSسطح سوم تنها سطح 

 :انداضافه شده

راز حورودی یا ا اعتبارسنجیهرگونه کنترل امنیتی اصلی، که بر اجزای متعدد سیستم تأثیرگذار است )مانند  �

 سازی شود.یت(، باید به شکل متمرکز پیادههو
لیست  های خود از رویکردگیریدر تصمیمی اعتبارسنجی را به عهده دارند، باید های امنیتی که وظیفهکنترل �

 .پیروی کنند 1سفید
 scriptingو  injectionهای پذیرینباید به اعتبارسنجی ورودی به عنوان تنها عامل حفاظت در برابر آسیب �

)که اولین  و رمزگذاری خروجی پارامتربندیاعتبارسنجی ورودی دومین خط دفاعی است و پس از  کا کرد.ات

 گیرد.قرار می اولویت حفاظت هستند(

های حساس، و امکانات نظامی ، زیرساختهاانسانهایی مناسب است که از جان معموالً برای برنامه وارسیسطح سوم 

 .شوداستفاده میکنند حساس را پردازش می هایییداراهایی که برای برنامه سطح سه همچنین کنند.محافظت می

                                                 
1 Whitelist 

 OWASP ASVSسطح سه از  – 5شکل 
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های دستی و روش منظورهخاصکه از ابزارهای  هستندای و مصمم مهاجمین حرفه ،خطرات تهدیدکننده در این سطح

 کنند.برای حمله استفاده می

 :وارسیهای کلیات نیازمندی

 وارسی" وارسیهای جزئی نیازمندی"در بخش  سههای سطح ساس نیازمندی، بر اسهی کاربردی سطح یک برنامه

 شود.می

 سازی شده است:ی کاربردی بر اساس الگوهای موفق زیر پیادهشود که برنامهمی وارسیهمچنین 

x اندهای امنیتی در برنامه به طور متمرکز مستقر شدهکنترل 
x کنندعهده دارند، از رویکرد لیست سفید پیروی میی اعتبارسنجی را به های امنیتی که وظیفهکنترل 
x های اعتبارسنجی داده مستقر شوندفرایندهای رمزگذاری خروجی در کنار کنترل 
x های نامطمئن که به مفسرهای تمام دادهSQL های از پیش و گزاره 1های پارامتریشوند، از واسطارسال می

 کنندفاده میاست 2آماده شده

 

  

                                                 
1 Parameterized interfaces 
2 Prepared statements 
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 وارسی حوزه  

  دو بحث جدا از هم است. ،های الزم برای دستیابی به یک سطحو نیازمندی وارسی حوزهگستره و 

 شود.تمام کدهای استفاده شده برای توسعه و ایجاد برنامه را شامل می وارسیاین است که وسعت  ASVSفرض پیش

انبی استفاده شده در برنامه را نیز مشمول های امنیتی جها و سرویسها، کتابخانهتوان کدهای تمام چارچوبالبته، می

 شود.به سطح مورد نظر نشان داده می "+"موشکافانه با اضافه کردن کمک نماد  وارسیقرار دهد. این نوع  وارسی

 را دریافت کند. +ASVS L3 وارسیتواند گواهی برای مثال یک برنامه می

سطحی نیاز نیست. این نوع  چه و برای دستیابی به گواهی هیاختیاری بود وارسیهای جانبی به فرآیند افزودن مؤلفه

 مطرحبرای سطح سوم  "+"های فوق حساس است، بنابراین در اکثر موارد نماد موشکافانه معموالً مناسب برنامه وارسی

 .شودمی

های به مؤلفه یوارسهای جزئی ی بررسی، نیاز نیست که تمامی نیازمندیهای جانبی به حوزهدر صورت افزودن مؤلفه

و تنها بر کد  قابل اطالق نیست یجانبهای به مؤلفه وارسیهای جزئی در حقیقت، بیشتر نیازمندی جانبی اعمال شوند.

 وارسیهای جزئی ه )+(، بایستی تمامی نیازمندیای یک سطح به همراهبرای دریافت گو شود.اصلی برنامه اعمال می

 های جانبی برنامه اعمال شود.ؤلفهبه کد اصلی، و در صورت امکان، به م
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 وارسیهای جزئی نیازمندی  

 هاکند. این نیازمندیا تعریف میر وارسیی کاربردی، نیازمندی جزئی امنیتی برنامه وارسیاین بخش از استاندارد 

 .های سطح باالی هر سطح از سطوح مطرح شده در این استاندارد استبرگرفته از نیازمندی

ال به استاندارد قبرای کمک به افراد برای فرآیند انتشوند. های زیر تقسیم میبه دسته ASVSهای امنیتی نیازمندی

 ایم.سازگار کرده ASVSی پیشین ی عددگذاری را با نسخه، رویهجدید

 1احراز هویت – 2

 2مدیریت نشست – 3

 3کنترل دسترسی – 4

 4مدیریت ورودی مخرب – 5

 5رمزنگاری – 7

 6گزارشثبت یت خطا و مدیر – 8

 7حفاظت از داده – 9

 8ارتباطات – 11

11 – HTTP 

 9های مخربکنترل – 13

 11وکارکسبمنطق  -15

 11ها و منابعپرونده – 16

 موبایل – 17

                                                 
1 Authentication 
2 Session Management 
3 Access Control 
4 Malicious Input Handling 
5 Cryptography 
6 Error Handling and Logging 
7 Data Protection 
8 Communication 
9 Malicious Controls 
11 Business Logic 
11 File and Resource 
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 احراز هویت وارسی هاینیازمندی  

 

 سطوح احراز هویت وارسیهای نیازمندی 

  1 2 3 

1 
 جزبهمنابع احراز هویت انجام شود، کنید که برای تمامی صفحات و  وارسی

 9 9 9 که قصد داریم عمومی باشند. ییهاآن

2 
ی عبور آن را ی عبور توسط کاربر، فیلد کلمهکنید که هنگام ورود کلمه وارسی

 9 9 9 .دهدنشان نمی

4 
دهنده انجام های احراز هویت در سمت سرویسکنید که تمام کنترل وارسی

 9 9 9 شود.می

5 
سازی همتمرکز پیاد صورتبههای احراز هویت کنید که تمامی کنترل سیوار

 9   اند.شده

6 
امن با شکست مواجه  صورتبههای احراز هویت، کنید که تمام کنترل وارسی

 9 9 9 شوند.می

7 
ی کافی قوی باشند و از انتخاب کنید که کلمات عبور انتخابی به اندازه وارسی

ی عبور نباید مانع فیلدهای کلمه ینهمچن لوگیری شود.کلمات عبور متعارف ج
 ورود کلمات عبور پیچیده و طوالنی شوند.

9 9 9 

8 
نام، فراموشی راز هویت )مانند ثبتحکنید که تمامی کارکردهای مربوط به ا وارسی
ی ی مکانیزم اولیهسازی حساب کاربری( حداقل به اندازهی عبور، و غیرفعالکلمه
 در برابر حمالت مقاوم هستند.هویت  احراز

 9 9 

9 
های خود را کنید که کاربران بتوانند به کمک مکانیزمی امن اعتبارنامه وارسی

هویت در برابر حمالت  احراز ی مکانیزم اولیهتغییر دهند و این مکانیزم به اندازه
 مقاوم باشد.

 9 9 

12 
ثبت شوند  هاوارسی کنید که تمام تصمیمات احراز هویت در گزارش

 9 9  های امنیتی الزم است(.های ورود ناموفق برای بررسی)درخواست
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 سطوح احراز هویت وارسیهای نیازمندی 

  1 2 3 

13 
 یشناسه مثالً د )فرمنحصربه عدد یک به همراه عبور هایکلمه که کنید وارسی
ی مانند هایبه کمک روش سازی،ذخیره از قبل و شوند  ذخیره لی(داخ کاربری
bcrypt ،scrypt  یاPBKDF2 شود انجام 1درهمسازی. 

 9 9 

16 
ها و اطالعات شناسایی که برنامه با آن سروکار وارسی کنید که تمام اعتبارنامه

 9 9 9 کنند.ور نمینگاری نشده )یا رمزنگاری ضعیف( عبدارد، از مسیرهای رمز

17 
ر )در صورت فراموشی کاربر( ی عبوهای بازیابی کلمهوارسی کنید که مکانیزم

 صورتبهی عبور جدید مهدهند و کلی عبور فعلی را نمایش نمیکلمه
 شده برای کاربر ارسال شود.رمزنگاری

9 9 9 

18 
های ورود به های کاربری به کمک مکانیزموارسی کنید که تشخیص تعداد و نام

 9 9 9 پذیر نباشد.ی عبور امکانسیستم و بازنشانی کلمه

19 
فرض های جانبی از کلمات عبور پیشهای برنامه و مؤلفهوارسی کنید که چارچوب

 9 9 9 کنند.( استفاده نمیadmin/password)مانند 

21 

عمودی  brute-forceوارسی کنید که فرآیند ورود به سیستم در برابر حمالت 
افقی )تمام د( و یا نهای عبور ممکن آزموده شو)یک حساب کاربری با تمام کلمه

ی عبور بخصوص آزمایش شوند( محافظت اربری با یک کلمهکهای حساب
 کند.می

 9 9 

21 
های راز هویت برای دسترسی به سرویسحهای اوارسی کنید که تمام اعتبارنامه

 شوند.و در مکانی امن )خارج از کد( نگهداری می شدهیرمزنگارخارجی برنامه 
 9 9 

22 

ی عبور و بازیابی حساب کاربری، های فراموشی کلمهیزموارسی کنید که مکان
با محدودیت  2ی عبور به کاربر، یک لینک حاوی نشانهارسال خود کلمه یجابه

زمانی به کاربر ارسال کنند تا از این طریق حساب خود را بازیابی کند. 
بایل، های موهای پیامکی و برنامههای احراز هویت افزونه، مانند نشانهمکانیزم

 پذیر است.لینک به کاربر، نیز امکان لپیش از ارسا

 9 9 

  

                                                 
1 Hashing 
2 Token 
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 سطوح احراز هویت وارسیهای نیازمندی 

  1 2 3 

23 
آمیز ی عبور، تا پس از اتمام موفقیتهای فراموشی کلمهوارسی کنید که مکانیزم

ه کند. هدف این است کی عبور، حساب کاربری را قفل یا غیرفعال نمیتغییر کلمه
 دسترسی کاربران معتبر به حسابشان با مانع مواجه نشود.

 9 9 

24 
ی عبور با دانش عمومی شده برای بازنشانی کلمهوارسی کنید که سؤاالت انتخاب

 قابل پاسخ نباشد.
 9 9 

25 
های عبور پیشین وارسی کنید که سیستم قابلیت تنظیم برای منع استفاده از کلمه

 را دارد.)به تعداد قابل تنظیم( 
 9 9 

26 
وارسی کنید که پیش از صدور مجوز انجام عملیات حساس برنامه )با توجه به 

توان از حساسیت برنامه(، احراز هویت مجدد انجام شود. برای این کار می
 اده کرد.تفای، مانند پیامک موبایل، نیز اسهای احراز هویت دو مرحلهمکانیزم

  9 

 

 OWASP ASVSهای احراز هویت نیازمندی – 1جدول 
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 های وارسی مدیریت نشستنیازمندی  

 

 سطوح مدیریت نشست وارسیهای نیازمندی 

  1 2 3 

1 
فرض سازی پیشها از پیادهنشست کنترل مدیریتبرنامه برای وارسی کنید 

 9 9 9 کند.چارچوب استفاده می

 9 9 9 شود.های او باطل میتمام نشست کاربر، 1وارسی کنید که با خروج 2

3 
برای مدتی مشخص غیرفعال باشد، نشست نشست وارسی کنید که وقتی 

 9 9 9 شود. 2منقضی

4 
نظر از ها پس از زمانی مشخص )و قابل تنظیم(، صرفوارسی کنید که نشست

 9   فعال یا غیرفعال بودن، منقضی شوند.

5 
رای دسترسی نیاز به احراز هویت دارند، لینک وارسی کنید که تمام صفحاتی که ب

 9 9 9 خروج داشته باشند.

6 
ها آشکار شوند و هرگز در تنها در کوکی 3های نشستنید که شناسهکوارسی 
URL9 9 9 سیستمی آشکار نشوند.  گزارشاتهای خطا، و ها، پیام 

7 
 4نشست های نشست هنگام ورود عوض شود تا از تثبیتوارسی کنید که شناسه

 9 9  جلوگیری شود.

 9 9  ی نشست هنگام احراز هویت مجدد عوض شود.وارسی کنید که شناسه 8

11 
شوند، های نشستی که توسط چارچوب برنامه تولید میکوکیوارسی کنید که تنها 

    شوند.توسط برنامه کاربردی معتبر شناخته می
  

                                                 
1 Logout 
2 Timeout 
3 Session id 
4 Session fixation 
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 سطوح مدیریت نشست وارسیهای نیازمندی 

  1 2 3 

11 
ی کافی طوالنی و تصادفی هستند تا های نشست به اندازهوارسی کنید که توکن

 در برابر حمالت حدس توکن مقاوم باشند.
 9 9 

12 
رشان با یک کنند، مسیهای نشستی که از کوکی استفاده میوارسی کنید که توکن

ه منظور کوکی دامنه بایستی تنها ب پارامترشود. مقداردهی می مقدار محدود
 استفاده شود. وکارکسبهای ارضای نیازمندی

 9 9 

14 
شده های ارسال، که از کوکیشده یتهوهای نشست احراز وارسی کنید که توکن

 9 9 9 شوند.حفاظت می HttpOnlyکنند، با استفاده از استفاده می HTTPتوسط 

15 

شوند، راز هویت میها احکوکی ییلهوسبههای نشستی که وارسی کنید که توکن
ی انتقال شوند، و یک سرآیند امنیتی الیهحفاظت می secureبه کمک ویژگی 

( Strict-Transport-Security: max-age=6000; includeSubDomains)مانند 
 وجود دارد.

9 9 9 

16 
 ی همزمان از نشست کاربریی دو نسخهی کاربردی اجازهوارسی کنید که برنامه

 دهد.، نمیهای متفاوتمرا، از سیست
 9 9 

 

 OWASP ASVSهای مدیریت نشست نیازمندی – 2جدول 

 

  



 ASVS 2014 4102های کاربردی نسخه امنیت برنامه وارسیاستاندارد 

21 

 

 های وارسی کنترل دسترسینیازمندی  

 

 سطوح کنترل دسترسی وارسیهای نیازمندی 

  1 2 3 

1 
ها و توانند به سرویسوارسی کنید که تنها کاربرانی که مجوز مخصوص دارند، می

 9 9 9 دسترسی یابند. شدهحفاظتهای قابلیت

2 
های URLتوانند به وارسی کنید که تنها کاربرانی که مجوز مخصوص دارند، می

 9 9 9 دسترسی یابند. شدهحفاظت

3 
ها و توانند به پروندهوارسی کنید که تنها کاربرانی که مجوز مخصوص دارند، می

 9 9 9 دسترسی یابند. شدهحفاظتهای داده

4 
که کاربر  یاگونهبه، اندحفاظت شدهوارسی کنید که ارجاعات مستقیم به اشیاء 

 9 9 9 های دارای مجوز دسترسی داشته باشد.تنها به اشیاء و داده

 9 9 9 ممکن نباشد مگر آنکه تعمداً خواسته باشید. 1وارسی کنید که مرور دایرکتوری 5

 9 9 9 شوند.امن با شکست مواجه می صورتبههای دسترسی وارسی کنید که کنترل 8

9 
شوند، ی نمایش بیان میهای دسترسی که در الیهوارسی کنید که همان کنترل

 شوند.اعمال می )برای آن نوع کاربر( دهنده نیزدر سمت سرویس
 9 9 

11 
ها، و مقررات کنترل دسترسی از طرف های کاربری و دادهوارسی کنید که ویژگی

قابل دستکاری نباشد، مگر آنکه به طور خاص چنین مجوزی به  کاربران نهایی
 آنها داده شود.

 9 9 

11 
دهنده اعمال های دسترسی در سمت سرویسوارسی کنید که تمام کنترل

 9 9 9 شوند.می

12 
وارسی کنید که یک مکانیزم مرکزی و متمرکز برای حفاظت از دسترسی به منابع 

 9 9  شده وجود داشته باشد. حفاظت

                                                 
1 Directory browsing 
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 سطوح کنترل دسترسی وارسیهای نیازمندی 

  1 2 3 

 9 9  شوند.ها ثبت میوارسی کنید که تمام تصمیمات کنترل دسترسی در گزارش 14

16 

های مهم و ی کاربردی برای تمام تراکنشوارسی کنید که چارچوب برنامه
تص ، مخCSRF-های تصادفی قوی و ضدهای حساس، توکندسترسی به داده

های ی کاربردی هنگام پردازش این درخواستکند. برنامههر کاربر ایجاد می
 حساس باید از وجود این توکن اطمینان حاصل کند.

9 9 9 

17 

ها و درپی و متمرکز به قابلیتهای پیوارسی کنید که سیستم در برابر دسترسی
ممکن توسط شده مقاوم است. برای مثال تعداد اعمال تغییرات منابع حفاظت

کاربران به ازای هر ساعت محدود شود تا یک کاربر به تنهایی نتواند تمام پایگاه 
 داده را دگرگون سازد.

 9 9 

 

 OWASP ASVSهای کنترل دسترسی نیازمندی – 3جدول 
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 های وارسی مدیریت ورودی مخربنیازمندی  

 

 سطوح مخرب اعتبارسنجی ورودی وارسیهای نیازمندی 

  1 2 3 

1 
های نیست یا کنترل 1وارسی کنید که محیط اجرای برنامه مستعد سرریز بافر

 9 9 9 کنند.پذیری پیشگیری میامنیتی از این آسیب

3 
وارسی کنید که شکست اعتبارسنجی ورودی منجر به عدم پذیرش ورودی 

 9 9 9 شود.می

4 
ابع ورودی برای تمام من UTF-8کاراکتری مانند وارسی کنید که مجموعه 

 مشخص شود.
 9 9 

5 
های رمزگذاری در سمت های ورودی و روشوارسی کنید که تمام اعتبارسنجی

 9 9 9 شود.دهنده انجام میسرویس

6 
های وارسی کنید که برنامه از یک کنترل اعتبارسنجی واحد برای تمام داده

 کند.شده استفاده میپذیرفته
 9 9 

7 
های سیستم های اعتبارسنجی ورودی در گزارشوارسی کنید که تمام شکست

 شوند.ثبت می
 9 9 

8 
های ورودی پیش از اعتبارسنجی به قالب استاندارد وارسی کنید که تمام داده

 دیکدرها و مفسرهای پذیرنده تبدیل شود.
 9 9 

11 
نیست یا  SQL Injectionرای برنامه مستعد جوارسی کنید که محیط ا

 9 9 9 کنند.پذیری پیشگیری میز این آسیبهای امنیتی اکنترل

11 
نیست یا  LDAP Injectionرای برنامه مستعد جوارسی کنید که محیط ا

 9 9 9 کنند.پذیری پیشگیری میهای امنیتی از این آسیبکنترل
  

                                                 
1 Buffer overflow 
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 سطوح مخرب اعتبارسنجی ورودی وارسیهای نیازمندی 

  1 2 3 

12 
نیست  OS Command Injectionه مستعد وارسی کنید که محیط اجرای برنام

 9 9 9 کنند.پذیری پیشگیری میهای امنیتی از این آسیبیا کنترل

13 
 XML External Entityی وارسی کنید که محیط اجرای برنامه مستعد حمله

 9 9 9 کنند.های امنیتی از این حمله پیشگیری مینیست یا کنترل

14 
نیست یا  XML Injectionامه مستعد وارسی کنید که محیط اجرای برن

 9 9 9 کنند.پذیری پیشگیری میهای امنیتی از این آسیبکنترل

16 
ظاهر  HTMLمئن که در قالب خروجی طهای ناموارسی کنید که تمام داده

به  (،URIهای ، مشخصهCSSهای ، بلوکJavascriptشوند )مانند مقادیر می
 شوند.استاندارد تبدیل می  قالب

9 9 9 

17 

ی تخصیص فراگیر پارامترها )به عبارتی همان انقیاد اگر چارچوب برنامه اجازه
دهد، مطمئن شوید که فیلدهای های ورودی میخودکار متغیرها( را به درخواست

در مقابل انقیاد " accountBalance"" ،role" ،"Passwrod"حساس مانند 
 شوند.خودکار خرابکارانه حفاظت می

 9 9 

18 
حفاظت  HTTPسازی پارامتر وارسی کنید که برنامه در برابر حمالت آلوده

 ,GETکند، به ویژه اگر چارچوب برنامه بین نوع پارامترهای درخواستی )می
POST, cookie, header…شود.( تمایز قائل نمی 

 9 9 

19 
حد های خروجی برنامه، یک کنترل امنیتی واوارسی کنید که برای تمام رمزگذاری

 برای آن نوع خروجی و مقصد مدنظر وجود دارد.
  9 

 

 OWASP ASVSهای ورودی مخرب نیازمندی – 4جدول 
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 های وارسی رمزنگارینیازمندی  

 

 سطوح وارسی رمزنگاریهای نیازمندی 

  1 2 3 

1 
تمام کارکردهای رمزنگاری، که برای حفاظت از اسرار در برابر وارسی کنید که 

 شوند.سازی میدهنده پیادهشوند، در سمت سرویسفاده میکاربر است
 9 9 

2 
امن با شکست مواجه  صورتبههای رمزنگاری تمام مؤلفهوارسی کنید که 

 شوند.می
 9 9 

3 
ی کاربردی که بر روی ی برنامهوارسی کنید که تمام اسرار اصلی )یک اعتبارنامه

پیکربندی امنیتی استفاده دیسک ذخیره شده و برای دسترسی به اطالعات 
 اند.شود( در برابر دسترسی غیرمجاز حفاظت شدهمی

 9 9 

6 
های GUIDها، های تصادفی فایلوارسی کنید که تمام اعداد تصادفی، نام

 ایجاد شوند. های رمزنگاری تأییدشده های تصادفی توسط ماژولتصادفی، و رشته
 9 9 

7 
یا  FIPS 140-2نگاری توسط استاندارد های رمزوارسی کنید که تمام ماژول

 مشابه آن اعتبارسنجی شده است.
  9 

8 
بر اساس و  های رمزنگاری در حالت تأییدشدهوارسی کنید که تمام ماژول

 کنند.ی خودشان عمل میشدههای تصویبسیاست
  9 

9 
ی مدیریت کلیدهای رمزنگاری مقررات صریح وجود وارسی کنید که برای نحوه

 د. وارسی کنید که این مقررات به درستی اعمال شوند.دار
 9 9 

 

 OWASP ASVSهای رمزنگاری نیازمندی – 5جدول 

 

  



 ASVS 2014 4102های کاربردی نسخه امنیت برنامه وارسیاستاندارد 

26 

 

 های وارسی مدیریت خطا و ثبت گزارشیازمندین  

 

 سطوح ثبت گزارشمدیریت خطا و های وارسی نیازمندی 

  1 2 3 

1 
شست و اطالعات ی نوارسی کنید که برنامه اطالعات حساس مانند شناسه

 9 9 9 دهد.های خطا نمایش نمیشخصی را در خروجی پیغام

2 
وارسی کنید که تمام فرآیندهای مدیریت خطا بر روی ابزارهای قابل اعتماد انجام 

 شود.می
 9 9 

3 
و ثبت وقایع در سمت  ثبت گزارشهای وارسی کنید که تمام کنترل

 شود.سازی میدهنده پیادهسرویس
 9 9 

4 
فرض های دسترسی، به طور پیشوارسی کنید که منطق مدیریت خطا در کنترل

 کند.جلوگیری می یاز دسترس
 9 9 

5 
، توان ثبت حوادث امنیتی در هر دو حالت ثبت گزارشهای وارسی کنید که کنترل

 شکست و موفقیت را دارند.
 9 9 

6 

 شامل موارد زیر باشد: شدهثبتوارسی کنید که هر رویداد 

x یک برچسب زمانی از منبع قابل اطمینان 
x شدت رویداد رخ داده 
x  یک نشانه مبنی بر این که این رویداد امنیتی است )در شرایطی که

 ها ترکیبی باشند(گزارش
x  هویت کاربری که باعث این رویداد شده است )در شرایطی که کاربر در

 ایجاد رویداد سهیم بوده(
x  آدرسIP  این رویداد شده استمبدأ درخواست که منجر به 
x موفقیت یا عدم موفقیت رویداد 
x توضیحاتی در رابطه با رویداد 

 9 9 

7 
مئن هستند، به عنوان طهای ناموارسی کنید که تمام رویدادهایی که شامل داده

 ها اجرا نشوند.ی گزارشافزار مشاهدهکد در نرم
  9 
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 سطوح ثبت گزارشمدیریت خطا و های وارسی نیازمندی 

  1 2 3 

8 
های امنیتی در برابر دسترسی و دستکاری غیرمجاز وارسی کنید که گزارش

 اند.محافظت شده
 9 9 

9 
سازی واحد )در سطح برنامه( برای ثبت وقایع از یک پیادهافزار نرموارسی کنید که 

 شود.استفاده می
  9 

11 
ی اسهشن از جملهوارسی کنید که برنامه اطالعات حساس مخصوص برنامه 

نشست و اطالعات شخصی، که ممکن است به مهاجم کمک کند را ثبت 
 توان وجود یا عدم وجود این گونه اطالعات را ثبت کرد.کند. البته مینمی

 9 9 

11 
ها وجود دارد که به تحلیلگر اجازه وارسی کنید که ابزاری برای تحلیل گزارش

 ظر جستجو کند.دهد در بین رویدادها، بر اساس معیارهای مدنمی
 9 9 

13 
به درستی در  نمایشیرقابلغهای و جداکننده عالئموارسی کنید که تمام 

 جلوگیری شود. log injectionاند تا از ها رمزگذاری شدهگزارش
  9 

14 
ها از جانب منابع مطمئن و شده در گزارشهای ثبتوارسی کنید که ورودی

 نامطمئن، قابل تمایز باشند.
  9 

15 
وارسی کنید که ثبت گزارش پیش از اجرای تراکنش انجام شود. در چنین 

گزارش با شکست مواجه شود )مثالً حافظه پر باشد یا مجوز  وضعیتی اگر ثبت
 خورد.امن شکست می صورتبهکافی نباشد(، برنامه 

  9 

 

 OWASP ASVSهای مدیریت خطا و ثبت گزارش نیازمندی – 6جدول 
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 ای وارسی حفاظت از دادههنیازمندی  

 

 سطوح حفاظت از دادههای وارسی نیازمندی 

  1 2 3 

1 
اوی اطالعات حساس هستند، امکان ثبت در حهایی که وارسی کنید که تمام فرم

 9 9 9 اند.ی نهان سمت کاربر، و همچنین تکمیل خودکار فرم را غیرفعال کردهحافظه

2 
کند تعریف ی حساسی که برنامه پردازش میهایست تمام دادهکنید که لوارسی 

ها وجود شده، و یک سیاست صریح برای کنترل دسترسی و رمزنگاری بر این داده
 شوند.ها به درستی اعمال میدارد. وارسی کنید که این سیاست

  9 

3 
دهنده به سرویس HTTPی پیام ای حساس درون بدنهوارسی کنید که تمام داده

های حساس گاه برای ارسال دادههیچ URLعنی پارامترهای شود )یارسال می
 روند(.بکار نمی

9 9 9 

4 
ی نهان سمت شده در حافظههای موقت و ذخیرهوارسی کنید که تمام نسخه

است، و یا پس از اتمام کار باطل  شدهحفاظتکاربر در برابر دسترسی غیرمجاز 
 شود.( مییسازپاک)یا 

 9 9 

5 
ی نهان سمت شده در حافظههای موقت و ذخیرهتمام نسخهوارسی کنید که 

است، و یا پس از اتمام کار  شدهحفاظتدهنده در برابر دسترسی غیرمجاز سرویس
 شود.( مییسازپاکباطل )یا 

 9 9 

6 
های حساس برنامه پس از اتمام زمان وارسی کنید که راهکاری برای حذف داده

 رد.ود داجنگهداری آنها و یازموردن
  9 

7 
های نامطمئن، مانند وارسی کنید که برنامه، تعداد پارامترهای ارسالی به سیستم

ها، و مقادیر سرآیندها را به حداقل ، کوکیAjaxفیلدهای پنهان، متغیرهای 
 رساند.می

  9 

8 
های اطالعاتی، درخواست از وارسی کنید که برنامه توان شناسایی تعداد غیرطبیعی

دهد. و در صورت بروز به سیستم اخطار می رد،های مهم را دااکنشو پردازش تر
 ورد در دقیقه دسترسی یابد.کر پنجبرای مثال یک کاربر معمولی نباید به بیش از 

  9 
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 های وارسی ارتباطاتنیازمندی  

 

 سطوح ارتباطاتهای وارسی نیازمندی 

  1 2 3 

1 
ی های الیهنامهمعتبر به گواهی CA1توان یک مسیر از هر وارسی کنید که می

 9 9 9 های هر سرور معتبر است.نامهایجاد کرد، و گواهی ( سرورTLS2انتقال امن )

2 
نزول  HTTPبه ارتباطات ناامن  TLS یخوردهشکستوارسی کنید که ارتباطات 

 نکنند.
  9 

3 
ای حساس، هوارسی کنید که برای تمام ارتباطات احراز هویت شده، یا شامل داده

 شود.استفاده می TLSاز 
 9 9 

 9 9  شوند. پشت خط ثبت می TLSوارسی کنید که شکست ارتباطات  4

5 
های کاربران ایجاد و نامهوارسی کنید که مسیرهای گواهی برای تمام گواهی

 شود.  اعتماد و اطالعات ابطال( عالئموارسی )به کمک 
  9 

6 
های بیرونی، که شامل اطالعات یا توابع سیستم به ارتباطاتوارسی کنید که تمام 

 حساس هستند، احراز هویت شوند.
 9 9 

7 
های بیرونی، که شامل اطالعات یا توابع به سیستم ارتباطاتوارسی کنید که تمام 

حساس هستند، از یک حساب کاربری با حداقل دسترسی الزم برای اجرای 
 کنند. صحیح برنامه استفاده می

 9 9 

8 

شود و در برنامه استفاده می TLSسازی واحد پیاده درسی کنید که یک استانداروا
 فعالیت کند. )رجوع کنید به: ییدشدهتأتنظیم شده است که در حالت  یاگونهبه

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/fips140- 2/FIPS1402IG.pdf) 
  9 

9 
تمام ارتباطات تعریف شده اراکترها برای وارسی کنید که رمزگذاری مخصوص ک

 .(UTF-8) برای مثال  است
  9 

                                                 
1 Certificate Authority 
2 Transport Layer Security 
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 HTTPهای وارسی امنیت نیازمندی  

 

 سطوح HTTPامینت های وارسی نیازمندی 

  1 2 3 

2 
 POSTو  GETمانند  HTTP یشدهیفتعروارسی کنید که برنامه تنها متدهای 

 9 9 9 کند.اً منع میپذیرد، و متدهای بالاستفاده را صریحرا می

3 
حاوی یک سرآیند نوع محتوا باشند که یک  HTTPهای وارسی کنید که پاسخ

 9 9 9 کنند.( را تعیین میUTF-8امن )مانند  کاراکترمجموعه 

6 
در هر دو حالت درخواست و پاسخ تنها شامل  HTPPهای وارسی کنید که سرآیند

 هستند. ASCII یشنماقابلکاراکترهای 
 9 9 

8 
)برای مرورگرهای  یر، یا مکانیزم دیگHTTPوارسی کنید که سرآیندهای 

 9 9 9 وجود دارند. clickjackingتر( برای حفاظت در برابر حمالت قدیمی

9 
ی الیهکه توسط  HTTPوارسی کنید که کاربران نهایی قادر نیستند سرآیندهای 

 را جعل کنند.شوند اضافه شده و توسط برنامه استفاده می 1بیرونی
 9 9 

11 

های که محتوای آنها برای سایت X-Frame Optionsوارسی کنید که سرآیند 
نمایش داده شود، استفاده شده است. یک روش  یجانبهای X-Frameنباید در 

هایی با منشأ که تنها سایت یاگونهبه ،است SAMEORIGINمیانی ارسال 
 ند.نمایش ده frameیکسان بتوانند آن را در 

 9 9 

12 
های سیستمی را اطالعات حساس مؤلفه HTTPوارسی کنید که سرآیندهای 

 کنند.فاش نمی
 9 9 

 
 OWASP ASVS در HTTPهای امنیت نیازمندی – 9جدول 

 

  

                                                 
1 Frontend 
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 های مخربهای وارسی کنترلنیازمندی  

 

 سطوح های مخربکنترلهای وارسی نیازمندی 

  1 2 3 

1 
ی کاربردی استفاده ایی که به منظور توسعه یا تغییر برنامهوارسی کنید که در کده

 شده، هیچ کد مخربی وجود نداشته باشد.
  9 

2 
های اجرایی، و ها، فایلوارسی کنید که درستی کدهای تفسیرشده، کتابخانه

 سازی وارسی شده است.یا درهم checksumهای پیکربندی با استفاده از فایل
  9 

3 
سازی کرده یا از های احزار هویت را پیادهتمام کدهایی که کنترل وارسی کنید که
 اند.کنند، تحت تأثیر کدهای مخرب قرار نگرفتهآن استفاده می

  9 

4 
سازی کرده های مدیریت نشست را پیادهوارسی کنید که تمام کدهایی که کنترل

 اند.کنند، تحت تأثیر کدهای مخرب قرار نگرفتهیا از آن استفاده می
  9 

5 
سازی کرده یا از آن های دسترسی را پیادهوارسی کنید که تمام کدهایی که کنترل

 اند.کنند، تحت تأثیر کدهای مخرب قرار نگرفتهاستفاده می
  9 

6 
های اعتبارسنجی ورودی تحت تأثیر کدهای مخرب قرار وارسی کنید که کنترل

 اند.نگرفته
  9 

7 
سازی های اعتبارسنجی خروجی را پیادهایی که کنترلوارسی کنید که تمام کده
 اند.کنند، تحت تأثیر کدهای مخرب قرار نگرفتهکرده یا از آن استفاده می

  9 

8 
های رمزنگاری را پشتیبانی کرده یا از آن وارسی کنید که تمام کدهایی که ماژول

 اند.کنند، تحت تأثیر کدهای مخرب قرار نگرفتهاستفاده می
  9 

9 
های مدیریت خطا و ثبت خطا را وارسی کنید که تمام کدهایی که کنترل

کنند، تحت تأثیر کدهای مخرب قرار سازی کرده یا از آن استفاده میپیاده
 اند.نگرفته

  9 
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 سطوح های مخربکنترل های وارسینیازمندی 

  1 2 3 

 9   اند.شده 1باکسهای مخرب به طور صحیح سندوارسی کنید که تمام فعالیت 11

11 
های حساس پس از آنکه دیگر به آن نیاز نباشد، از حافظه وارسی کنید که داده

 سازی شوند. پاک
  9 

 

 OWASP ASVSهای مخرب های کنترلنیازمندی – 11جدول 

 

  

                                                 
1 Sandbox 
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 وکارکسبهای وارسی منطق نیازمندی  

 

 سطوح وکارکسبمنطق های وارسی نیازمندی 

  1 2 3 

1 
را در یک محیط  وکارکسب منطقهای وارسی کنید که برنامه تمام جریان

شده و تحت نظارت، پردازش یا ی حفاظتدهندهمطمئن، مانند یک سرویس
 کند.وارسی می

 9 9 

2 
ه به مهاجم کهای جعلی مهم، مانند آنهایی وارسی کنید که برنامه از تراکنش

 کند.جلوگیری می زاجرا کند،نشست را دستکاری یا بادهد اجازه می
 9 9 

3 
نند ما باارزش وکارکسبدهد که پارامترهای وارسی کنید که برنامه اجازه نمی

 دستکاری شوند. قیمت، موجودی حساب، و شناسه
 9 9 

4 
شده و های حفاظتی مانند گزارشیهاوارسی کنید که برنامه به کمک مکانیزم

 1های ثبت سیستمی، در برابر حمالت انکاریارشها، و گزقابل تصدیق از تراکنش
 کند. محافظت می

 9 9 

5 
وارسی کنید که برنامه در برابر حمالت افشای اطالعات مانند ارجاع مستقیم به 

 کند.نشست، و دیگر حمالت محافظت می brute-forceشئ، حمالت 
 9 9 

6 
-bruteرابر حمالت های شناسایی و حفاظت در بوارسی کنید که برنامه مکانیزم

force را دارد. 2و منع سرویس 
 9 9 

7 
، مانند 3های دسترسی برنامه در برابر حمالت ترفیع مجوزوارسی کنید که کنترل

 کند.شده، حفاظت میهای حفاظتهای و قابلیتدسترسی کاربران عادی به داده
 9 9 

8 
انجام  مرحلهبهمرحلهبرنامه به ترتیب و  وکارکسب هایوارسی کنید که جریان

 شوند. و مراحل خارج از ترتیب و ناقص پردازش نمیشوند، می
 9 9 

 

                                                 
1 Repudiation attacks 
2 Denial of Service 
3 Elevated privilege 
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 سطوح وکارکسبمنطق های وارسی نیازمندی 

  1 2 3 

9 

برداری، وارسی کنید که برنامه از ی رخداد کالهبر اساس حساسیت برنامه یا سابقه
ارزش، یا های کمبرای سیستماحراز هویت افزونه )مانند احراز هویت انطباقی( 

ضد های های پرارزش، برای اعمال کنترلبرای سیستم 1هامسئولیت یکتفک
 کند.استفاده می یبردارکاله

 9 9 

11 

بوده و آنها را در یک  وکارکسبهای وارسی کنید که برنامه دارای محدودیت
بر و بر مبنای شده(، بر مبنای کاری حفاظتدهندهمحیط امن )مانند یک سرویس

نباید روزانه  کارتیمسبرای مثال کاربران جدید کند. مصرف روزانه، اعمال می
تواند به های بیمارانی که یک پزشک میدالر مصرف کنند، یا پرونده 11بیش از 

طور روزانه به آنها دسترسی داشته باشد نباید بیش از تعداد بیماران ممکنی باشد 
 یک روز درمان کند.تواند در که یک پزشک می

 9 9 

 

 OWASP ASVS وکارکسبهای منطق نیازمندی – 11جدول 

 

  

                                                 
1 Segregation of duties 
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 ها و منابعهای وارسی پروندهنیازمندی  

 

 سطوح ها و منابعپروندههای وارسی نیازمندی 

  1 2 3 

1 
های نامعتبر ها شامل داده URLها و تغییر مسیرهای ارسال-وارسی کنید که باز

 9 9 9 نباشند.

2 
های مسیر که از منابع نامطمئن دریافت ها و دادهوارسی کنید که نام پرونده

شود، به قالب استاندارد و مناسب تبدیل شود تا از حمالت پیمایش مسیر می
 جلوگیری شود.

9 9 9 

3 
های دریافت شده از منابع نامطمئن توسط ابزارهای وارسی کنید که پرونده

 9 9 9 شده جلوگیری شود.ا از آپلود محتوای مخرب شناختهویروس پویش شده تآنتی

4 

نام تغییرات  برای نامطمئنشده از منابع وارسی کنید که پارامترهای دریافت
روند مگر آنکه ابتدا به قالب ها، نام مسیرها، یا اشیاء سیستم بکار نمیفایل

 local fileاستاندارد تبدیل شده و اعتبارسنجی ورودی شوند تا از حمالت 
inclusion .جلوگیری شود 

9 9 9 

5 

وارسی کنید که پارامترهای دریافتی از منابع نامطمئن به قالب استاندارد تبدیل 
 remoteشده، اعتبارسنجی ورودی شده، و رمزگذاری خروجی شده تا از حمالت 

file inclusion مانند ،باشد اجراقابلی که ورودی دجلوگیری شود. )به ویژه موار 
 سرآیندها(

9 9 9 

6 
، HTMLای در گذاری منابع بین دامنهها و اشتراکIFRAMEوارسی کنید که 

 9 9 9 د.دهرا نمی یقرارداد یرغخارجی ی ورود محتوای اجازه

7 
 webrootهای دریافت شده از منابع نامطمئن خارج از وارسی کنید که پرونده

 شوند.ذخیره می
 9 9 

8 
 یاگونهبهی وب یا برنامه دهندهسرویس ضفرات پیشوارسی کنید که تنظیم

 های خارجی شود.مانع دسترسی به منابع و سیستم باشد که
 9 9 
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 سطوح ها و منابعپروندههای وارسی نیازمندی 

  1 2 3 

 9 9  کند.های آپلود شده از منابع نامطمئن را اجرا نمیوارسی کنید که برنامه داده 9

11 
، یا هر نوع پیکربندی دیگری برای Flash ،Silverlightکه آیا  وارسی کنید

تنظیم شده است که مانع دسترسی  یاگونهبهای، گذاری منابع بین دامنهاشتراک
 خارجی بدون احراز هویت و فاقد مجوز شود.

 9 9 

 

 OWASP ASVSها و منابع های پروندهنیازمندی – 12جدول 
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 ارسی موبایلهای ونیازمندی  

 

 سطوح موبایلهای وارسی نیازمندی 

  1 2 3 

 9 9 9 شود.در سمت کاربر اعتبارسنجی می SSLهای وارسی کنید که گواهینامه 1

2 
های ( برای کنترلUDIDفرد دستگاه )ی منحصربهوارسی کنید که مقادیر شناسه

 9 9 9 شوند.امنیتی استفاده نمی

3 
 موبایل های حساس را در منابع اشتراکیی موبایل دادهوارسی کنید که برنامه

 9 9 9 کند.های اشتراکی( ذخیره نمیکارت حافظه، پوشه)

4 
در موبایل ذخیره  SQLiteی های حساس بر روی پایگاه دادهوارسی کنید که داده

 9 9 9 شود.نمی

5 
ذخیره ی اجرایی در کد برنامهوارسی کنید که کلیدهای سری و کلمات عبور 

 9 9 9 اند.نشده

6 
در  auto-snapshotویژگی  ییلهوسبههای حساس برنامه وارسی کنید که داده

 9 9 9 شوند.افشاء نمی iOSعامل سیستم

7 
 اجراقابلشده  rootیا  jailbreakهای وارسی کنید که برنامه بر روی دستگاه

 نباشد.
 9 9 

 9 9  مقداری معقول باشد. هانشستزمان منقضی شدن وارسی کنید که  8

9 
ه آن با یکدیگر و مجوزهای دسترسی ب شدهدرخواستوارسی کنید که منابع 

 (.AndroidManifest.xml, iOS Entitlements) ندتطابق داشته باش
 9 9 

 9 9  های حساس نباشد.برنامه حاوی داده crashهای وارسی کنید که گزارش 11
 9 9  تا عملکرد آن واضح نباشد. 1شده باشد سازیمبهم وارسی کنید که کد برنامه 11

                                                 
1 Obfuscated 
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 سطوح موبایلهای وارسی نیازمندی 

  1 2 3 

12 
( apk.یا  ipa.ی برنامه )های آزمایشی از نگهدارندهوارسی کنید که تمام داده

 اند. حذف شده
 9 9 

13 
ه ذخیره های حساس را در گزارشات سیستمی یا حافظوارسی کنید که برنامه داده

 کند. ثبت نمی
 9 9 

14 
د حساس مانن هایبرای ورودی را کارکنید که برنامه قابلیت تکمیل خود وارسی
 غیرفعال کرده است. ی عبور و اطالعات بانکیکلمه

 9 9 

15 
سازی کرده تا از را پیاده certificate pinningوارسی کنید که برنامه قابلیت 

 لوگیری کند.ترافیک برنامه ج 1گریمیانجی
  9 

16 
وارسی کنید که فایل تنظیمات برنامه حاوی تنظیمات نادرست نبوده )مجوزهای 

 فرض تنظیمات حالت امنی است.خواند/نوشتن( و حالت پیش
  9 

 9   پذیر نیستند.و آسیب انی شدهسهای جانبی بروزروارسی کنید که کتابخانه 17

18 
ی نهان ذخیره در حافظه HTTPSترافیک  های وب، مانندوارسی کنید که داده

 شود.نمی
  9 

19 
شود. در استفاده نمی query stringهای حساس از وارسی کنید که برای داده

ارسال  SSLاز طریق  CSRFبه همراه توکن  POSTعوض یک درخواست 
 شود.

  9 

21 
ر شخصی پیش از ذخیره ب یهاحسابشمارهوارسی کنید که، در صورت امکان، 

 شوند. 2سازیکوتاهروی دستگاه 
  9 

 9   کند.استفاده می 3سازی قالب فضای آدرسوارسی کنید که برنامه از تصادفی 21

22 
(، حاوی iOS) یدکلصفحه ییلهوسبه شدهثبتهای وارسی کنید که داده

 .یستنها، و اطالعات مالی و حساس اعتبارنامه
  9 

                                                 
1 Proxying 
2 Truncated 
3 Address Space Layout Randomization (ASLR) 
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 سطوح لموبایهای وارسی نیازمندی 

  1 2 3 

23 
 هایهایی با مجوزروید، وارسی کنید که برنامه فایلدعامل آندر سیستم

MODE_WORLD_READABLE  یاMODE_WORLD_WRITABLE 
 کند.ایجاد نمی

  9 

24 
شوند شده ذخیره میهای حساس به طور امن و رمزنگاریوارسی کنید که داده

 (iOS keychainسازی در )حتی هنگام ذخیره
  9 

25 
و مهندسی معکوس در برنامه  debuggingهای مقابله با وارسی کنید که مکانیزم

 سازی شده است.پیاده
  9 

26 
های حساس، اهداف، و آندروید، وارسی کنید که برنامه فعالیت عاملیستمسدر 

 کند.کنندگان محتوی را به بیرون درز نمیتهیه
  9 

27 
از ساختارهای  حسابشمارهی حساس مانند هاوارسی کنید که برای رشته

تغییرپذیر استفاده شود، و این اطالعات پس از اتمام نیاز بازنوشته شوند تا خسارات 
 حمالت تحلیل حافظه کاهش یابند.

  9 

28 
کنندگان اطالعات که هویت محتوی و دریافت یدکنندگانتولوارسی کنید که تمام 

 دریافتی را اعتبارسنجی کنند.های شده است، ورودیآنها شناخته
  9 

 

 OWASP ASVSهای موبایل نیازمندی – 13جدول 
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 های مفیدضمیمه: لینک  

 

● OWASP Top Ten Project - http://www.owasp.org/index.php/Top_10 

● OWASP Code Review Guide -
http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Code_Review_Project 

● OWASP Testing Guide - http://www.owasp.org/index.php/Testing_Guide 

● OWASP Enterprise Security API (ESAPI) Project - http://www.owasp.org/index.php/ESAPI 

● OWASP Legal Project - http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Legal_Project 
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● OWASP Legal Project - http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Legal_Project 

 

http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Legal_Project

