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 .است ها ليدكنندگان و همچنين مشتريان اين برنامهاي اساسي براي تو وب مسألههاي كاربردي مبتني بر  امروزه اطمينان از امنيت برنامه – دهيچك

 يتيامن ي نامهيبه آنها گواهدر صورت ايمن بودن و  دادهقرار  يتيامن يابيرا مورد ارز بر وبهاي مبتني  كه برنامهوجود دارند  هاي زيادي سازمان
انتساب را با  كند، بلكه ميزان ايمن بودن برنامه بسنده نميتأييد ايمن بودن برنامه ا به كه تنه در اين مقاله چارچوبي ارائه شده است .دهند يم

ارائه نموده  (ASVS) وبمبتني براربردي كهاي  برنامهتأييد امنيتي  يبرا ياستاندارد OWASP. كند به آن مشخص مي 100تا  0بين  ي امنيتي نمره
استفاده از  بادر اين چارچوب . ه استدش استفاده  ارزيابيتحت  ي برنامهامنيت  ارزيابي ي ان پايهبه عنو ASVS استاندارد ر اين مقاله ازد .است

از آنجايي كه اهميت تمامي  .دانجام گرد ASVSتا تأييدات امنيتي مشخص شده در  شود پويش ميه طور خودكار ب ي مبتني بر وب برنامه، پويشگرها
ي  كه وزن آنها را در تعيين نمره ارائه شده است يزان اهميت هر يك از آنهامتعيين مقاله معيارهايي جهت در اين  ند،تأييدات امنيتي يكسان نيست

شود كه  ي امنيتي برنامه محاسبه مي نمرهو ميزان اهميت هر يك،  اند انجام شدهاي كه با موفقيت  بر اساس تأييدات امنيتي  .كند نهايي مشخص مي
  .دكن مشخص مي را ابيي تحت ارزي برنامهسطح امنيت 

  .يريپذ بيتست خودكار، آس ي امنيتي، گواهينامه ،يتيامن يارهايمع سك،ير ني، تخممبتني بر وب ي كاربردي برنامه - كليد واژه
 

 مقدمه -1

 يدر تمام وبمبتني بر كاربردي  هاي برنامه امروزه
مورد استفاده قرار  يو فرهنگ يآموزش ،ياقتصاد يها نهيزم
بر  يكه مبتن افتي توان يرا م يافزار نرم ستمير سو كمت رد،يگ يم

 يها و اطالعات شامل داده مبتني بر وب يها برنامه. وب نباشد
در صورت بروز و  باشند يكه معموالً حساس و باارزش م گردند يم

اطالعات به  نيا ي مبتني بر وب برنامه يبرا يتيامنمشكالت 
در  ي مبتني بر وب هبرناممقاوم بودن  نيبنابرا. افتند يخطر م

 [1] .است آنها يبرا ياساس يا مسئله يتيامن داتيمقابل تهد

هاي دفاعي سيستم وب در  كارايي مكانيزم امنيت يابيارز در
هاي نامطلوب كاربران بدون مجوز، حفظ منابع  مقابل دسترسي

سيستم در مقابل كاربران ناشايست، و همچنين دادن دسترسي 
 [2]. رديگ يقرار م يارند، مورد بررسبه كاربراني كه مجوز د

است منشأ در كد  ممكن ستميس يتيهاي امن پذيري آسيب
افزاري  افزاري يا ميان افزاري، نرم سخت هاي لفهمؤبرنامه يا در 

ها  سازي پياده ي مبتني بر وب برنامهدر مورد . سيستم داشته باشد
ياد هاي اجرايي ناهمگن همراه با تعداد بسيار ز و تكنولوژي

ي  برنامهكاربران و همچنين امكان دسترسي آنان از هر جايي، 
و آزمون  ،پذيرتر هاي معمولي آسيب را از برنامه مبتني بر وب

 [1] .سازد مي تر دهيچيتر و پ امنيت آنها را سخت

 يبرا ي مبتني بر وب برنامه انيمشتر زيدهندگان و ن توسعه
 يبرا يزميبه مكان ازين ي مبتني بر وب برنامه تياز امن نانياطم
ي  برنامهروزافزون  يدگيچيبا توجه به حجم و پ. رندآنها دا يابيارز

 تيامن يابيارز يخودكار برا يها ، استفاده از روشمبتني بر وب
جويي قابل توجهي در  ارزيابي خودكار باعث صرفه .است يضرور

 [3] .شود ها مي زمان و هزينه

الزم است كه  ني بر وبي مبت برنامه تيامن يابيارز يبرا
و  رديقرار گ تيتحت تست امن ي مبتني بر وب برنامه

 تيتست امن. گردد ييآن شناسا يتيامن يها يريپذ بيآس
پويا  اي ايستابه دو صورت  توان يرا م ي مبتني بر وبها برنامه

همچنين در . تست امنيت پويا نيازي به كد منبع ندارد. انجام داد
گر  نيست و ديدي مانند يك حمله افزار نرمسازي  جريان پياده

سازي  همچنين تست امنيت پويا مستقل از تغييرات پياده. دارد
از  ي استفاده مجدد ون را كه اجازهاست و امكان تست رگرسي

 [5] [4]. آورد دهد، فراهم مي تست را مي

منيت خودكار براي تشخيص سطح ا چارچوبيمقاله  نيدر ا
ي  اين ارزيابي بر پايه .ائه شده استار ي مبتني بر وب برنامه

در . ارائه شده است OWASPاست كه توسط  ASVSاستاندارد 
 ASVSكه در هاي وب  برنامهامنيتي  تأييدات اين چارچوب از

كه بايد در مورد  تأييداتاين . ، استفاده شده استارائه شده
به دست آمده اطالعات ، توسط ي تحت ارزيابي انجام شود برنامه

سپس با  .شود مي ي تحت ارزيابي انجام برنامهپويش پوياي از 



     

يك ، اند اي كه با موفقيت انجام شده تأييدات امنيتي توجه به
 يتيسطح امن كه شود به برنامه انتساب داده مي امنيتي ي نمره

  . كند تحت ارزيابي را مشخص مي ي برنامه
توضيح  ASVSاستاندارد  ،ي مقاله در بخش دوم ادامه در

ارچوب پيشنهادي شرح داده چ مدر بخش سو. شود مي ادهد
ميزان اهميت  معيارهايي براي تعيين در بخش چهارم .شود مي

ي  نحوه در بخش پنجم .دگرد ارائه مي تأييداتهر يك از 
در . شود ي ميزان ريسك آورده مي محاسبهگيري معيارها و  اندازه

ح داده تي شرينهايي امن ي ي نمره م نحوه محاسبهششبخش 
ي آن  اي از ارزيابي و مقايسه و در بخش نهايي نيز نمونه شود، مي

  .آورده خواهد شد ASVSبا استاندارد 

  ASVS استاندارد -2
، در )ASVS1( ي مبتني بر وب برنامه تيامن دييتأ استاندارد

استاندارد چهار  نيا. شده است رائها OWASPتوسط  2009سال 
 ي مبتني بر وب برنامه تينام دييتأ يبرا يسطح سلسله مراتب

ميزان  كه هر چه سطح تأييد باالتر رود نموده است تعريف
هر  يبرا .شود تحت ارزيابي بيشتر مي افزار نرماطمينان از امنيت 

 نيمربوط به آن و همچن 2تأييدي يها يازمندياز سطوح، ن كي
 شخصم )هاي تأييدي نيازمندي( تأييداتاز  كيهر  انجامروش 

دقت و  زانيباالتر باشد، م يتيامن ديير چه سطح تأه. شده است
  .است شتريب سطح آنتأييدات پوشش 

  :هستند ريسطح ارائه شده به صورت ز چهار
 خودكار دييتأ -كي سطح   
 يدست دييتأ -دو سطح  
 يطراح دييتأ -سه سطح  
 يداخل دييتأ -چهار سطح 

خودكار از استفاده  يابزارها ي لهيبه وسدر سطح يك 
 نانياطم ي در سيستم تحت ارزيابي،تيامن يها رلمناسب كنت

خودكار استفاده  ياز ابزارها اتدييتأانجام  يبرا. شود يحاصل م
صحت و عدم  دييتأ يبرا يدست ينياز بازب نيهمچن. دگرد يم

 ريسطح دو زاين  يبرا .دشو ياستفاده م 3بروز هشدار نادرست
  :شده است تعريفسطح 

 1 سطحA - انجام تأييدات ن كه در آ: ايپو شيپو
  .هستند انجامقابل  اهيجعبه س  توسط به روش

 
1 Application Security Verification Standard 
2 Verification Requirement 
3 false positive 

 1 سطحB - انجام كه در آن : كد برنامه شيپو
  .باشند يبه كد برنامه م يدسترس ازمندين ،تأييدات

 .آمده است 1  جدولدر  1Aسطح  يارائه شده برا تأييدات
منجر به  سطح فراهم نشود كي تأييداتاز  كيكه هر  يصورت در

  [6]. گردد يدر سطح مربوطه م تيامن دييتأكلي رد 

  چارچوب ارائه شده -3
براي  ASVSارائه شده توسط  تأييداتدر اين چارچوب از 

اين . امنيتي انجام شود تا ارزيابي گردد استفاده مي 1Aسطح 
 اند و بنابراين ار ارائه شدهخودك انجام به صورتجهت  تأييدات

چه  اگر .باشند م ميهاي خودكار قابل انجا تماماً توسط روش
ابزارهاي اين سطح  اتتأييد درحال حاضر براي انجام تمامي

خودكار در دسترس نيست، اما امكان ايجاد ابزار خودكار براي 
از  تأييداتدر اين چارچوب براي انجام . آنها وجود دارد

پويشگرهاي موجود استفاده شده است و در مواردي كه ابزار 
نظر وجود ندارد، بررسي به صورت مورد  تأييدخودكار براي 

  .دستي انجام شده است
تأييدات امنيتي  ،هاشگريبا توجه به اطالعات به دست آمده از پو

برخي در بررسي يك برنامه است ممكن . شود انجام مي 1Aسطح 
با شكست مواجه شود كه در اين صورت بر اساس  از تأييدات

ASVS  1در سطح  برنامهآنA اما در . شود مي ناايمن شناخته
شكست يك تأييد كار متوقف ه با هاين چارچوب به محض مواج

و در . شوند اين سطح بررسي مي تأييداتبلكه تمامي  شود نمي
اند، بيانگر ميزان  تأييداتي كه با موفقيت انجام شده انتها تعداد

بايد توجه داشت كه اطمينان از  .ي وب خواهد بود امنيت برنامه
يعني ميزان . است 1Aاين ارزيابي در سطح ي حاصل از  نتيجه

اطمينان از نتايج ارزيابي، در حد بررسي جعبه سياه و خودكار 
در صورتي كه نياز به اطمينان بيشتري باشد، بايد . باشد مي

  .انجام پذيرد تأييدات امنيتي سطوح باالتر
از نظر اهميت و تأثير بر امنيت از آنجايي كه تمامي تأييدات 

نيستند، الزم است كه ميزان اهميت هريك مشخص  كلي يكسان
به اين منظور معيارهايي براي مشخص كردن ميزان . گردد



     

 ASVS [6]، ارائه شده توسط 1Aسطح  تأييدات - 1جدول 

  1Aسطح  تأييدات  زمينه
V1  معماري امنيتيV1.1  اند ي مبتني بر وب شناسايي شده تأييد كنيد تمامي اجزاي برنامه.  
V2  

  صديق هويتت
V2.1  اند تأييد كنيد تمامي صفحاتي و منابع نياز به تصديق هويت دارند، مگر آنهايي كه عمومي.  
V2.2   كند، و تكميل خودكار آنها غيرفعال است بازتاب نميرا تأييد كنيد تمامي فيلدهاي كلمه عبور، كلمه عبور.  
V2.3  شود قفل ميبراي مدتي صديق هويت از يك آستانه گذشت، حساب ها براي ت تأييد كنيد در صورتي كه تعداد تالش.  

V3  
  مديريت نشست

V3.1  فرضِ چارچوب استفاده كرده است سازي كنترل مديريت نشست پيش ي مبتني بر وب از پياده تأييد كنيد برنامه.  
V3.2  شود شود، نشست غير مجاز مي تأييد كنيد وقتي كاربر خارج مي.  
V3.3  دنشو منقضي مي مدتي مشخص از غيرفعال بودن،ها پس از  كنيد نشست تأييد.  
V3.4  تأييد كنيد تمام صفحاتي كه براي دسترسي به آنها نياز به تصديق هويت است، لينك خروج دارند.  

V4  
  كنترل دسترسي

V4.1  ربوط به آن را دارنداي دسترسي دارند كه تصديق هويت م تأييد كنيد كاربران تنها به توابع حمايت شده.  
V4.2   تأييد كنيد كاربران تنها بهURLهايي دسترسي دارند كه تصديق هويت مربوط به آن را دارند.  
V4.3  اي دسترسي دارند كه تصديق هويت مربوط به آن را دارند هاي داده تأييد كنيد كاربران تنها به فايل.  
V4.4  اند براي هر كاربر   اند، به طوريكه تنها اشيايي كه تصديق هويت شده ت شدهتأييد كنيد ارجاعات شيء مستقيم حفاظ

  .اند قابل دسترسي
V4.5   غيرفعال استجز در موارد عمدي تأييد كنيد نمايش دايركتوري.  

V5 
اعتبارسنجي ورودي

V5.1  كنند رريز بافر جلوگيري ميهاي امنيتي از س تأييد كنيد محيط زمان اجرا مظنون به سرريز بافر نيست، يا كنترل.  
V5.2  ها تعريف و اعمال شده است تأييد كنيد الگوي اعتبارسنجي مثبتي براي تمامي ورودي.  
V5.3  شوند هاي اعتبارسنجي ورودي منجر به رد ورودي يا پاكسازي ورودي مي تأييد كنيد تمامي شكست.  

V8   خطاگرداني و
  ثبت وقايع

V8.1  تواند به  هاي خطا يا رد اثر پشته را كه حاوي اطالعات حساسي است كه مي ي مبتني بر وب پيام تأييد كنيد برنامه
  . دهد ، به عنوان خروجي نميگر كمك كند  حمله

V9  
  ها حفاظت از داده

V9.1  هاي تكميل  طرف مشتري، شامل ويژگي 4كردن ي كه شامل اطالعات حساس هستند، ذخيرههاي تأييد كنيد تمام فرم
  .اند خودكار را غيرفعال كرده

V10ارتباطات امنيتV10.1 تواند از يك  تأييد كنيد يك مسير ميCA  قابل اعتماد به هر گواهي سرورTLS برقرار شود، و گواهي سرور معتبر است. 
V11 

 HTTPامنيت 
V11.1  تأييد كنيد هيچredirectهاي اعتبارسنجي نشده نيست اي شامل داده.  
V11.2 هاي درخواست  اي تعريف شده از روش ي مبتني بر وب تنها مجموعه د كنيد برنامهتأييHTTP پذيرد را مي.  
V11.3  تأييد كنيد هر پاسخHTTP كند شامل سرآمد نوع محتوا است كه يك مجموعه كاراكتر ايمن را مشخص مي.  

  

 
4 caching 

كه در بخش بعد شرح . اهميت هر يك از تأييدات ارائه شده است
  .هد شدداده خوا

و  اند اي كه با موفقيت انجام شده تأييدات امنيتي با توجه به
بيانگر  كه امنيتي برنامه ي نمره وزن هر كدام، در نظر گرفتن

  . شود مي برنامه است محاسبه يتيسطح امن

  ي ارائه شدهارهايمع  -4
ه از نظر آمده است، هم ASVSدر  1Aسطح  تأييدات

در صورتي كه حتي  ASVSاما در  اهميت در يك سطح نيستند،
منجر نشود،  با موفقيت انجاممربوط به يك سطح  تأييدات يكي از
در آن سطح خاص  ،تحت ارزيابي برنامهتأييد امنيتي كلي به رد 

تأييد ، با V11.2تأييد ساده مثل يك  هميتدر واقع ا .گردد مي
بر  تأييداتز به هر يك ابنابراين  .يكسان است V5.2مهمي مانند 

كه ميزان  شود انتساب داده مي عددي ارائه شده اساس معيارهاي
در صورتي كه يكي از . دهد را نشان مي يا وزن آن اهميت آن

بلكه  گردد، با موفقيت انجام نشود، منجر به رد كلي نمي تأييدات
ي كلي  ه است از نمرهكه به آن انتساب داده شد يزان وزنيبه م

متناسب است با ميزان  تأييدات هر يك از وزن .شود كسر مي
، متوجه سيستم تأييدريسكي كه در صورت برآورده نشدن آن 

  .شود تحت ارزيابي مي
استفاده مدل ريسك استاندارد از ي ريسك  براي محاسبه

  :باشد شده است، كه به صورت زير مي



     

 تأثير ×احتمال = ريسك
[7]  

ه ارائ ير، دو دسته معياري احتمال و تأث براي محاسبه
، شود ي ريسك استفاده مي اي محاسبهمعيارهايي كه بر .شود مي

 CVSS1رائه شده در استاندارد صنعتي بر اساس معيارهاي ا
ي  آمده است به سه دسته CVSSمعيارهايي كه در  .باشد مي

معيارهاي اصلي، معيارهاي زماني و معيارهاي محيطي تقسيم 
اصلي و زماني ارائه  از بين معيارهايدر اين مقاله  [8] .شوند مي

اند،  ، معيارهايي كه متناسب با اين كاربرد بودهCVSSشده در 
را  نتيجه CVSSاز آنجايي كه معيارهاي محيطي ( اند انتخاب شده

كند، از هيچ يك از  به محيط خاص و كاربرد خاص محدود مي
ي انتخاب شده معيارها. )نشده استمعيارهاي محيطي استفاده 

احتمال تخمين ي معيارهاي  دو دستهبه  يسكي ر براي محاسبه
   .شده اندتأثير تقسيم تخمين و 

  احتمالتخمين معيارهاي  -4-1
پذيري  اين دسته معيارها احتمال به وجود آمدن آسيب

با مورد نظر  تأييددر صورتي كه امنيتي و سوءاستفاده از آن را 
معيارهاي مربوط به اين . كند مشخص مي ،موفقيت انجام نشود

 CVSSسه معيار اول مستقيماً در . آمده است 2در جدول  دسته
بندي اين  ي رتبه نحوهبراي توضيحات بيشتر در مورد . آمده است

  .مراجعه كنيد [7]به  معيارها
پذيري  اطمينان از آسيب معيار چهارم در اين دسته معيار

پذيري را  اين معيار ميزان اطمينان از به وجود آمدن آسيب. است
كه سه سطح . دهد تأييد نشان ميشكست يك در صورت 

  : بندي براي آن تعريف شده است رتبه
 پذيري كم است احتمال به وجود آمدن آسيب .  
 پذيري متوسط است احتمال به وجود آمدن آسيب.  
  پذيري وجود  ، مطمئناً آسيبتأييد شكستدر صورت

 .خواهد داشت

معادله پذيري از  براي اطمينان از آسيببندي  مقادير رتبه
 .به دست آمده است) 1(

)1( )
3

0.1
(_1__ idecimaltoroundvaluei   

  .است بندي شاخص سطح رتبه iكه در آن 

 
1 Common Vulnerability Scoring System 

  معيارهاي تخمين تأثير -4-2
 امنيتي هاي پذيري آسيب اين دسته معيارها ميزان تأثير

كه . زند سيستم تخمين مي بر را خاص يك تأييد نقض ناشي از
ها، يعني  سه محور اساسي امنيت سيستماين تأثير بر روي 

معيارهاي  .شود مي بررسيپذيري  محرمانگي، صحت و دسترس
اتخاذ  CVSSمربوط به اين دسته كه از معيارهاي موجود در 

براي توضيحات بيشتر در  .شوند مشاهده مي 2اند، در جدول  شده
بندي  بندي اين معيارها و انتساب مقادير رتبه ي رتبه مورد نحوه

  .مراجعه كنيد [7]به 
 معيارهاي ارائه شده براي وزن دهي به تأييدات - 2جدول 

مقدار   بندي رتبه  معيارها ي معياردسته
بندي رتبه

معيارهاي
  تخمين احتمال

  8/0  محلي (2AV)بردار دسترسي
  9/0شبكه همسايه

  1/0  شبكه
 پيچيدگي دسترسي

(3AC)  
  8/0  زياد

  9/0  متوسط
  1  كم

  8/0  اثبات نشده  (4E)ابليت سوءاستفاده ق
  90/0 5اثبات مفهوم

  95/0  عملياتي
  1/0  باال

پذيري  اطمينان از آسيب
(6VC)  

  3/0  كم
  7/0  متوسط

  0/1  زياد
معيارهاي

  تخمين تأثير
  0  تأثير بي  (7CI)تأثير بر محرمانگي 

  3/0  اي تأثير پاره
  7/0  تأثير كامل

  0  تأثير بي  (8II)حتتأثير بر ص
  3/0  اي تأثير پاره

  7/0  تأثير كامل
پذيري تأثير بر دسترس

(9AI)  
  0  تأثير بي

  3/0  اي تأثير پاره
  7/0  تأثير كامل

 
2 Access Vector 
3 Access Complexity 
4 Exploitability 
5 Proof of Concept (POC) 
6 Vulnerability Confidence 
7 Confidentiality Impact 
8 Integrity Impact 
9 Availablity Impact 



     

  تأييداتدهي به  وزن - 4-3
پس از مشخص نمودن مقدار هر يك از معيارها، ريسك كلي 

سبه محا )2(معادله  هر يك از تأييدات توسط نقضحاصل از 
براي به دست آوردن ميزان احتمال به وجود آمدن . شود مي

 )3( از معادله از آنها سوءاستفادهامنيتي و  هاي پذيري آسيب
 هاي به وجود آمده پذيري ميزان تأثير آسيب .شده استاستفاده 

  .آيد به دست مي )4( از معادله نيز
)2(  )8.14(  iii impactlikelihoodroundrisk  

)3(  iiiii VCEACAVlikelihood   

)4(  )1()1()1(1 iiii AIIICIimpact  

  .امين تأييد استiشاخص  iدر آنهاكه 
در  8/14 ي ريسك، ضريب براي محاسبه) 2(در معادله 

ها  حاصلضرب احتمال و تأثير ضرب شده است تا مجموع وزن
 0بين  عدد به دست آمده براي ريسك، عددي. شود 100برابر با 

بوده و  تأييداتكه متناسب با اهميت هر يك از  باشد مي 8/14تا 
  .كند را مشخص ميآنها وزن هر يك از 

باشد و  اي براي انجام تأييدات مي اي پايه ، مرحلهV1.1 تأييد
بنابراين وزن آن روع هر گونه تأييدي انجام شود، بايد قبل از ش

  .محاسبه نشده است

 اتاي هر يك از تأييدگيري معيارها بر اندازه -5

پس از مشخص شدن معيارها الزم است مقدار معيارها براي 
براي مشخص نمودن مقدار . گيري شود اندازه تأييداتهر يك از 

در نظر ، بدترين حالت ممكن CVSSهر معيار بر طبق دستوركار 
از يك  سوءاستفادهبه عنوان مثال اگر امكان  .گرفته شده است

ورت محلي و هم از طريق شبكه وجود پذيري هم به ص آسيب
شود، معادل  در نظر گرفته مي AVداشته باشد، مقداري كه براي 

گيري شده براي  اندازهمقدار  3در جدول  .است 1يعني  ،با شبكه
آمده  تأييداتبراي هر يك از  و معيارهاي ارائه شدههر يك از 

  .است
بر اساس تأييدات وزن هر يك از  معيارها گيري پس از اندازه

در . شود ريسك امنيتي ناشي از نقض آن تأييد مشخص مي
محاسبه  )2(مطابق با معادله  تأييداتميزان ريسك  3 جدول
  .استشده 

  
  

 ارهاياز مع كيهر  يشده برا يريگ مقدار اندازه - 3جدول 

VR AVACE  VCCI II AI ImpactLikelihoodRisk

V2.11 1 1  1 3/00 0 30/0  00/1  4  
V2.2 1 9/095/07/03/03/00 51/0  59/0  5  
V2.3 1 8/01  1 3/03/03/065/0  80/0  8  
V3.1 1 8/095/03/03/00 0 30/0  25/0  1  
V3.2 8/09/095/03/03/03/00 51/0  23/0  2  
V3.3 8/09/095/07/03/03/00 51/0  47/0  4  
V3.4 8/01 8/0 7/03/03/00 51/0  45/0  3  
V4.1 1 1 1  1 3/00 0 30/0  00/1  4  
V4.2 1 1 1  1 3/00 0 30/0  00/1  4  
V4.3 1 1 1  1 3/03/00 51/0  00/1  8  
V4.4 1 9/01  1 3/00 0 30/0  90/0  4  
V4.5 1 8/095/01 3/00 0 30/0  76/0  3  
V5.1 1 8/095/01 7/07/07/097/0  76/0  11  
V5.2 1 1 1  1 7/07/07/097/0  00/1  14  
V5.3 1 1 1  1 0 0 7/070/0  00/1  10  
V8.1 1 8/08/0 7/03/00 0 30/0  44/0  2  
V9.1 8/09/095/07/03/03/00 51/0  48/0  4  

V10.11 8/08/0 7/00 3/00 30/0  44/0  2  
V11.11 9/095/01 3/00 0 30/0  85/0  4  
V11.21 8/08/0 3/03/03/00 51/0  21/0  2  
V11.31 8/08/0 3/00 3/00 30/0  21/0  1  

 100  مجموع

  خودكار يابيبر اساس ارز يتيامن يينها نمره -6
زان پس مشخص شدن تأييدات امنيتي موفق و ناموفق، مي

. آيد به دست مي) 5(با استفاده از معادله  برنامهامنيت كلي 
باشد كه در  مي 100ي امنيتي  بيشترين مقدار ممكن براي نمره

ايمن  1Aدر سطح  برنامهمام تأييدات انجام شده و اين صورت ت
  .باشد مي

)5(  ))((100
22

1




i

ii VRfriskTotalScore  

)6(  





otherwise

lysuccessfulverifiedisVRif
VRf i

i ,1

,0
)(  

ي  ي امنيتي به دست آمده براي يك برنامه هر چه نمره
  .وب بيشتر باشد، ميزان امنيت آن بيشتر استمبتني بر 

ان از هاي وب اطمين براي مشتريان برنامه اگر چه عموماً
ها با انجام كامل تأييدات مطلوب است، اين نمره  امنيت برنامه



     

 تأييدات انجام شده براي يك نمونه ارزيابي خودكار  - 4جدول 
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V4.3  V4.2 V4.1 V3.4 V3.3 V3.2 V3.1 V2.3 V2.2 V2.1 V1.1تأييد  
                وضعيت تأييد 
  نمره    4  0  0  1  2  0  0  4  4  8

V11.3 V11.2 V11.1 V10.1 V9.1 V8.1 V5.3 V5.2 V5.1 V4.5 V4.4 تأييد  
                وضعيت تأييد 
  نمره  4  3 11 14 10 0 4 2 4 0 1

  
چرا كه . ها بسيار مفيد است براي توليدكنندگان برنامه

ي  ي امنيتي با دامنه باال به يك برنامه امكان مقايسه انتساب نمره
همچنين معيار مناسبي  .آورد فراهم ميهاي مشابه را  بهتر برنامه

. در طول دوران توليد آن استي امنيت يك برنامه  براي مقايسه
ي امنيتي يك برنامه در  ي نمره با مقايسه به عنوان مثال

بتاي ي  توان مشخص كرد كه نسخه ميآن،  آلفا و بتايهاي   نسخه
آن از لحاظ امنيتي  ي آلفاي امه تا چه حد نسبت به نسخهيك برن

  .بهبود داشته است

  كارهاي آينده وگيري  نتيجه -7
ي مبتني بر  برنامهيك نمونه ارزيابي خودكار  4در جدول 

در صورتي كه بر اساس . ي انجام تأييدات آمده است و نتيجه وب
در  نقضاولين به محض روبرو شدن با كار كنيم،  ASVSروش 

برنامه در و  مواجه شدهتأييد كلي امنيت با شكست تأييدات، 
اما در روش ارائه  .شود شناخته ميناايمن  سطح مورد بررسي،

شده در اين مقاله ميزان ايمن بودن سيستم بر اساس تأييداتي 
نمره امنيتي  .شود مشخص مي با موفقيت انجام شده است كه

باشد  برابر با مجموع وزن تأييدات موفق مي ي مبتني بر وب برنامه
  .است 76 اكه برابر ب

ي  ي امنيتي مؤلفه تر شدن نمره در كارهاي آينده براي دقيق
يك در صورتي كه . ديگري هم به محاسبات افزوده خواهد شد

 در برنامه تأييدمواجه شد، تعداد مواردي كه  شكستتأييد با 
ي نهايي مؤثر  گيري نمره اند در اندازه هنقض كردمورد نظر را 

يك برنامه تنها يك مورد وجود اگر در به عنوان مثال . خواهد بود
يعني يك مورد عدم -را نقض كرده است  V5.2 تأييدكه  دارد

ي  كمتري در نمرهتأثير منفي  -اعتبارسنجي مناسب ورودي
ها اعتبارسنجي  تا اينكه تعداد بيشتري از ورودي نهايي دارد

  .نداشته باشندمناسب 

  سپاسگذاري
مخابرات ايران انجام  تحقيقاتبا حمايت مركز  پژوهشاين 

  .گردد بدين وسيله از اين حمايت قدرداني ميشده است كه 
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