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سرويس در  در حال حاضر مسائل امنيتي بزرگترين مانع گسترش وب :چكيده
ها انجام  سرويس هايي كه در زمينه امنيت وب تالش. باشد سطح تشكيالت مي

هايي در زمينه  ها و تكنولوژي روتكلشده است شامل ارائه استانداردها، پ
با اين وجود مسائل امنيتي . باشد ها مي سرويس نمودن نيازهاي امنيتي وب برآورده

 مختلف ايجاد يها طيها و مح ها همچنان مشكالتي در سازمان سرويس وب
 و انتخاب استانداردها و حي است كه تشخيص صحلي دلني به انيا. كند مي

 انجام آن ابتدا بايد نيازهاي ي دشوار بوده و برايموجود عملهاي امنيتي  مكانيزم
 با پيگيري يك مطالعه موردي، رويكردي هدر اين مقال. امنيتي استخراج شوند

 RUPSecهاي امن بر مبناي مدل فرآيند و متدولوژي  سرويس براي توسعه وب
 و آوردن روشي براي كشف هدف از ارائه اين ديدگاه، فراهم. شود ارائه مي

. ها بر مبناي تهديدات عليه آنها است سرويس استخراج نيازهاي امنيتي وب
آوردن   در بدستRUPSec يها يي توانا،ين مطالعه موردي با انجام انيهمچن
  .رديگ ي قرار ميابي مورد ارزيتي امنيازهاي و نداتيتهد

  
، افزار  توسعه نرمندآي، فرRUPSec س،يسرو  امن، وبيها ستميس :كليد واژه

  .افزار  نرميمهندس

 قدمهم - 1
 از استانداردها براي ايجاد ارتباط و انتقال يا ها مجموعه سرويس وب
ها بر اساس نياز  سرويس وب]. 1[هاي كاربردي هستند  ها ميان برنامه داده

ها، فراخواني متدهاي اشيا و در ادامه ظهور  سازي سيستم به يكپارچه
ضمن آنكه در توسعه . دند به وجود آمCOM و CORBAهاي  تكنولوژي

 و IBM مانند يدهندگان و فروشندگان بزرگ  توسعهها سرويس وب
Microsoftدندي استانداردها به تفاهم رسني بار بر سر اني اولي برا.  
، UDDI. شدت در حال تكامل هستند سرويس با هاي وب تكنولوژي

SOAP و WSDLبسياري از .  همچنان تحت ارزيابي هستند
 بوده و همچنان 80ها وابسته به پورت  سرويس اي وبه تكنولوژي

 از اطالعات مربوط به يي عبور حجم باالاياالتي درباره اينكه آؤس
  .]2 [باشد ي مطرح مري خاي ت اسحي صح80ها از پورت  سيسرو وب

ها  سرويس در حال حاضر مسائل امنيتي بزرگترين مانع در گسترش وب
هاي آتش   ديوارهيسرويس فرا  وبتعامالت. باشد در سطح تشكيالت مي

هاي  دهد كه به برنامه شود و به افراد خارج از تشكيالت اجازه مي انجام مي
سرويس  در نتيجه وب.  داشته باشنديكاربردي و اطالعات حساس دسترس

  . قرار گرفته استيهاي امنيتي فراوان  مقابل چالشرد
ز افشا، تغيير و باشد كه ا امنيت، خصوصيتي از سيستم كامپيوتري مي

 
 1385 ماه شهريور 4تاريخ  و در دريافت 1384 ماه رآذ 30 قاله در تاريخاين م
  .شد بازنگري
 اطالعات، دانشگاه ي نژاد، دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوريني حسيمهدديس
  .(email: smh@ce.aut.ac.ir) راني حافظ، تهران، ااباني خر،يركبي اميصنعت

 دانشگاه تورنتو، تورنتو، كانادا وتر،يكده علوم كامپ دانش،يگلناز اله
(email: gelahi@cs.toronto.edu).  

 ونكوور، ا،ي كلمبشيتيدانشگاه بر، وتري برق و كامپيدانشكده مهندس ان،ي جافرايپو
 .(email: pooya@ece.ubc.ca) كانادا ا،ي كلمبشيتيبر

 سيستم به طور غيرمجاز جلوگيري 1ممانعت سرويسِ منابع و اطالعات
مانگي، يكپارچگي، محر:  در رابطه با امنيت عبارتند ازي اصلميمفاه. كند

براي دستيابي به اين . بودن سرويس منابع و اطالعات صحت و در دسترس
 و ها  اصلي و توليد يك سيستم امن، بايد سرويسيها خصهمش

  .]3[هاي امنيتي در سيستم اتخاذ شوند  مكانيزم
نيازهاي عمومي امنيتي مانند اختفا و صحت اطالعات، تصديق هويت 

سرويس نيز وجود دارد و نياز به توسعه  و عدم انكار هويت در مورد وب
در . يندهاي توسعه جديد در اين زمينه وجود داردآاستانداردهاي امنيتي و فر

ها اشاره شده و آنها را  سرويس شكالت امنيتي وب به مسائل و م]2[
. اند هاي تشكيالت دانسته ها به برنامه سرويس موانعي بر سر راه ورود وب

 انجام شده ها سيسرو  وبتي امننهي كه تاكنون در زمي مهميها تيفعال
 استاندارد و ]4[در .  نموديبند  به صورت مقابل طبقهتوان ياست را م
.  استدهسرويس ارائه ش مين امنيت وبأها براي ت ارياي از معم مجموعه

ها  سرويس ها سعي شده تهديدهاي معمول عليه وب در بعضي از تالش
 ]6[در . ]5[ آوري شود هاي كلي براي آنها جمع حل شناسايي و راه

 كي چيدر ه. هاي امن ارائه شده است سرويس چارچوبي براي توسعه وب
 در تي امنمقوله توجه به ي و استاندارد برا جامع، كاملياز موارد فوق روش

در اين مقاله با توجه به . افزار ارائه نشده است  توسعه نرمنديآسرتاسر فر
ها، مدل فرآيند  سرويس افزار و وب نيازهاي موجود در صنعت نرم

RUPSecسرويس امن   حل مشكل مذكور و توسعه يك وبي را برا
 و سسروي تهديدها براي يك وبآوردن  پيگيري نموده و به نحوه بدست

  .پردازيم آوردن نيازهاي امنيتي آن مي چگونگي بدست
هاي  سرويس و تالش  به بررسي پيشينه امنيت در وب2در بخش 

ها  سرويس نمودن و توسعه نيازهاي امنيتي وب شده در برآورده انجام
شده به نام   به معرفي مدل فرآيند انتخاب3در بخش . پردازيم مي

RUPSecبا استفاده 4در بخش . پردازيم سرويس امن مي  براي توسعه وب 
سرويس امن   به توسعه يك سيستم وبRUPSecاز مدل فرآيند 

 RUPSecشده،   انجامي با توجه به مطالعه مورد5در بخش . پردازيم مي
گيري و   خالصه، نتيجه6در بخش .  قرار خواهد گرفتيابيمورد ارز

  .ئه خواهد شدپيشنهاداتي براي پژوهش ارا

 ها سيسرو وب در تيامن نهيشيپ - 2
 اريها نسبت به صفحات وب بس سيسرو  در وبيتي امنينيازها
 را منطبق با يي كاركردهاها سيسرو وب. باشد يتر م تر و حساس گسترده

كنند، به همين دليل  ي باز و استاندارد ارائه ميمنطق كسب و كار در قالب
 و امنيت به طور تند كار معمولي هسپذيرتر از فرآيندهاي كسب و آسيب

به عالوه . ها است سرويس  يكي از مسائل اصلي توسعه وبضفر شيپ
اند و امنيت  هاي كاربردي تركيب شده ها با برنامه سرويس وب
  .هاي موجود امنيتي سازگار باشد ها بايد با زيرساخت سرويس وب

ه غالباً هايي صورت گرفته است ك سرويس، تالش در زمينه امنيت وب
  مسائل  حل   براي   جديد  هاي تكنولوژي  و  ها  پروتكل استانداردها،  ارائه

 
1. Integrity 

  RUPSecسرويس امن با استفاده از  توسعه يك وب
  پويا جافريانوسيدمهدي حسيني نژاد، گلناز الهي
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  .سرويس   توصيف امنيت وب:1شكل 

  
هاي كنوني  با وجود تكنولوژي. اند ها بوده سرويس امنيتي وب

اند؛ مانند  ها، همچنان بعضي از مسائل به طور كامل حل نشده سرويس وب
سازي منطق كسب و كار و مسائل همگامي و  رچهها، يكپا انتقال داده
ها در  در اين بخش به مرور خالصه بعضي از مهمترين تالش. ناهمگامي
  .پردازيم ها مي سرويس امنيت وب

   موجوديها استانداردها و پروتكل 1- 2
 ارسال HTTP ها با استفاده از پروتكل سرويس هاي وب از آنجا كه پيام

يت و برآوردن بعضي از خصوصيات امنيتي شود به منظور تصديق هو مي
 سطح HTTPاما استفاده از . ]1[  استفاده نمودHTTPتوان از پروتكل  مي

هاي ديگري همچون  بنابراين از پروتكل. كند امنيت مناسبي فراهم نمي
SSL امضاي ديجيتال اي در اليه انتقال و XML و رمزنمودن XML 

 IBM انداردها كه نتيجه همكارييكي از جديدترين است. شود استفاده مي
 WS-Security . استWS-Security باشد، استاندارد  ميMicrosoft و

، امكان ايجاد SOAP هاي هايي بر نحوه ارسال پيام با ارائه گسترش
ها را برآورده   و محرمانگي پيام و تصديق هويت پيامصحتيكپارچگي، 

 كه امكان استفاده  شده استي طراحيا  به گونهWS-Security. كند مي
 را در ي و رمزنگاريتي امنيها كيها و تكن  از روشيعي وسفياز ط
  .سازد ي وب فراهم ميها سيسرو

  ها سيسرو  وبي امن براينواع معمار ا2- 2
IBMو  Microsoft در ادامه ارائه WS-Security توصيف 

 اين .]4[ اي از استانداردها ارائه نمودند سرويس امن را در قالب پشته وب
شده در  هاي ارائه ضمن آنكه در مدل.  ارائه شده است1توصيف در شكل 

اين . ، براي انواع شرايط، معماري امنيتي مورد نياز نيز ارائه شده است]4[
  .اند ها در قالب سناريوهايي ارائه شده معماري

 با استفاده از "1مياعتماد مستق"توان به  از جمله اين سناريوها مي
 در SOAPهاي امنيتي با مرجع، پردازش پيام  ، نشانه2منيتيهاي ا نشانه

كننده قابل  ديواره آتش، تصديق هويت ساده با استفاده از يك شركت
 با سرويس از طريق يك برنامه اليه مياني و ي، ارتباط مشتراعتماد

به عنوان مثال سناريوي ارتباط . هاي متحرك اشاره نمود ي مشترسناريوي
از طريق يك برنامه اليه مياني را به طور مختصر  با سرويس يمشتر

 برنامه ،هاي امنيتي در اين سناريو فرض شده كه برچسب. كنيم بررسي مي
 هنگامي كه با سرويس يكردن به عنوان مشتر اليه مياني را براي عمل

معماري مورد استفاده در اين سناريو را در . سازد كند، فعال مي  ميصحبت
  .نيدك  مشاهده مي2شكل 

 
1. Direct Trust 
2. Token 

  
  .ياني مهي استفاده از اليوي سناريمعمار  :2شكل 

  
 به برنامه اليه مياني دسترسي پيدا ي مرورگرِ مشترو،ي سنارنيدر ا

. شود ي آن به يك سرويس شناسايي رجوع داده مقيكند و از طر مي
تصديق هويت شد، درخواست به برنامه اليه مياني  يهنگامي كه مشتر

س شناسايي يك نشانهِ امنيتي براي برنامه اليه سروي. شود رجوع داده مي
تواند در اين هنگام از اين نشانه امنيتي  سرور مي وب. كند  مياهممياني فر

سرويس  هاي خود را بر پايه شناسايي خود به وب استفاده كند و درخواست
سرور  سرويس درخواست را پردازش كرده و نتيجه را به وب وب. ارائه كند
  .دگردان باز مي

   امنسيسرو  توسعه وبي برايارچوبهچ 3- 2
. هاي امن ارائه شده است سرويس  چهارچوبي براي توسعه وب]6[در 

پايه نيازهاي كنوني و  آوردن امنيت بر هدف از ارائه اين چهارچوب فراهم
 و كامل رياي براي دستيابي به امنيت فراگ اين چهارچوب پايه. آينده است
. كند ميها استفاده  سرويس  از پيش موجود وبيا و از بسترهكند فراهم مي

 براي استراتژي امنيتي  تعدادي قدم كليدي]6[شده در  در چهارچوب ارائه
ها  اين قدم. ها توصيف شده است  و چگونگي طي اين قدممعرفي شده

  :باشد شامل موارد زير مي
  3ينامه كاربر در مشتر برقراري گواهي  •
  سرورها به  نامه انتقال گواهي  •
  هاي سرور به پردازش برنامه پردازش سرور از ها جريان گواهي  •
  سرويس برنامه هر خط مشي امنيتي وب  •

ها و استانداردهاي   و تكنولوژي1شده در بخش  با توجه به مسائل مطرح
، نياز به فرآيند سيستماتيكي براي توسعه 2شده در بخش  بررسي

 به بررسي چگونگي 4 در بخش. شود هاي امن احساس مي سرويس وب
با ) استخراج تهديدها و نيازهاي امنيتي(سرويس امن  توسعه يك وب

  .پردازيم  ميRUPSecاستفاده از مدل فرآيند 

 RUPSEC يمعرف - 3
هاي اطالعاتي و ارتباطي، حمالت و تهديدهاي  با گسترش سيستم

 ها نيز افزايش يافته و درنظرگرفتن نيازهاي گونه سيستم امنيتي عليه اين
ترين  ترين و كليدي ها به عنوان يكي از مهم  سيستمهامنيتي در توسع

 هر سيستمي با توجه به هبه منظور توسع. باشد ها مطرح مي فعاليت
ها و   فرآيند، روشهفاكتورهاي متعدد، مدل فرآيندي كه دربرگيرند

 Rational Unified. شود افزار است، انتخاب مي ابزارهاي مهندسي نرم
Processهاي فرآيند توسعه  ترين مدل ترين و جامع كي از متداول ي

دهندگان قرار  هاي اخير مورد توجه توسعه باشد كه در سال افزار مي نرم
 هافزار در توسع به منظور استفاده از اين فرآيند مهندسي نرم. گرفته است

اي برخوردار  هاي امنيتي در آنها از اهميت ويژه هايي كه جنبه سيستم
  . انجام شده استRUPSec به نام RUP گسترشي بر ،باشد مي
ست كه نيازهاي امنيتي در تمام فازها و  ااين  برRUPSecكيد أت

 RUP هاي مراحل توسعه پروژه مد نظر قرار گيرند و با فازها و نظام
 

3. Client 
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شود  دهندگان سيستم پيشنهاد مي به توسعه. يكپارچه و هماهنگ شوند
شده را نيز انجام  هاي اضافه  فعاليت،RUP هاي كردن نظام همگام با طي

نمودن تعدادي   شامل بر اضافهRUPSec هاي موجود در گسترش. دهند
نمودن يا  هاي موجود، اضافه هاي موجود يا تغيير فعاليت فعاليت به فعاليت

نمودن يك نقش جديد به نام  افزاري و اضافه هاي نرم تغيير فرآورده
  .]9[ تا ]7[متخصص امنيتي سيستم است 

RUPSecسازي كسب و كار و نيازها توسعه   تاكنون در دو نظام مدل
هاي زير اضافه و يا  سازي كسب و كار فعاليت در نظام مدل. داده شده است

  :اند بهبود يافته
بهبود فعاليت به دست آوردن قوانين : آوردن قوانين امنيتي بدست  •

  سيستم كاري
  سازي سيستم كاري ر مدلد دفعاليتي جدي: مشي امنيتي تعريف خط  •
  بهبود فعاليت يافتن بازيگران و موارد استفاده سيستم كاري  •
  Business Entity و Business Workerبهبود فعاليت يافتن   •
بهبود : آوردن نيازهاي امنيتي از روي خط مشي امنيتي بدست  •

  فعاليت تعريف نيازهاي خودكارسازي
  :م شده استر انجاهاي زي در نظام نيازها، گسترش

فعاليتي جديد در : استفادهها و موارد سوءMisactorپيداكردن   •
  نيازها نظام
  فعاليتي جديد در نظام نيازها: آوردن تهديدهاي سيستم بدست  •
: آوردن موارد استفاده امنيتي تكميل موارد سوءاستفاده و بدست  •

  فعاليتي جديد در نظام نيازها
   فعاليت توصيف نيازها بهبود :اي امنيتيتكميل نيازه  •

دو فعاليت در رابطه با شناسايي تهديدات و موارد سوءاستفاده به طور 
سپس با استفاده از موارد . باشند يچرخشي انجام شده و مكمل يكديگر م

ستفاده، موارد كاربرد امنيتي براي مقابله با آنها شناسايي و توصيف اسوء
اي توصيف موارد كاربرد امنيتي در نهايت نيازهاي امنيتي بر مبن. شوند مي

در بخش بعد، مراحل ذكرشده براي توسعه يك سيستم . آيد به دست مي
  .شوند سرويس پيگيري مي مبتني بر وب

 RUPSEC از استفاده با امن سرويس وب توسعه - 4
سرويس به عنوان يك مطالعه  در اين بخش، به بررسي توسعه يك وب

، يك سيستم داللي سرويس سيستم مورد مطالعه. پردازيم موردي مي
كند  هاي فروشندگان را به مشتريان عرضه مي اين سيستم، سرويس. است

در ادامه، . كند و بابت داللي و يافتن مشتري و فروشنده سرويس، سود مي
سرويس امن براي سيستم داللي  به بررسي مراحل توسعه يك وب

 شناسايي شده در قدم اول تهديدات عليه اين سيستم. پردازيم سرويس مي
، اين تهديدات به تعدادي مورد سوءاستفاده RUPSec هاي و مطابق با قدم

ها Misactor هاي تهديدگر نيز به  افراد يا سيستمضمناً. شوند نگاشت مي
پس از آن براي هر يك از موارد سوءاستفاده، يك يا چند . شوند نگاشت مي

، توصيف اين موارد شود مورد كاربرد امنيتي شناسايي و توسعه داده مي
  .كاربرد، نيازهاي امنيتي سيستم داللي را مشخص خواهد كرد

  ها سيسرو  وبهي معمول علداتيتهد 1- 4
. هديدهاي امنيتي مواجه هستندتها با گروهي از مسائل و  سرويس وب

 يها ها و سيستم سرويس بسياري از تهديدهاي معمول عليه وب
در ادامه با . اند بندي شده ايي و دسته شناس]11[  و]10[، ]5[كامپيوتري در 

استفاده از تهديدات معمول سعي در شناسايي تهديدات عليه سيستم داللي 
در اين بخش به بررسي تهديدات . سرويس مورد مطالعه خواهيم داشت

سپس تهديداتي كه سيستم داللي . پردازيم ها مي سرويس معمول عليه وب
  .كنيم شناسايي ميكنند را  مورد مطالعه را تهديد مي

 در حال حاضر ساختار فايل استاندارد بسياري XML : اجباري1شيمايپ
هاي امنيتي در وب  هاي كاربردي است، اما اكنون با يك چالش هاز برنام

كند تا   ميشيمايشده را پ سرويس پيام دريافت وب. مواجه شده است
 ا فراخواني نموده يعناصر و پارامترها را استخراج نمايد و در مقابل متدي را

ترين  اين عمل پايه، يكي از راحت. در پايگاه داده، اطالعاتي را وارد نمايد
 يها اي داده هايي از چنين حمله مثال. ها است سرويس هاي حمله به وب راه

  . است2 بزرگ و حمله ارسال مجدداري بسيها  داده،يچرخش
راي اجراي يك متد  بSOAP هاي پارامترها در پيام:  پارامترهايابيارز

از آنجا كه . شوند خاص از سمت مشتري به سرويس ارسال مي
 قرار دارد، WSDL دستورالعمل چگونگي استفاده از پارامترها در مستند

ها با استفاده از  سرويس هاي در زمينه حمله به وب بسياري از تالش
كردن پارامترهاي مختلف انجام   و امتحانWSDL لتوصيفات داخ

  .د تا نقطه نفوذ يا اطالعات غيرمجازي را به دست آوردگير مي
ست كه  اآن XML ترين نقاط قوت يكي از مهم: 3 چرخشييها داده

اي تعريف نمود و ميان آنها ارتباطات  هاي اليه توان در آن المنت يم
هاي امنيتي قرار  اما همين تسهيالت هدف حمله. پيچيده ايجاد كرد

هاي بسيار زياد تا حد  تواند مستندي با اليه ميكننده  گيرد، زيرا حمله مي
 آن شيماي سنگيني براي پيها  اليه ايجاد كند و داده100000 ا ت10000

  .ايجاد كند
بودن،  في به علت خودتوصXML هاي فايل: بسيار بزرگ يها داده

 را پردازش XML هاي هايي كه فايل برنامه.  هستنديادي حجم زيدارا
يكي از . هايي با حجم محدود هستند ازش فايلكنند قادر به پرد مي

ها، ارسال مستندات بسيار حجيم تا حد  سرويس هاي امنيتي عليه وب حمله
  . يا گيگابايت استتصدها مگاباي

 فرمتي براي XML هاي ل در فايSchema: Schemaكردن  خراب
آنجا از . كنند  از آنها استفاده ميشگرهايمايكند و پ ها ايجاد مي دستورالعمل

شدن را فراهم  شيمايها اطالعات الزم و ضروري براي پSchemaكه اين 
 مها انجاSchemaكردن   با استفاده از خرابDoSهاي  كنند، حمله مي
  نوع داده دركه ي راه براي دستكاري داده هنگاملهي وسنيبه ا. شود مي

Schemaآيد شده به وجود مي بي تخر.  
هاي  ، تهديدگر، با بررسي فايلدر اين روش: WSDL يها  فايلشيپو

WSDLكند كه  زدن برخي از عمليات موجود مي  موجود، سعي در حدس
  .اند  توصيف نشدهWSDLدر فايل 

، WS-Routingبا توجه به اينكه با استفاده از : 4ها غامي پري مسرييتغ
صورتي  سرويس تغيير داد، در  را در وبSOAPهاي  توان مسير پيغام مي

 بين راه، در اختيار شخصي غيرمجاز قرار گيرد، وي يها هكه يكي از گر
، مسير پيغام را به يك گره SOAPهاي   پيغام5تواند با تغيير در سرآمد مي

 "Man in the Middle"اي از نوع  غيرمجاز تغيير داده و در نتيجه حمله
  .رخ دهد

گرهايي   اشارهXMLهاي   در فايلالًًمعمو: هاي خارجي حمله موجوديت
تهديدگر .  وجود داردURIهاي  هاي خارجي از طريق آدرس ه موجوديتب

  .هاي غيرمجاز گردد گرها موجب انتقال داده تواند با تغيير اين اشاره مي
 

1. Parse 
2. Replay Attack 
3. Recursive Payloads 
4. Routing Detours 
5. Header 
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Search for Service

System AdministratorUser Registration

Customer

Service Providers

Close Service

Add new Service

Request for Service

Approve new 
Service in System

<<include>>

<<include>>

Grant Service usage

  
  . نمودار مورد كاربرد سيستم داللي سرويس: 3شكل 

  
  .سرويس داللي سيستم عليه امنيتي تهديدات ليست :1 جدول

  

 ورد تهديدموارد كاربرد م نام تهديد

Search for Service 
DoS حمالت 

Request for Service 

Schema براي اجراي اين مورد سوءاستفاده، نياز به استفاده  تغيير
 .نامناسب از موارد كاربرد عادي سيستم وجود ندارد

Request for Service  ها تغيير مسير پيغام  
Add new Service 

  
هاي  دادن درخواسترهديدگر، با قرادر اين روش ت: SQL1 قيتزر

، موجب اجراي اين دستورات در SQLوجوهاي  غيرمجاز خود در پرس
كنندگان  در سيستم مورد مطالعه، استفاده. گردد سيستم مورد تهديد مي

هاي خود، با قراردادن  توانند در هنگام ارسال درخواست سرويس مي
  . موجب تهديد سيستم گردندSQL زدستورات غيرمجا

 يها غاميكردن پ يدر اين روش، تهديدگر با كپ: حمله ارسال مجدد
يي و حتي آصورت متوالي موجب كاهش كاره معتبر و ارسال مجدد آنها ب
  .گردد از كارافتادن سرويس مي

  سي سروي داللستمي سهي علدهايتهد 2- 4
شده عليه  در اين بخش با توجه به تهديدات موجود و معمول شناخته

 و با توجه به كاركردهاي سيستم داللي سرويس، تهديداتي ها سرويس وب
كاركردهاي سيستم داللي . كنيم عليه سيستم داللي را شناسايي مي

  . ارائه شده است3سرويس مورد مطلعه در مدل مورد كاربرد شكل 
شده در بخش قبل، سيستم داللي سرويس  هاي اشاره بسياري از حمله

  .ميپرداز ياين بخش به بررسي برخي از آنها مكند، بنابراين در  را تهديد مي
ترين تهديدهاي عليه سيستم داللي سرويس و  ليست تعدادي از مهم

  . ارائه شده است1گيرد در جدول  مورد كاربردي كه مورد تهديد قرار مي
 

1. SQL Injection 

  به دست آوردن موارد سوءاستفاده 3- 4
در بخش پيش تهديدات عليه سيستم داللي سرويس را شناسايي 

يم، در اين بخش اين تهديدات را به مورد سوءاستفاده نگاشت نمود
اين نگاشت به معني ايجاد تعدادي مورد سوءاستفاده و . كنيم مي

نمودار مورد . دادن آنها به موارد كاربرد معمولي سيستم است نسبت
  . مدل شده است4سوءاستفاده سيستم مربوطه در شكل 

  ها سيوسر  معمول در وبيتي امنيها حل راه 4- 4
براي شناسايي موارد كاربرد امنيتي بايد راه مقابله با هر يك از تهديدات 

در . را تشخيص داده و آن را به يك مورد كاربرد امنيتي نگاشت نمود
هاي امنيتي معمول براي تهديدات امنيتي  حل بسياري از منابع راه

اللي پيش از بررسي تهديدات سيستم د. اند بندي شده آوري و دسته جمع
هاي امنيتي  حل هاي آن، به بررسي راه حل هسرويس و ارائه را

  .پردازيم ها مي سرويس وب
 و IPSec و SSLهاي امنيتي مانند  در گذشته استفاده از تكنولوژي

هاي امنيتي مناسبي بودند، اما امروزه اين  حل هاي آتش راه ديواره
ها را برآورده   مورد انتظار سازمانيتي سطح امنگريها د تكنولوژي

سرويس   امنيت در وبها، سيسرو با توجه به گسترش وب. سازند ينم
 XML ي در محتوايتي امندگاهي بر دي جديد مبتنهاي ولوژينيازمند تكن
سرويس كه   معمول و جديد امنيت وبحل  راه10در اين بخش . شده است

  .كنيم اند را بررسي مي  ارائه شدهXML بر پايه غالباً
 به عنوان HTTP و IPسرويس مبتني بر  وب: ن اليه حملنمود امن

در . باشد هاي كاربردي و منابع مي اليه حمل و ايجاد ارتباط ميان برنامه
ها باشد،   انتقال امن دادهي براي روشي حمل در شبكه داراهي كه اليصورت

  .ابدي ي راه كاهش مني در بها غاميشدن پ امكان خوانده
 به سازمان XMLهاي پيش از ورود پيام: XMLسازي فيلتركردن  پياده

روي آنها براي اطمينان از اندازه، محتوا و ه بايد يك عمل فيلترنمودن ب
 هستند، در XML  مبتني برفيلترها غالباً. ها صورت گيرد ديگر متغير پيام

  .توان آنها را به هنگام نمود نتيجه با كشف تهديدات جديد مي
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Customer

Service Providers System 
Administrator

 

Adversary

 

 

 

Poison the Schema

Try DoS AttacksSearch for Service

Routing DetoursRequest for Service

User Registration

Add new Service Grant Service usage

Close Service Approve new Service 
in System

<<extend>>

<<extend>>

<<ex
ten

d>>

<<ex
ten

d>> <<include>>

<<include>>

  
  .  نمودار مورد سوءاستفاده سيستم داللي سرويس:4شكل 

  
هاي امنيتي كه امروزه كاربرد  حل يكي از راه: نمودن منابع داخلي پنهان

 براي (NAT) 1هاي شبكه زيادي پيدا كرده است، استفاده از تبديل آدرس
عالوه بر استفاده از . باشد داخلي مي IP هاي داشتن آدرس پنهان نگاه

NATهاي حفاظت از منابع داخلي در مقابل  ثرترين راهؤ يكي ديگر از م
هاي   بين برنامهTCPكنندگان خارجي، محدودكردن دسترسي  شركت

 XMLبا استفاده از . كنندگان بيروني است كاربردي سرور و شركت
Proxy و بازنويسي URLتوانند حجم قابل توجهي از  ها مي ها، سازمان

  .را پنهان كنندپيكربندي داخلي خود 
هاي   حمله:XML DoS (XDoS) هاي حفاظت در مقابل حمله

XDoS به اندازه حمالت syn-floodتر ايجاد   معمول نيستند، اما آسان
براي حفاظت سيستم در مقابل . شده و قابليت تخريب بيشتري دارند

XDoSشود،  هايي كه دريافت مي  در مقابل كليه پياميهاي ، بايد محدوديت
 ،ي به عنوان پروكسXML يتي امنيها  از دروازهادهبا استف.  دادقرار

ها درباره طول، اندازه، فركانس  توانند تنظميات پيام مديران شبكه مي
  .ارسال و زمان ارتباط را محدود و مشخص كنند

 مبتني بر متن است و بسياري از XMLاز آنجا كه : ها ييد كليه پيامأت
شود، امكان وجود خطا در آنها  راد ايجاد مي توسط افXMLهاي  نمونه پيام
هاي ساده براي جلوگيري از اين مسئله، استفاده از  يكي از قدم. باال است

XSD براي تعريف Schemaها براي  يكي از بهترين راه. باشد  مي
هاي امنيتي از طرف فيلدهاي ناشناخته و مستندنشده در  جلوگيري از رخنه

  .باشد ها ميDTD و XSDهاي با استفاده از  ييد پيامأ تXMLهاي  پيام
تواند   مدير شبكه ميXMLهاي  با تبديل كليه پيام: ها تبديل كليه پيام
هاي   انجام دهد كه نگاشتي ميان اليه دادهXML يك تبديل آدرس

هاي كاربردي، به  چنين محافظتي از اليه برنامه. داخلي و خارجي است
  .پذير است  انجامXSLTوسيله 

 
1. Network Address Translation 

تواند  ها، فرستنده مي با امضانمودن كليه پيام: ها نمودن كليه پيامامضا
ده  شرودي امضااز آنجا كه هر و. روي هر پيام باقي گذارده يك اثر امن ب

  .تواند تغيير يابد است، محتواي آنها نمي
توانند قابليت عدم انكار را  ها مي سازمان: ها  پيام2ي زمانيگذار برچسب

نمودن  ، براي همگام(NTP) 3 شبكهگذاري زمانروش  با استفاده از
 روش به نيدر ا.  با زمان يك منبع مرجع، افزايش دهندXMLنودهاي 
 اضافه شده و يشده يك برچسب زمان افت يا ارسالهاي دري تمام پيام
  .دهد  انكار را افزايش ميمقابليت عد

 شيماي نيازمند پXML رمزنگاري در: ها مودن فيلدهايي از پيامنرمز
هايي كه بايد رمزنگاري يا   و پس از آن بخشباشد  ميXML تعامالت

هاي  دازشاي از پر رمزگشايي شوند، شناسايي شده و در نهايت مجموعه
  .شود  بر آنها انجام ميXMLمبتني بر 
روي ه  سمع باستراق ريثأت:  موانع امنيتي براي استراق سمعسازي پياده

تركيبي از با استفاده از . ميت تصور نموداه گاه نبايد كم شبكه را هيچ بستر
تواند به سرعت و   مدير شبكه ميي زمانگذاري امضاي ديجيتال و برچسب

 را ك از موارد مشكويري كشف و جلوگي براهاي نظارتي رشبه آساني گزا
  . كندجاديا

 آوردن موارد كاربرد امنيتي بدست 5- 4

شده در بخش  يدر اين بخش براي هر يك موارد سوءاستفاده شناساي
 يك يا چند مورد كاربرد امنيتي شناسايي شده و با موارد سوءاستفاده ش،يپ

  .شوند مرتبط مي
 DOS حمله 4-5-1

   هميشگي  و  عادي فعاليت   كه  هستند  تهديداتي  از  ناشي  DoS  حمالت
 

2. Timestamping 
3. Network Time Protocol 
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Search for Service <<security>>
 Integrity

Customer Request for Service Grant Service Usage System Administrator

Adversary

<<include>> <<prevent>>

<<misuse case>>
Try DoS Attacks

<<include>>

<<include>>

  
  .Try DoS Attacks نمودار مورد كاربرد امنيتي براي تهديد : 5شكل 

  
  .DOS حمالت از جلوگيري مسير صحت، امنيتي كاربرد مورد :2 جدول

  

 صحت: نام مورد استفاده
 DoSجلوگيري از حمالت : مسير مورد استفاده

  .هاي سيستم را دارد هايي، قصد از كار انداختن سرويس با ارسال پيغامكاربر غيرمجاز، : تهديد
  .هاي سيستم فراهم است ز امكان استفاده از سرويسبراي كاربر غيرمجا: شرط پيش

  هاي سيستم فعاليت  فعل و انفعاالت سيستم  Misactorهاي  فعاليت  كاربر عاديهاي  فعاليت
هاي خود را  كاربر عادي درخواست

براي استفاده از سيستم ارسال 
  .نمايد مي

Misactorهاي  ، درخواست
انداختن  غيرمجازي را براي از كار

  .نمايد هاي سيستم ارسال مي سرويس
    

      
هايي را كه براي از  سيستم بايد پيغام

شوند از  كار انداختن سيستم ارسال مي
  .هاي عادي تشخيص دهد پيغام

      
سيستم بايد با كاهش يا جلوگيري از 

شدن آنها  ها، از خراب برخي از سرويس
  .جلوگيري نمايد

    
سيستم بايد، مدير يا مسئول امنيتي را 

انداختن  ز تالش براي از كارا
  .ها مطلع نمايد سرويس

  

  . سيستم بايد كاربر را از تغييريافتن پيغامش مطلع نمايد:شرط پس
  

    

Adversary<<security>>
 Integrity

<<misuse case>>
Poison the Schema  

  .Poison the Schema نمودار مورد كاربرد امنيتي براي تهديد : 6شكل 
  

هاي عادي خود   فعاليتكنند و با اينكه سيستم ظاهراً سيستم را مختل مي
چنين شرايطي با تهديدات . شود دهد، از حالت عادي خارج مي  ميرا انجام

  :آيد يزير به وجود م
  پارس اجباري  •
   چرخشيهاي داده  •
   بسيار بزرگهاي داده  •
  حمله ارسال مجدد  •

در اين تهديدات، به سيستم يك بار اضافي يا سنگين و غالباً با تكرار 
 طبق الگوهاي DoS هاي لهبراي مقابله با مسئله حم. شود بار، تحميل مي

 استفاده "صحت"بايد از مورد كاربرد امنيتي ] 10[موارد كاربرد امنيتي در 
 Denial ofهاي  مسير حمله] 10[مسير مورد كاربرد پيشنهادي در . نمود

Servicesاز آنجا كه نمودار نهايي موارد كاربرد امنيتي بسيار . باشد  مي

ده را در ش مورد كاربرد امنيتي بحث تنها 5در شكل ما  ،شود پيچيده مي
  .ايم ها وارد نموده مدل

  Schema تغيير 4-5-2
هاي روي سيستم   شخص متخاصم، به طريقي داده در اين نوع تهديد،

شود كه ساختار  هايي ميSchemaها شامل  اين داده. دهد را تغيير مي
 ها روند پردازشSchemaبا تغيير اين . نمايد ها را مشخص مي پيغام
تواند  سرويس تغيير كرده و در نتيجه شخص متخاصم مي ها در وب پيغام
  .ديهاي غيرمجاز را به سيستم ارسال نما داده

هاي حياتي سيستم محسوب   به اينكه اين تهديد، تغيير دادهبا توجه
گيري نمود كه يكپارچگي سيستم از بين رفته  توان نتيجه  مي،شود مي

از اين مورد سوءاستفاده از مورد كاربرد بنابراين براي جلوگيري . است
 System Data به نام صحت و مسير ]10[  معرفي شده دريتيامن

Protectedبراي مورد سوءاستفاده مربوط به 6در شكل . شود  استفاده مي ،
، يك مورد كاربرد امنيتي، از نوع صحت تعريف Schemaكردن  خراب
  .است شده

 ارائه 3كپارچگي در جدول جدول توصيف مورد كاربر امنيتي ي
  .است شده
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  .Misroute the Messageنمودار مورد كاربرد امنيتي براي تهديد   :7شكل 

  
  .سيستم هاي داده از محافظت مسير يكپارچگي، امنيتي كاربرد مورد :3 جدول

  

 صحت: نام مورد استفاده
  هاي سيستم محافظت از داده: مسير مورد استفاده

  .نمايد هاي خطا را جايگزين مي Schemaهاي موجود در سيستم را تغيير داده و Schemaيرمجاز، كاربر غ: تهديد
  .ها است كه نبايد تغيير داده شوند هاي حياتي براي بررسي پيغامSchemaسيستم داراي : شرط پيش

  هاي سيستم فعاليت  فعل و انفعاالت سيستم  Misactorهاي  فعاليت
Misactor با تغيير ،Schemaهاي خطا را   داده  

      . كند جايگزين مي

 جلوگيري Misactorها توسط  سيستم بايد از تغيير داده    
  .نمايد

هاي  ، متوجه تغيير دادهمميزيسيستم بايد با انجام     
  .سيستم گردد

سيستم بايد مدير، يا مسئول امنيتي سيستم را از تغيير   
    .مايدها مطلع ن ها يا تالش براي تغيير داده داده

  .هاي موجود بر روي سيستم جلوگيري كرده باشدSchema سيستم بايد از تغيير :شرط پس
  . مطلع شده باشدSchemaمدير سيستم بايد از تالش براي تغيير 

  
  .كاربر هاي پيغام يكپارچگي يكپارچگي، امنيتي كاربرد مورد :4 جدول

  

 صحت: نام مورد استفاده
  هاي كاربر امصحت پيغ: مسير مورد استفاده

  .گردد هاي پيغام مي رفتن يا تغيير داده هاي كاربر، موجب از بين با تغيير محتويات پيغامكاربر غيرمجاز، : تهديد
  .هاي بين كاربر و سيستم دارد اي براي تشخيص پيغام كاربر غيرمجاز وسيله: شرط پيش

  هاي سيستم فعاليت  سيستمفعل و انفعاالت   Misactorهاي  فعاليت  كاربر عاديهاي  فعاليت
كاربر درخواست خود را در قالب پيغام 

SOAPنمايد  براي سيستم ارسال مي.        

  Misactor پيغام را دريافت كرده، آن را 
      .نمايد تغيير داده و مجدداً ارسال مي

  سيستم بايد متوجه تغيير پيغام       
  .كاربر گردد

 SOAPسيستم بايد در قالب يك پيغام     
    .هايش مطلع نمايد ر، كاربر را از تغيير دادهديگ

  . سيستم بايد كاربر را از تغييريافتن پيغامش مطلع نمايد:شرط پس
  
  ها  تغيير مسير پيغام4-5-3

هاي كاربر و تغيير  در اين نوع تهديد، شخص متخاصم، با دريافت پيغام
 روش پس در اين. نمايد  نامعلوم هدايت مييمسير، آنها را به سمت مقصد

براي . گردد از تغيير پيغام كاربر، پيغام مجدداً براي سرويس ارسال مي
 فظهاي كاربر به سيستم ح جلوگيري از اين نوع تهديد، بايد صحت پيغام

 به نام ]10[شده در  به اين منظور از مورد كاربرد امنيتي معرفي. گردد
، 7 شكل در. شود  استفاده ميUser Message Integrityصحت و مسير 

 يك مورد كاربرد ها، غامي پري مسرييبراي مورد سوءاستفاده مربوط به تغ
 امنيتي در دتوصيف اين مورد كاربر. امنيتي از نوع صحت تعريف شده است

  . ارائه شده است4جدول 
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  .پيشين هاي تالش ديگر با مقايسه در RUPSEC توسط شده داده توسعه هاي فرآورده و ها مدل ليست :5 جدول
  

 شده هاي انجام تالش  RUPSec  RUP  افزاري مدل يا فرآورده نرم
  اند آوري شده تهديدات معمول جمع شوند مستند نمي  .شوند شناسايي، توصيف و مدل مي  تهديدات عليه سيستم
  تالشي انجام نشده است شوند مدل نمي  اي از تهديدات يافته مدل توسعه  موارد سوءاستفاده
  اند آوري شده جمع) نه در قالب موارد كاربرد(هاي معمول  حل راه شوند مدل نمي  هاي امنيتي حل مدلي از راه  موارد كاربرد امنيتي

  
   به دست آوردن نيازهاي امنيتي6- 4

 يازهايآمده در مرحله قبل، ن  بدستيتيبا توجه به موارد كاربرد امن
ستخراج  قابل اي به سادگدي آنها را برآورده نمادي باستمي كه سيتيامن
 اي كي قابل نگاشت به يتي منظور هر مورد كاربرد امنني ايبرا. باشند يم

 كاربرد ورد معموالً از شرح مازهاي نني كه ا خواهد بوديتي امنازيچند ن
  . مذكور به دست خواهد آمديتيامن

 امن هاي سرويس وب توسعه در RUPSEC ارزيابي - 5
افزار وجود  د توسعه نرمينآهاي فر  براي ارزيابي مدلي گوناگونيها روش

يند آهاي مدل فر دو روش متداول، مطالعه موردي و بررسي ويژگي. دارد
شده، تعريف يك  در اين مقاله هسته اصلي كار انجام. ]12[ باشند مي

ها و  مدل. سيستم داللي سرويس به عنوان مطالعه موردي است
براي . ندشو  حول توسعه اين سيستم ايجاد ميافزاري نرمهاي  هفرآورد

هايي از  توان جنبه هاي امن، مي سرويس  در توسعه وبRUPSecارزيابي 
شوند را ارزيابي و با   مدل ميRUPSec  كه توسطها سيسرو وب

هاي   ليستي از فرآورده5در جدول . هاي معمول ِكنوني مقايسه نمود روش
 در اين مقاله ايجاد داده RUPSecافزاري كه با توجه به متدلوژي  نرم
ها و  اي ميان مدل در اين جدول مقايسه. كنيد اند را مشاهده مي شده
شوند با   مدل ميRUPSecها كه توسط  سرويس هايي از امنيت وب جنبه
شده در گذشته  هاي انجام  ديگر تالشني و همچنRUP استاندارد نديآفر
 يابيبا توجه به ارز. انجام شده است)  شدرهكه در مقدمه به آنها اشا(

آوردن    از مشكالت موجود در بدستياري بسRUPSecشده،  مانجا
 را پوشش خواهد داد و به ها سيسرو  در وبيتي امنيازهاي و نداتيتهد
ضعف   نقطه. بخشد ي را مي استخراج موارد فوق، ساختار مشخصنديآفر

RUPSecي طراح،ي معماردي تولي برايحل  در حال حاضر، عدم ارائه راه 
  .باشد ي تست آن م ويساز ادهي پستم،يس

 كار ادامه براي يهايپيشنهاد و گيري نتيجه - 6
هاي قبلي اشاره گرديد، امروزه تهديدهاي  طور كه در بخش همان

ها،  ها وجود دارد و با توجه به اهميت اين سرويس سرويس فراواني عليه وب
وجود مدل فرآيندي كه نيازهاي امنيتي آنها را در تمام مراحل توسعه 

در اين مقاله، سعي گرديد مراحل .  استي دهد، ضرورنظر قرار مد
سرويس امن به كمك   و نيازهاي يك وبيتي امنيدهاي تهددنآور بدست

RUPSecنديآ توجه داشت كه فرديبا.  مورد بررسي قرار گيرد RUPSec 
 امن يها ستمي سيساز ادهي و پي طراح،ي معماردي تولي را برايقيحل دق راه

 مذكور در حال توسعه بوده و مراحل نديآته مدل فرالب. ارائه نكرده است
 ارائه شده است يا گونهه  در آن بيتي امنيازهاي و نداتي تهدوردنآ بدست

 يشده در مراحل بعددي توليافزار كه امكان استفاده از محصوالت نرم
شود پس از ارائه مراحل  پيشنهاد مي. افزار وجود داشته باشد توسعه نرم

 توسط زي مراحل نني، اRUPSec و تست در يساز ادهيپ ،ي و طراحليتحل
  .رندي قرار گيابي و ارزي مقاله مورد بررسنيشده در ا  مورد ارائهمطالعه

  مراجع
[1] H. M. Deitel, P. J. Deitel, B. DuWaldt, and L. K. Trees,  

Web Services, A Technical Introduction, Prentice Hall, New Jersey, 
US, 2003. 

[2] D. S. Frankel, Model Driven Architecture, Applying MDA to 
Enterprise Computing, Wiley, US, 2003. 

[3] M. Bishop, Computer Security, Art & Science, Addison-Wesley, 1st 
Ed., 2002. 

[4] Security in a Web Services World: A Proposed Architecture and 
Roadmap, A Joint Security Whitepaper from IBM Corporation and 
Microsoft Corporation, Version 1.0, Apr. 2002. 

[5] W. Negm, Anatomy of a Web Services Attack: A Guide to Threats 
and Preventative Countermeasures, White Paper Forum Systems 
Inc., 2004. 

[6] J. Thelin and P. J. Murray, "A public web services security 
framework based on current and future usage scenarios," in Proc. of 
Int. Conf. on Internet Computing, pp. 825-833, Las Vegas, Nevada, 
US, Jun. 2002. 

[7] P. Jaferian, G. Elahi, M. R. Shirazi, and B. Sadeghian, "RUPSec: 
extending business modeling and requirements disciplines of RUP 
for developing secure systems," in Proc. of the 31st EuoroMicro 
Conf. on Software Engineering and Advanced Applications, IEEE 
Computer Society, pp. 232- 239, Porto, Portugal, 2005. 

[8] M. R. A. Shirazi, P. Jaferian, G. Elahi, H. Baghi, and B. Sadeghian, 
"RUPSec: an extension on RUP for developing secure systems-
requirements discipline," in Proc. of the 2nd World Enformatika 
Congress (WEC'05), pp. 232-239, 2005. 

،  صادقيان. بوازي اهللا زاده شير  آيت. ر. م، الهي. جافريان، گ. باقي، پ.ح ]9[
مجموعه مقاالت دهمين  "،هاي امن براي توسعه سيستم RUP گسترشي بر"

 .1383 ،97-108. ، صصكنفرانس انجمن كامپيوتر ايران
[10] D. G. Firesmith, "Security use cases," J. of Object Technology, 

Online at www.jot.fm. Published by ETH Zurich, vol. 2, no. 3, 
pp. 53-64, May/Jun. 2003. 

[11] P. Lindstrom, Attcaing and Defending Web Services, A Spire 
Research Report, Jan. 2004. 

[12] O. Shehory and A. Sturm, "Evaluation of modeling techniques for 
agent-based systems," in Proc. of the 5th Int. Conf. on Autonomous 
Agents, pp. 624-631, Montreal, Canada, 2001. 

 
 مدرك كارشناسي مهندسي كامپيوتر خود را از 1366 در سال سيدمهدي حسيني نژاد

 مدرك كارشناسي ارشد مهندسي برق خود را از 1370عتي اصفهان و در سال ندانشگاه ص
 نامبرده به 1374 الي 1370از سال . دانشگاه كيس وسترن ريزرو در آمريكا دريافت نمود

عنوان كارشناس سيستم در مركز انفورماتيك پزشكي در كليولند اوهايو به كار مشغول 
. پس از آن به عنوان كارشناس ارشد در شركت سيپينت در آتالنتا مشغول به كار شد. بود

 در دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركبير در تهران 1379نامبرده از سال 
هاي  زمينه. باشد فعاليت گرديد و اينك نيز عضو هيأت علمي اين دانشكده ميمشغول به 

هاي  شبكه ،كاوي ها، داده  وي شامل معماري مبتني بر سرويس، پايگاه دادهيتحقيقات
  .باشد مي Episodic Associative Memories  وعصبي

  
ر دانشگاه صنعتي افزار را د دوره كارشناسي مهندسي كامپيوتر با گرايش نرم گلناز الهي

وي به مدت يك سال در دوره كارشناسي .  به اتمام رسانده است1385اميركبير در سال 
دوره ميالدي  2007ارشد فناوري اطالعات در دانشگاه تهران تحصيل نموده و در سال 

وي در . كارشناسي ارشد علوم كامپيوتر در دانشگاه تورنتوي كانادا را به پايان رسانده است
اضر دانشجوي دوره دكتراي علوم كامپيوتر در دانشگاه تورنتوي كانادا، تحت حال ح

روي ه تمركز تحقيقاتي وي در حال حاضر ب. باشد مي) Eric Yu(هدايت دكتر اريك يو 
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توسعه يك پايگاه دانش براي ذخيره و ساختاردهيِ دانش امنيتي و گسترش يك زبان 
هاي  زمينه. باشد بازنمايي دانش امنيتي ميها براي مدلسازي نيازها و  مبتني بر عامل

افزار امن، توسعه مبتني بر عامل، مديريت دانش و  علمي مورد عالقه نامبرده مهندسي نرم
  .باشد مدلسازي مفهومي مي

 
 
  

 و كارشناسي ارشد 1384 تحصيالت خود را در مقطع كارشناسي در سال پويا جافريان
نامبرده در حال حاضر . ير به پايان رسانده است در دانشگاه صنعتي اميركب1386در سال 

هاي تحقيقاتي   زمينه.اشدب يم اي كلمبتشي در مقطع دكترادر دانشگاه برليمشغول تحص
هاي امن، امنيت  افزار سيستم افزار، مهندسي نرم معماري نرم: مورد عالقه ايشان عبارتند از

 . نرم افزاريجرب تيمهندس و ،انهي، تعامل انسان و راو قابليت استفاده
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