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  چکیده
. شود یم شتریو ب شترینقاط روز به روز ب نیدر حال رشد است و ا يتجار يها ستمیس يها يریپذ بیدر حال حاضر نقاط ضعف و آس

اسـتفاده   و سـوء  يها،  از مشکالت آن ها بهـره بـردار   ستمیس يریپذ بیبا استفاده از نقاط ضعف و آس یتوانند به راحت یاخالگران م
و  يکـاربرد  يبرنامه ها يریپذ بیآس یابیارز يبرا يها، تست نفوذ وب به طور گسترده ا ستمیس التمشک ییبه منظور شناسا. کنند

ـ به  دنیدارد که ممکن است مانع از رس ییها یمشکالت، نواقص و کاست ،یاما تست نفوذ سنت. رود یتحت وب به کار م ـ ارز کی  یابی
 راداتیا بر   و تمرکز یبررس در  یانجام شده در حوزه تست نفوذ، سع ياپژوهش ه نیمقاله، با مطالعه آخر نیدر ا. کامل شود یتیامن

  .میداشته ا ن مشکالتیبا هدف رفع ا ریاخ يارائه شده در جهان در سال ها یعمل يراهکارها یو معرف یفعل تست نفوذ  يها روش

  کلمات کلیدي
  .سیوب سرو ،يریپذ بیتست نفوذ، آس ت،یاطالعات، تست امن تیامن
 

 
 

  مقدمه - 1
هاي  امنیت شبکه. مهم در هر سازمان است ياز جنبه ها یکیاطالعات  تیامن

موضوع جدیدي در حوزه فناوري اطالعات و   افزاري، هاي نرم اي و سامانه رایانه
. آیـد  شـمار مـی   اي براي کاربران این حوزه بـه   ارتباطات نیست، اما دغدغه تازه

اي،  هاي رایانه هاي ارتباطی و گسترش شبکه فناوري  امروزه همگام با پیشرفت
هــاي اصــلی مــدیران،  نیــت فضــاي تبــادل اطالعــات بــه یکــی از دغدغــه ام

اطالعات و ارتباطات تبـدیل     پژوهان و کاربران حوزه فناوري کارشناسان، دانش
سیستم مدیریت امنیـت اطالعـات مجموعـه اي از سیاسـت هـاي      . شده است

  اطالعـات  يفناورمرتبط با  يمربوط به مدیریت امنیت اطالعات یا ریسک ها
ایـن اسـت کـه یـک        1اطالعات تیامن تیریمد ستمیاصل حاکم در س. تاس

سازمان باید طراحی، پیاده سازي و حفظ مجموعه اي منسجم از سیاسـت هـا،   
فرآیندها و سیستم ها را براي مدیریت ریسک ها جهت ارزیـابی اطالعاتشـان   

تضـمین   را عـات در نتیجه سطح قابل قبـولی از خطـر امنیـت اطال   . انجام دهد
را  CIAامنیت اطالعات، حفاظت از اطالعات مـی باشـد کـه مـوارد      ، کند می

هـاي کـاربردي و    اخیرا مساله امنیت به دلیـل ازدیـاد برنامـه   . تضمین می کند
  تسـت امنیـت  . تجاري براي استفاده روي اینترنت اهمیت مازادي یافتـه اسـت  

افـزار یـا    زیاب، نرم، فرآیندي است که توسط یک تیم واجد شرایط ارها ستمیس
هـا جهـت بهبـود درکنتـرل      هاي کاربردي را به منظور شناسایی فرصـت  برنامه

هـا مـداوماً بـه دنبـال      کنـد و سـازمان   ها ارزیابی مـی  امنیت و اعتبارسنجی داده
  .باشند ها می هایی براي کاهش سطح ریسک و پایین آوردن احتمال نقص راه

سـتم هـا، انجـام    یس یتـ یامن یابیـ هدفمند و شاخص در ارز ياز روش ها یکی
ک نفـوذگر و  یـ د یـ که از د يهدف مورد نظر است، به طور يتست نفوذ بر رو

. آن است یتیامن يدا کردن حفره هایدر پ یستم نگاه کرده و سعیخرابکار به س
 ییهـا  یگر، مشـکالت و کاسـت  ید یابیارز يز مانند روش هایامام تست نفوذ ن

 یتـ یامن یابیـ ج دلخـواه و ارز یبـه نتـا   یابیدارد که ممکن است باعث عدم دست
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ن پـژوهش هـا   یدتریبر جد ين منظور در مطالعه ایبد. ستم شودیک سیکامل 
 ین نوشته تالش بـر معرفـ  ینه، در ایبه ينه تست نفوذ و ارائه روش هایدر زم

 يبـرا موجـود   يروش هـا  ین نقاط ضعف تست نفوذ و معرفیاز مهمتر یبرخ
 ین نوشـته، در بخـش دوم، بـه معرفـ    یدر ادامه ا. ن مشکالت شده استیرفع ا

ت یتست امن يک هایدر بخش سوم تکن. میت پرداخته ایتست امن یمفهوم کل
ن یدر بخـش چهـارم مهمتـر   . ک ها ارائه شده استین تکنین ایب يسه ایو مقا

ان یـ موجـود ب  ين راهکارهـا یدتریـ ن جدیو همچنـ  یمشکالت تست نفوذ سنت
 . ده استیگرد

 تیتست امن - 2
انجام تست امنیتی براي ارزیابی مخاطرات امنیتی، مبتنی بـر دانـش آزمـونگر    
. بوده و تهیه یک رویه دقیق براي انجام آزمون در این حوزه غیر ممکن اسـت 

کنـد، بـه    هاي محرمانه را پردازش مـی  که داده یستمیتست امنیت براي هر س
امنیـت  . منظور جلوگیري از نفوذ به سیسـتم توسـط هکرهـا، ضـرورري اسـت     

 ، ، آزمـایش نظامی است که خصوصـیات امنیتـی را در مراحـل طراحـی     ستمیس
سازي و بکارگیري مورد خطاب قرار می دهد، یعنی در دوره زمـانی تولیـد    پیاده

و شامل فعالیت هاي امنیتی زیادي مانند مدل  ستمییا چرخه حیات گسترش س
روز  یچیـدگی به سبب پ. کردن تهدید، مدیریت خطر و تست هاي امنیتی است

کـه فقـط    ،افزون برنامه هاي کاربردي وب، روش سنتی تست امنیتی عملکرد
سـنجی مـی کنـد در نمایـان کـردن       را تست و اعتبـار  ستمیمکانیزم امنیت س

بـه طـورکلی دالیـل تسـت      .دیگر ناکارامد شده است هاي امنیتی پنهان نقص
  :امنیت عبارتند از

 امنیت اطالعات ودسترسی  
تست امنیت به یافتن نقاط ضعفی کمک مـی کنـد کـه باعـث از دسـت دادن      

  .شود ها می اطالعات مهم یا اجازه نفوذ به سیستم
 سیستم ثبات  

ود تـا آن  تست امنیت به بهبود سیستم کمک می کند و درنهایت باعث می شـ 
  .سیستم مدت زمان بیشتري کار کند

 یکپارچگی سیستم  
اشـیم، تسـت امنیـت ایـن امکـان را      اگر در مراحل اولیه چرخه توسعه حیـات ب 

  .سازي سیستم از بین ببریم طراحی و پیاده دهد تا معایب احتمالی را در می
 بازده اقتصادي  

الش براي حل و جلوگیري ازمشکالت احتمالی بسیار ارزان تر است نسبت به ت
   .فصل و عواقب آن

  تیتست امن يک هایتکن - 3
ها، پژوهش در زمینه تست امنیـت   ستمیبا رشد نگرانی هایی در مورد امنیت س

هاي مختلـف تسـت امنیـت شـده      پیشرفت داشته است که منجر به ارائه روش
در این بخش دیدي سطح باال از تکنیک هـاي مختلـف تسـت نمـایش     . است

داده می شود که می توانند در زمانی که یک برنامه تست ساخته می شـود بـه   
اي ایـن تکنیـک هـا ارائـه     بر این بخش متدولوژي مشخصی. کار گرفته شوند

  . ]1[. نمی دهد

  یدست یو بازرس ینیبازب - 3-1
بازرسی هاي دستی بررسی هاي انسان محور هستند که که بـه طـور معمـول    

فرایند هـا را تسـت مـی کنـد امـا       امنیت مفاهیمی از قبیل افراد، سیاست ها و
ل تواند بازرسی تصمیمات فن آوري مانند طراحی هاي معماري را هم شـام  می

این تست ها معموال به وسیله تحلیل اسناد و مدارك یا انجام مصاحبه بـا  . شود
در حالی که مفهوم بازرسی هاي . طراحان یا صاحبان سیستم هدایت می شوند

دستی و بررسی هاي توسط انسان ساده است، اما می توانند جزء قوي تـرین و  
ستی یکـی از معـدود   بازبینی و بازرسی د. مؤثرترین تکنیک هاي موجود باشند

است و براي تضـمین اینکـه    SDLCروش هاي تست براي خود فرآیند هاي 
ایـن  . سیاست ها و مهارت هاي مناسب در محل تنظـیم شـده و وجـود دارنـد    

تکنیک زمانی می تواند استفاده شود که افراد فرآیند امنیـت را درك کننـد و از   
دي امـن، مهـارت هـاي    سیاست مطلع باشند و براي طراحی یک برنامه کـاربر 

فعالیـت هـاي دیگـر شـامل بـازبینی دسـتی مسـتندات،        . مناسبی داشته باشند
سیاست هاي کدنویسی امن، نیازمندي هاي امنیتی و طراحی هاي مربـوط بـه   

  .معماري باید به وسیله بازرسی دستی به انجام برسند

  دیتهد يساز مدل - 3-2
مـی کنـد تـا دربـاره     از آن جا که مدل سازي تهدید به طراحان سیستم کمک 

هاي کاربردي آن ها ممکن اسـت   برنامه/تهدیدات امنیتی فکر کنند که سیستم
. با این تهیدات مواجه شوند، این تکنیک را به یک روش محبوب تبدیل کـرده 

وان یـک ارزیـابی ریسـک بـراي     بنابراین مدل سازي تهدید می تواند بـه عنـ  
روش طراحان را قادر به توسعه  در حقیقت، این. هاي کاربردي دیده شود برنامه

استراتژي هاي کاهش دهنده آسیب پذیري هاي بالقوه می سـازد و بـه آن هـا    
و همچنـین توجـه خـود را بـر روي     کند تا منابع بـه ناچـار محـدود     کمک می

توصـیه  . ن را دارنـد معطـوف کننـد   هایی از سیستم که بیشترین نیاز به آ بخش
، یک مدل تهدید توسعه یافته و مسـتند  شود که همه برنامه هاي کاربردي می

ایجـاد    SDLC2مدل هاي تهدید بایـد در اسـرع وقـت در    . شده داشته باشند
براي توسعه یک مدل تهدید، اسـتاندارد  . شده باشند و مورد بازبینی قرار گیرند

NIST 800-30 [2] راي ارزیابی ریسک پیشنهاد می شودب.  

  کد ینیبازب - 3-3
بازبینی کد منبع، فرآیند بررسی دستی کد منبع یک برنامه کاربردي تحت وب 

بسیاري از آسیب پذیري هاي امنیتی جـدي، بـه   . است براي مشکالت امنیتی
تقریبـا همـه   . وسیله دیگر انواع تحلیل یا تست نمـی تواننـد شناسـایی شـوند    

ی در کـد  کارشناسان امنیتی موافقتند که هیچ جایگزینی براي جستجوي واقعـ 
همه اطالعات براي شناسایی مشکالت امنیتی، در جایی در داخـل  . وجود ندارد
برخالف نرم افزارهاي شخص ثالث بسته مانند سیستم عامـل هـا،   . کد هستند

به خصوص اگر در خانـه  (هاي کاربردي وب انجام می شوند  وقتی تست برنامه
بایـد در دسـترس    ، کدهاي منبع بـراي اهـداف تسـت   )توسعه یافته شده باشند

  . باشند
بی نهایت سخت بودن شناسایی بسیاري از مشـکالت غیـر عمـدي امـا     
مهم امنیتی توسط دیگر اشکال تحلیل و تست، مانند تست نفـوذ، تحلیـل کـد    

بـا کـد منبـع،    . منبع را تکنیک مورد انتخاب براي تست هاي فنی کرده اسـت 
یا قرار اسـت  (افتادن است  آزمونگر می تواند به دقت آنچه را که در حال اتفاق
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. را مشخص کند و کار حدسی تست جعبـه سـیاه را حـذف کنـد    ) اتفاق بیافتند
هاي کـد منبـع پیـدا     نمونه هایی از مشکالتی که به خصوص از طریق بازبینی

می شوند شامل مشکالت همروندي، منطق کسـب و کـار نـاقص، مشـکالت     
شـتی، تروجـان هـا،    اننـد درهـاي پ  کنترل دسترسی ضعف هاي رمزنگاري هم

. هاي زمانی، بمب هاي منطقی و دیگر فرم هاي کـد مخـرب مـی گـردد     بمب
دن مشـکالت پیـاده سـازي ماننـد     همچنین تحلیل کد منبـع بـراي پیـدا کـر    

هایی که اعتبارسنجی ورودي انجام نمی شـوند، مـی توانـد بسـیار مـؤثر       مکان
را مورد توجه قرار  براي داشتن یک بازبینی مؤثر کد می توان موارد ذیل .باشد

  :داد
 تعیین اهداف مشخص براي بازبینی  
 تعیین محدوده زمانی براي بازبینی  
 استفاده از لیست سواالت  
 بازبینی تدریجی و مکرر  
 بازبینی فقط با هدف امنیتی  
 دانستن معماري برنامه کاربردي  
 به روز کردن استانداردهاي کد نویسی  

   3تست نفوذ - 3-4
تسـت   کیـ اطالعات امن اسـت داشـتن    نکهیاز ا نانیاز مراحل مهم اطم یکی

تسـت نفـوذ در صـنعت بـه     . نفوذ است که معلوم شود اطالعات محفوظ اسـت 
هـا   يریپـذ  بیمشخص کردن آس يبرا یتیامن یابیارز يروش برا کیعنوان 

 يگونـاگون بـرا   يهـا  کیـ تکن. شود یوب استفاده م يکاربرد يدر برنامه ها
ذشته ارائه شـده کـه شـامل تسـت نفـوذ ،      در گ یتیامن يریپذ بیآس ییشناسا

تسـت  . زمـان اجـرا اسـت    یو کشف آنومـال  کینامید لی، تحل کیاستات لیتحل
  .شود  یوب استفاده م ياست که توسط سازندگان کاربرد یکی، تکننفوذ

 ياسـت کـه در آن ابـزار تسـت بـر برنامـه هـا        کیتکن کیتست نفوذ  
 جـاد یشـود بـا ا   یکنند و تـالش مـ   یم جادیهکر تنش ا ظراز نقطه ن يکاربرد

ی اسـت کـه   تسـت نفـوذ، روش معمـول   . تعامل به آن نفـوذ کنـد   يادیمقدار ز
این تست معموال . هاي زیادي براي تست امنیت شبکه استفاده شده است سال

تسـت نفـوذ   . به عنوان تست جعبه سیاه یا هک اخالقی هم شناخته مـی شـود  
درحال اجرا از راه دور، بدون دانستن  تست کردن برنامه کاربردي "هنر"اساساً 

عملکردهاي داخلی خود برنامه است، به منظور شناسایی آسیب پـذیري هـاي   
به طور معمول، تیم تست نفوذ به یک برنامه کاربردي مثل اینکه کاربر . امنیتی

آزمـونگر ماننـد یـک مهـاجم عمـل      . معمولی هستند، دسترسی خواهند داشت
. و بهره برداري از آسیب پذیري ها تالش مـی کنـد   کند و براي پیدا کردن می

هرچند ثابت شده است که تست نفوذ در مشکالت امنیتی مؤثر مـی باشـد امـا    
  .این تکنیک به طور طبیعی براي برنامه هاي کاربردي قابل تفسیر نیست

  مقایسه چهار تکنیک تست امنیت - 3-5
کـه در قـبال   مزایا و معایب هریک از تکنیک هاي تست امنیـت   )1(در جدول 

  .بررسی شدند، بیان شده است
  
  
  
  

  مقایسه تکنیک هاي تست امنیت )1( جدول 
  معایب  مزایا  نام تکنیک

 
بازبینی و 
بازرسی 
  دستی

  .عدم نیاز به پشتیبانی فنی
هاي  قابلیت به کارگیري در موقعیات

  .مختلف
  .قابل انعطاف 

  .ترویج کار گروهی 
  SDLCامکان به کارگیري در آغاز  

  زمان بر
پشتیبانی از اطالعات همیشه در 

  .دسترس نیست
نیازمند اندیشه و مهارت چشم گیر 

  .افراد براي اثر بخش بودن

مدل سازي 
  تهدید

  داشتن دید عملی مهاجم از سیستم
  .قابل انعطاف 

  .SDLCامکان به کارگیري در آغاز 

  .تکنیک نسبتاً جدید
مدل هاي تهدید خوب به صورت 

نرم افزار خوب خودکار به معنی 
  .نیستند

 
 
 

  بازبینی کد

  .کامل و اثربخش
  .صحت و درستی

براي منقدان و بازرسان ماهر (سریع 
  .)و کارآمد

نیازمند توسعه دهندگان امنیتی بسیار با 
  .مهارت

هاي  مکن است مشکالت در کتابخانهم
  ..کامپایل شده را نادیده بگیرد

خطاهاي زمان اجرا را به آسانی 
  ..شناسایی کندتواند  مین

کد منبعی که که واقعا توسعه یافته 
متفاوت از چیزي . است ممکن است

  .باشد که در حال تجزیه وتحلیل است
 
  

  تست نفوذ

در نتیجه (می تواند سریع باشد 
  )ارزان

نیاز به مجموعه مهارت کمتري 
  .نسبت به بازبینی کد منبع دارد

کدي که واقعا افشا شده تست می 
  .کند

  ظاهر می شود SDLCر در بسیار دی
  .فقط تست می شود 4تأثیر ظاهري

تست  کیمشکالت موجود در انجام  یبررس - 4
  موجود ينفوذ کارا و راهکارها

 دهیخوب و به اثبات رس يها يتنور ایتست نفوذ در ارائه مدل ها  یارزش اصل
 يهـا  انیـ جر یابیارز يبرا یعمل يها يبلکه در فراهم آوردن متدولوژ ستین

ها و شبکه ها  ستمیاز آنجا که س. است يریپذ بیاز آس يریجلوگ يبرا یتیامن
توانـد   یمـ  یتیو امن يریپذ بیآس يتر شدن هستند، نقص ها دهیچیدر حال پ

بـزرگ   یشـبکه سـازمان   ایـ شرکت  کیهزاران بار در سطوح مختلف  ایصدها 
روند جـامع   کیشده و  يزیبرنامه ر یبه خوب دیتست نفوذ با يپس اجرا. باشد
مسـائل تسـت نفـوذ     نیتـر  یو کلـ  نیمهمتـر  یبخش به بررسـ  نیدر ا. باشد

نـه انجـام و   یزم نیـ کـه در ا  ییمطالعـات و پـژوهش هـا    نیدتریپرداخته و جد
  .کرد میخواه انیشده اند را ب يزسا ادهیپ

  توسعه اتیدر چرخه ح یکپارچگیعدم  - 4-1
 يکاربردهـا  يریپـذ  بیآس یابیارز يبرا ينفوذ وب به طور گسترده ا شیآزما

کامل شد و تقاضا بـه   شرفتیپ نکهیکار معموالً بعد از ا نیا. رود یوب به کار م
 نیشـود و بنـابرا   یانجـام مـ   یخاص یتیشد توسط متخصصان امن لیکاال تبد

 یتـ یامن يفـزار نرم ا افتهیتوسعه  یچرخه زندگ کیتست نفوذ اصوال در داخل 
توسـط متخصصـان    ریـ د یلـ یو متأسفانه، تست نفوذ معموالً خ ردیگ یقرار نم

  .شود یانجام م یتیامن
را بـر اسـاس    TTCN-3 کردیو همکاران، رو Bernard Stepien ،[3] در
 يبرا يداده اند که براساس چهارچوب تست نفوذ شنهادیزبان سطح باال پ کی
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قابـل تکـرار، مـنظم و بـا ارزش را      کردیرو کیشده و  یوب طراح يکاربردها
 افتـه یتوسـعه    یچرخـه زنـدگ   کیـ فراهم کرده که به طـور کامـل در داخـل    

مشـخص و   يبه طور خـاص بـرا   کردیرو نیا. ردیگ یقرار م یتیامن يافزار نرم
شده اسـت کـه    یاز انتزاع طراح یاز تست در سطح ییاجرا کردن مجموعه ها

و اسـتفاده از   يبـودن، زمانبنـد   یقطعـ  ریـ غ ایـ  یقطعـ  يبر رو یکنترل کامل
بـه   نیهمچنـ . کنـد  یاهداف تست متفاوت فـراهم مـ   يمختلف برا يها مدل

قاعده مند  و مقرون به صرفه کـه بـه طـور کامـل      يتست نفوذ داشتنمنظور 
 یو همکارانش در پژوهشـ  Pulei Xiongپوشش دهد،  SDLCرا در  تیامن

از  یبانیائه داده اند که بـا پشـت  وب را ار يتست نفوذ برنامه ها يمتدولوژ ،[4]
 يروش هـا  گـر یکـردن تسـت نفـوذ بـا د     یتوسعه دهندگان و درونـ  يهمکار

مطالعه  نیدر ا. تست نفوذ شده اند تیفیک شیباعث افزا ،یتیامن تست یلیتکم
تسـت   تیـ شده کـه ظرف  فیتعر يبر جعبه خاکستر یتست مبتن يمعمار کی

 زیـ مهـم در تسـت نفـوذ را ن    ينـدها یفرآ يداده و خودکار سـاز  شینفوذ ر افزا
وب را کـه   تیـ از دانـش امن  افتـه یسـاخت   یشینما نیهمچن. سازد یممکن م

پلت فـرم تسـت قابـل فهـم و پـردازش باشـد،        يبرنامه ها لهیبه وس دتوان یم
 تیـ تسـت قابل  جیتست مطمئن شده و نتا اتیآن عمل جهیکند که در نت فیتعر
  .خواهند داشت يشتریب یابیو ارز يریاندازه گ نان،یاطم

 يها سیسرو یعملکرد داخل يبر رو دیفقدان د - 4-2
  وب

 شـتر یاسـت و ب  فیوب ضـع  يکاربردهـا  تیانجام شده امن قاتیبر اساس تحق
اسـت   نیـ مسئله ا. روند  یبکار م يریپذ بیوب اغلب با کد آس يها سیسرو

 یتـ یامن يریپـذ  بیآسـ  چیوب آنقدر گسترده هستند کـه هـ   يها سیکه سرو
 يبرا. مانده و توسط هکرها کشف نشود یتواند کشف نشده باق ینم يموجود
را بـه   يکدگذار يروش ها نیبهتر دی، سازندگان با يریپذ بیاز آس يریجلوگ

نفوذ را اجرا کنند و از  يکد را انجام دهند و تست ها یتیامن یکار ببرند و بررس
کد  ياجرا در عمل، تست نفوذ بر اساس. کد استفاده کنند يریپذ بیآس لیتحل

کـه   یزمـان . کنـد  یوب فراهم م سیزمان اجرا از رفتار سرو دیهدف است و د
کد  رییتغ ای یبه دسترس يازیشود، ن یکاربر تست م کیاز نقطه نظر  یسیسرو

تنهـا   يریپـذ  بیآس ییاست که شناسا نیدر عمل ا یمشکل اصل. ستیمنبع ن
 ریتـأث  ب،یـ ترت نیبه ا. کند هیوب تک يها سیسرو یخروج لیتواند به تحل یم

  .محدود است سیسرو یرفتار داخل يبر رو دیتست نفوذ به علت فقدان د
را در  يکـاربرد  يکه برنامه ها ییتست نفوذ با ابزارها يکننده ها آزمون

روش ها راه  نیا. آشنا هستند یکنند، به خوب یتست م یتیمقابل مشکالت امن
انجـام   يکـار تکـرار   يتند و جلـو هس يریپذ بیآس يجستجو يبرا کیاتومات

ت نشـان  قایتحق. ردیگ یم يریپذ بیهر نوع آس يهزاران تست را برا ایصدها 
 بیآسـ  تیـ در کشـف قابل  یتسـت نفـوذ کنـون    يروش ها ییدهد که کارا یم

کشـف   يبـرا  يدیجد کردیرو[ 5]در . است فیضع یلیوب خ طیدر مح يریپذ
 ياستفاده از نشـانه هـا   هیوب بر پا يها سیدر سرو قیتزر يها يریپذ بیآس

تست نفوذ ارائه شده است که بـا   ندیفرآ دید شیافزا يحمله و نظارت رابط برا
نـدارد   سیوب سـرو  یداخلـ  يبه رفتارها يازیوجود عملکرد خوب آن، هنوز ن

ابـزار نمونـه بـا هـدف      کی ق،یتحق نیدر ا). ستیکه اصوال هم در دسترس ن(
ـ ا. ارائـه شـده   SOAP WS 5در SQL يریپذ بیکشف آس  هیـ نمونـه اول  نی

وب  سیسـرو  لیـ توانـد بـه تحل   یبار حمله است که م دیماژول تول کیشامل 
 گاهیپا کیحمله، تراف نیدر ح. کند جادیعالمت را ا يحاو يو حمله ها بپردازد

گـزارش   يریپـذ  بیشود و عالئم کشف شده بصـورت آسـ   یداده ها کنترل م
 ياسـکنرها  جیبـا روش ارائـه شـده، بهتـر از نتـا     به دست آمده  جینتا. شده اند

و  HP WebInspect, IBM Rational AppScanاز جملـه   يتجـار 
Acunetix Web Vulnerability Scanner    ـ ا. بـوده اسـت نشـان   نی

باشد و  يریپذ بیکشف آس يبرا مناسب یتواند روش یدهد روش حاضر م یم
  .ردیگ یگران را م ياستفاده از روش ها يجلو

  آزمون کننده يانجام تست نفوذ برا یدگیچیپ - 4-3
توسط آزمون کننده بر اساس  یبه صورت دست ی،نفوذ به روش سنت يتست ها

بـودن   یازمنـد معموال به علت پر کار و ن یندفرآ ینشدند که ا یانجام م یطرح
 ياجـرا . هسـتند  یچیـده آزمون کننده با همه نوع ابزار تست نفـوذ، پ  ییبه آشنا

 يا یچیـده پ رآینـد به زمـان دارد چـرا کـه ف    یازنبوده و ن يآن کار ساده ا یقدق
مثال  يکنند، برا یمهدف منسجم را تنظ یکتوانند  یابزار تست نفوذ نم. است

بـالقوه شـناخته    يهـا  یريپـذ  یبهاست، تنها آس یژهدر به دست آوردن حق و
کنـد،   یمـ  یاز آن ها اعتبـار سـنج   يبهره بردار يتالش برا یلهشده را به وس

توانـد   یآزمون کننـده نمـ   ابراینها و بن یريپذ یبآس ینارتباط ب یبدون بررس
 یاستفاده از روش ینبنابرا. واضح درك کند یرتصو یکتست نفوذ را به صورت 

 یـاز شود و ن ییشناسا یوترطرح آزمون که بتواند توسط کامپ یفتوص يواحد برا
 یـب ترت یـن بـه ا . خواهد بود مطلوب یاربه توجه فراوان آزمون کننده نباشد بس

انجام تست نفوذ استفاده  يبا آزمون کننده برا یضتعو يتواند برا یم یوترکامپ
  .شود

 یروشـ  [6]و همکـاران در   Zhiyong Daiمشـکالت،   یـن حل ا يبرا
آزمون نفوذ انجام شود، طرح تست نفوذ کـه   ینکهکرده اند که قبل از ا یشنهادپ

انجـام   یشـود تـا چگـونگ    یمـ  یفشده توص یلتست نفوذ تشک ياز نمونه ها
طـرح   یفزبـان توصـ  "به نام  يپژوهش، متد یندر ا. دهد انتست نفوذ را نش

دهد که طـرح   یرا م ییتوانا ینشده که به آزمون کننده ا یطراح  "تست نفوذ
باشـد، سـپس    یوترکامپ يکه قابل فهم برا يکند به نحو یفتست نفوذ را توص

 نـد ک یگزارش آن را ارئه م یتانجام داده و در نهاتست را  یکبه صورت اتومات
آزمون کننـده بـه رونـد تسـت را حـل       یادبه توجه ز یازمشکل ن یبترت ینو بد

 ياپيچيـده  و  يو روند دست يرندوقت گ ينفوذ کنون يها تست .کند یم
متخصصان تست نفوذ باتجربـه اسـت تـا آن را انجـام      يازمنددارند که ن

طبق اهداف گونـاگون   يدنفوذ با يست کننده هادر اکثر موارد ،ت.دهند 
را  ييآن هـا  يتـي هـزاران روش امن  ينو از ب يسنداکتشافات خود را بنو

  .گوناگون سازگارند يستمس يها يطمح ياانتخاب کنند که با شبکه ها 
، اکتشـاف   يتـي نقص امن يابيارز يدارا يکنفوذ اتومات يتست ها

هسـتند انتخـاب روش    يکجااطالعات بطور  يو جمع آور يريپذ يبآس
 يـک حملـه و نقـاط ضـعف بصـورت اتومات     يها يوهتست نفوذ ، ش يها

تسـت   يک ينهمچن. يابد يکاهش م يدست يشود و خطاها يکشف م
 يـک گونـاگون شـروع شـود پـس      يهـا  يتموقع يارياز بس يدبا يعمل

چون شـبکه هـا و سـرورها و کاربردهـا در     . است  يازن يعسر يريبکارگ
توانـد   يم يمنيا يو نقص ها يريپذ يبدن هستند آسش يچيدهحال پ

نقطه ساده نتواند همه آن ها را  يکاز  يتست يچباشد که ه يرآنقدر متغ
 ياستراتژ  [7]ها، در يژگياساس و و يندهد که بر ا پوششبطور کامل 

شـده کـه از مرکـز کنتـرل و      يشـنهاد پ يپلتفـرم تسـت نفـوذ    يطراح
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 يانجام تست ساده و خودکار اسـتفاده مـ   يشده برا يعتوز يها ينتکال
مرکـز کنتـرل   . تست سابق است يپلتفرم، متفاوت از مدل ها ينا. کند
مختلف تست را  يها ياستراتژ اندتو يم يشده به صورت مرکز يرتمد
 يها يستمس يها يريپذ يبو آس يتيخودکار از امن يلکرده، تحل يدتول

 يتست واقع يها يپتسکرتست را به ا يها يهدف انجام دهد، استراتژ
شـده   يـع توز يگسترش  آن در حالت ها يها برا ينتانتقال دهد و کال

دانشـگاه   در ۲۰۱۳کـه در سـال    يبـا پژوهشـ   ينهمچن. راحت هستند
هـر   ي، که در آن به منظور بهبود تست نفوذ برا[8]داکوتا انجام گرفته 

 يـد شـده کـه د   يمعرفـ  يدو طرف شـرکت هـا و تسـت کننـده، ابـزار     
در کدام بخش هـا   ينکهو ا يفعل يتيامن يدر مورد روش ها يتر قيعم

پـژوهش برنامـه    يـن در واقـع هـدف در ا  . دهـد  يبه بهبود است م يازن
آن ها در  يروال اجرا يينخاص و تع ياز ابزارها  يجاد سنديو ا يسينو

تـوان کـل    ياز تست نفوذ است که با گسـترش آن مـ   در يحوزه خاص
روش، تسـت نفـوذ    يـن با استفاده از ا. تست نفوذ را شامل شود ياتعمل

را به شـدت   يهاول يبند يکرهتست بعد از پ ياز جنبه ها يخودکار برخ
  .کند يم يجادوقت آزاد ا ي،اضاف تيتست دس يساده کرده و برا

بودن چرخه تست نفوذ و عدم  یطوالن - 4-4
  جینتا ياستاندارد ساز

تسـت نفـوذ توجـه     يهـا  کیـ شبکه، تکن یتیامن يشبکه وتکنولوژ شیدایبا پ
 یتـ یاسـت کـه مهندسـان امن    يتست نفوذ روند. به خود جلب کرده اند يادیز

کشـف منبـع و    يکنند به منظور استفاده از تکنولوژ یم يساز هیشب ییهکرها
 نیرتریپـذ  بیموضوعات را کشف کنند و آسـ  تیحمله تا امن يکشف روش ها

 يدهایـ تست نفـوذ تهد . را ثبت کنند یتست جیکنند و نتا دایرا پ ستمیس شبخ
سـازمان را کـاهش    IT تیامن نهیکرده و هز فیمنابع اطالعات سازمان را تعر

 یابیـ شـامل ارز  یکـامل  يکنـد و تکنولـوژ   ییدهد و ضـعف هـا را شناسـا    یم
 سـتم یس که یاما زمان. کند یو اجرا را فراهم م یطراح ندها،یها، فرآ ياستراتژ

 ریتـأث  ردیـ گ یتست شده م زاتیاطالعات را از شبکه و تجه ،یتست نفوذ سنت
اطالعـات وجـود    یو کمبود مقدار اطالعات و عـدم درسـت   یکم، چرخه طوالن

 یابیـ نادرسـت ارز  يشود، ابزارهـا  یم  یابیارز يریپذ بیکه آس یهنگام. دارد
فرمت  ،يریپذ بیآس یابیناقص از ارز جینتا ف،یضع یزمان واقع ،يریپذ بیآس

  .وجود دارد گریو موارد د يتست شده، نبود استاندارد ساز جیمستند نتاواحد 
 بیـ در ترک XML هیتست نفوذ بر پا ستمیس [9]مشکالت، در  نیحل ا يبرا
 گـر ید يهـا  يو تکنولوژ  SNMP ،PING ،Telnet ،OVAL  ،CVEبا 
تواند  یم ستمیس نیا. شده است شنهادیپ یحل اشکاالت تست نفوذ سنت يبرا

از شـبکه  و   یو تفاوت اهداف تست شـده، تنـوع خـوب    یدگیچیپ یبدون بررس
توانـد بـه طـور مـؤثر،      یمـ  نیهمچن. تست نفوذ کسب کند يبرا ار زاتیتجه
کند استاندارد، وحدت  دیتول یتست جیتست را بهود داده و نتا ییو کارا يور بهره

 یقاعده مند و اصول یوشبه منظور استفاده از ر نیهمچن. دارند يشتریو تنوع ب
 2012 سـال کـه در   یتمام جوانب، در پژوهش تیتست نفوذ با رعا کیو انجام 

اسـت کـه در آن تسـت نفـوذ      دهیارائه گرد ی، چارچوب[10]توسط انجام  شده 
شده  شنهادیپ یفن ریو غ یبا تمرکز بر هر دو جنبه مشکالت فن یواحد و جامع

 لیــو تحل هیــو تجز ییدهــد تــا شناســا یاجــازه مــ يطبقــه بنــد نیــا. اســت
 يها دگاهید زکالس انجام شود که مشکالت را ا ریز 6ها توسط  يریپذ بیآس

ــ ــوان  یمختلف ــد ق ــتانداردها ن،یمانن ــنعت، پ  ياس ــاص ص ــرفتیخ ــ ش و  یفن
  .دهد یها مورد پوشش قرار م يریکاربردپذ

  نتیجه - 5
در حوزه امنیـت  ها  هاي امنیتی در سازمان امروزه بخش قابل توجهی از نگرانی

. باشـد  شبکه و نرم افزار و به طور کلی امنیت فناوري اطالعات و ارتباطات مـی 
هاي زیادي در داخـل کشـور و همچنـین در     فعالیت ،گرچه در بعد امنیت شبکه

خارج انجام شده است ولی دیدگاه امنیتی به تولیـد نـرم افـزار و اسـتفاده از آن     
این دیدگاه منجر به این واقعیت شده اسـت  . کمتر مورد توجه قرار گرفته است
افزار  فضاي تبادل اطالعات در زمینه نرمهاي  که درصد باالیی از آسیب پذیري

به منظور نیل به ضریب قابل قبـولی از امنیـت در ایـن    .برنامه کاربردي باشد و
ي مناسـبی جهـت ارزیـابی امنیتـی     ها نرم افزارها، نیازمند پیش بینی مکانیسم

در . افزارهاي مورد استفاده در حوزه فناوري اطالعـات و ارتباطـات هسـتیم    نرم
وذ در بـاال بـردن   بر آن بود که با تمرکز بر نقـش تسـت نفـ    یپژوهش سع نیا

نقاط ضعف آن پرداختـه   یبه معرف ،يبریسا ياطالعات در شبکه و فضا تیامن
 يها به ذکر راه حل یعمل يمطالعات و راه کارها نیدتریبا ارائه جد نیو همچن

بـه روز در سـازمان هـا و آزمـون      یدگاهید جادیدر تست نفوذ و ا ینواقص فعل
  .میتست نفوذ  بپرداز يکننده ها
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