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کدکارگاه

WR1404
امنیت در برنامه های کاربردی تحت وب

عنوان کارگاه

()Web Application Security
برنامه نویسی امن آخرین خط دفاع در برابر حمالت هدفمند به سیستم سازمان ها است .بنابراین امنیت برنامههاي کاربردي
تحت وب از اهمیت زیادي برخوردار است .در همین راستا تهیه «مدل تهدید» مربوط به برنامه مورد نظر کمک عمده به
امنیت سایت مورد نظر می کند« .مدلسازي تهدید» رویکردي براي تحلیل امنیت نرم افزار است .این نوع مدل سازي
رویکردي ساخت یافته است که طراحان را قادر به شناسایی ،سنجش و تصحیح خطرات مرتبط با برنامه می سازد و بر مبنا این
نگرش استوار است که هر سیستم یا سازمان داراي منابع ودارایی هاي ارزشمندي است ،که این دارایی ها در معرض تهدیدات

چکیده

داخلی و خارجی قرار دارد و همچنین متناسب با این تهدیدات اقدامات متقابل امنیتی نیز براي کاهش اثرات آنها وجود دارد.
گنجاندن فرآیند مدل سازي تهدید در «چرخه توسعه امنیت برنامه» این اطمینان را فراهم می آورد که برنامه از همان ابتدایی
که توسعه می یابند ،داراي امنیت درونی است.
اما الزمه تهیه یک «مدل تهدید» مناسب براي برنامه کاربردي تحت وب ،شناخت آسیب پذیري ها و حمالت رایج برنامه هاي
کاربردي تحت وب است که در این کارگاه عالوه بر معرفی «مدلسازي تهدید برنامههاي کاربردي تحت وب» به بررسی
تهدیدات و اقدامات متقابل مربوط به آنها می پردازیم.

زبان ارائه
کارگاه
زمان برگزاری
مخاطبان
ارائهدهندگان
پیشنیازهای
کارگاه
نحوه ارائه
کارگاه
هزینه
توضیحات

فارسی
سهشنبه  6آبان  – 9313ساعت  8الی  4( - 92ساعت)
برنامهنویسان وب
آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد
مهندس زکیه علیزاده
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الکترونیکی و آنالین (بهصورت حضوري برگزار نمیشود)
 055555ریال
گواهینامه حضور در کارگاه براي شرکتکنندگان صادر میشود.
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سرفصل کارگاه:



معرفی پروتکل HTTP



معرفی مدل سازي تهدیدات برنامه هاي کاربردي تحت وب



بررسی رویکردهاي اعتبارسنجی داده ها ورودي



راهکارهاي پیشگیري از حمالت تزریق



ایجاد سیستم تصدیق اصالت و کنترل دسترسی امن
 oبررسی آسیب پذیري هاي رایج سیستم تصدیق اصالت
 oمعرفی شیوه هاي کنترل دسترسی
MAC 
DAC 
RBAC 
 oراهکارهاي امن سازي سیستم تصدیق اصالت و کنترل دسترسی



راهکارهاي پیشگیري از حمالت  XSSو CSRF
 oمعرفی حمالت  XSSوCSRF
 oبررسی راهکارهاي ضعیف پیشگیري از حمالت  XSSو CSRF
 oراهکارهاي پیشگیري از حمالت  XSSو CSRF



محافظت از داده ها و اطالعات حساس
 oبررسی کاربردهاي عملیات توابع درهم ساز ،رمزگذاري و کدگذاري
 oبررسی امنیت توکن در برابر کانال امن



ایمن سازي سیستم مدیریت نشست ها
 oبررسی حمالت رایج سیستم مدیریت نشست ها
 oبررسی راهکارهاي ذخیره سازي نشست ها
 oراهکارهاي ایمن سازي سیستم مدیریت نشست



ایمن سازي سیستم بارگذاري فایل
 oبررسی تهدیدات سیستم فایل
 oبررسی راهکارهاي ضعیف اعتبارسنجی فایل
 oراهکارهاي ایمن سازي سیستم بارگذاري فایل
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