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 -1دکتری مهندسی نرمافزار -2 ،دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
(دریافت ،11/4/5 :پذیرش)11/1/9 :

چكيده
این مقاله به بررسی ارتباط انواع آسیبپذیری نرمافزارها و راهحلهای جنبی آنها میپردازد .یک راهحل جنبی روشی است که توسط آن کاربر
بدون حذف آسیبپذیری ،خطر بهرهکشی ناشی از آن را از بین میبرد یا کاهش میدهد .تاکنون توجه اندکی به این امکانِ بالقوه صورت گرفته
است .راهحلهای جنبی میتوانند در خودکارسازی مقابله با آسیبپذیریها بسیار مؤثر باشند .در این پژوهش ابتدا با ترکیب دادههای حاصل از
چهار پایگاهدادهی مرجعِ آسیبپذیری ( Cert CC Vulnerability Notes ،Security Tracker ،OSVDBو  ،)NVDیک پایگاهدادهی جدید بررای
راهحلهای جنبی تدوین گردید .در این پایگاهداده که آن را  VuWaDBنامیدهایم ،راهحلهای جنبی در شش دستهی اصلی پیکربندی ،اصالح
کد ،تغییر مسیر ،حذف ،دسترسی محدود و ابزارهای کاربردی سازماندهی شدهاند .تعیین نوع آسیبپذیریها مبتنری برر CWEهرایی کره در
 NVDبه آنها اختصاص داده شده ،صورت گرفت .بهمنظور کشف رابطهی آسیبپذیریها و راهحلهرای جنبری مربوطره ،پرا از انمرام یرک
شدهاند .نتایج حاصله ،رابطره
بررسی آماری ،یک گراف دوبخشی استخراج گردید .نتایج حاصل از این بررسیها در جداول مرتبط ارائه و تحلیل 
حلهای جنبی را در اختیار میگذارند.
بپذیری نرمافزار و راه 
آسی 
کليدواژهها :آسیبپذیری نرمافزار ،راهحل جنبی ،پایگاهداده  ،CWE ،VuWaDBگراف دوبخشی

 -1مقدمه

1

هرگاه یک آسیبپذیری کشف و گزارش میشود ارائهدهندگان آن
محصول در صدد رفع نقیصه مورد نظر برمیآیند .اصالح محصول
و ارائه نسخه جدید ،غالباً فرآیندی زمانبر میباشد و در طول این
بازه زمانی سامانه ها در معرض خطر بهرهکشی توسرط مهاجمران
قرار دارند .در چنین شرایطی یکری از مرؤثرترین و پرکراربردترین
روشهای مقابله با آسیبپذیریها استفاده از راهحلهرای جنبری
میباشد .راهحلهای جنبی ،خطر بهرهکشی از آسیبپذیریها را با
راهکارهایی (همانند تغییر کنترل دسترسیها ،فعالسازی فیلترها،
بهکارگیری رمز عبور ،یا دستکاری کد برنامه) کاهش میدهند یا
از بین میبرند .بهعبارتدیگر برا اسرتفاده از راهحرلهرای جنبری،
کاربران با یک آسیبپذیری ،بدون از بین بردن آن مقابله میکنند
[.]9-2
تا به امروز توجه کافی به جمع آوری اطالعرات سراختیافتره
برای راهحلهای جنبی نشده است .تا آنما که میدانیم هیچیک از
پایگاهدادههای آسیبپذیری موجود ،راهحلهای جنبی را بهعنوان
یرک عنصررر اطالعرراتی ممررزا ثبررت نمریکننررد [ .]9-7برخری از
پایگرراهدادههررا ،راهحررلهررای جنبرری را برررای تعررداد انرردکی از
*رایانامه نویسنده پاسخگوm.ghasemzadeh@yazd.ac.ir :

آسیبپذیریها ثبت کرده اند .عموماً راهحلهای جنبی ثبت شرده
در پایگاهدادههای مذکور بهعنوان بخشی از عنصر راهحل در نظرر
گرفته شده اند؛ درحالیکه فراهم ساختن یک پایگراهداده جرامع و
سرراختیافترره برررای راهحررلهررای جنبرری کرره مشررتمل بررر
دستهبندیهرایی نیرز باشرد مریتوانرد کمکری شرایان بره ایمراد
سامانههای خودکار مقابله با آسیبپذیریها بنماید.
هدف این پژوهش پاسخ دهی به سؤال زیر میباشد :آیرا یرک
ارتبرراط معنررادار می ران دسررتههررای راهحررلهررای جنبری و انررواع
آسیبپذیریها وجود دارد؟ برای یرافتن پاسرخ ایرن سرؤال ابتردا
ممموعه دادههایی مناسب برای راهحلهای جنبی آسیبپذیریها
گردآوری و پاازآن ارتباط میان دستههای راهحلهرای جنبری و
انواع آسیبپذیریها را بررسی میکنیم.
در ادامه این مقاله ،بخش  2بره پیشرینه پرژوهش اختصراص
داده شده است .بخش  9به چگونگی گردآوری ممموعه دادههایی
مناسب برای راهحلهای جنبی و انتخاب دادههایی مناسب بررای
انواع آسیبپذیریها مریپرردازد .بخرش  4روش و نترایج تحلیرل
رابطه را توضیح میدهد .در پایان ،در بخش  7بحث و نتیمهگیری
در مورد نتایج این پژوهش ارائه میشود.

نشریه علمی «پدافند الکترونیکی و سایبری»؛ سال هشتم ،شماره  ،2تابستان 1311

57

 -2سابقه تحقيق

 -2-2پژوهشهای مرتبط با راهحلهای جنبی

 -1-2پژوهشهای دستهبندی آسيبپذیریها

پایگاهدادههای مختلفی برای ثبت و ارائه آسیبپرذیریهرا وجرود
دارد که در پژوهشهای بسیاری مورد استفاده قرار میگیرند .امرا
در میان این پایگاهدادهها تعداد کمی از آنها به ثبت راهحلهرای
جنبی میپردازند .تاکنون راه حلهای جنبی برهعنروان بخشری از
عنصر راهحل در این پایگاهدادههرا بررای تعرداد بسریار انردکی از
ال ترا بره امرروز توجره کمری بره
نمونه ها ثبرت شرده اسرت .عمر ً
راهحلهای جنبی در پایگاهدادهها شده است .در این پژوهش برای
نخستین بار پایگاهدادهای (برا نرام  )VuWaDBبررای جمرعآوری،
بررسی و ثبت راه حلهای جنبی ارائه شرده اسرت .در VuWaDB
راهحلهای جنبی دستهبندی شدهاند .هیچیک از پایگراهدادههرای
آسیبپذیری موجود دارای دستهبندی برای راهحرلهرای جنبری
نمیباشند.

اگرچه تعداد گزارشهای آسیبپذیریها بسیار زیاد است ،اما علت
وقوع و تنوع ساختار در آنها چندان زیاد نیست .یک دستهبنردی
مناسب برای آسیبپذیریها ،در ساده کرردن فهرم آنهرا و ارائره
راهحل برای آسیبپذیریها میتواند بسریار مرؤثر باشرد .تراکنون
پژوهشهای بسیاری در این زمینه انمام شده است ،امرا بره نظرر
مریرسرد کره چرالشهرای مختلفری در ارتبراط برا دسرتهبنردی
آسیبپذیریها وجود دارد که باعث میشود همچنان این مسرلله
مررورد توجرره پژوهشررگران قرررار گی ررد .بررهطررورکلی معیارهررای
دسته بندی آسیب پذیریها را میتوان در موارد زیر خالصره کررد
[:]7


دستهبندی آسیبپذیریها برحسب شیوه بهرهکشی (مانند

پیشازاین تعرداد انردکی از پژوهشرگران بررای دسرتهبنردی
راه حلهای آسیبپرذیریهرا ترالشهرایی را انمرام داده انرد ،امرا
هیچیک از آنها همهی انواع آسیبپذیریها را مورد بررسی قررار
نرردادهانررد .برررای مثررال هررووارد در رسررالهی دکتررری خررود بررر
آسیبپذیریهای اینترنت تمرکز کرده اسرت .او دو دسرته اصرلی
برررای اقرردامات اصررالحی تعری رف کرررده اسررت :اقرردامات داخل ری
(اقدامات قابرل اجررا توسرط مردیر سرامانه) و اقردامات خرارجی
(اقدامات قابل اجرا در خارج از سازمان) .هر یک از این دسرتههرا
مشتمل بر تعدادی زیر دسته میباشد [ .]94به نظر میرسد ایرن
پژوهش اولین ترالش بره سروی دسرتهبنردی اقردامات اصرالحی
میباشد .البته همانطور که پیشاز این اشراره شرد پرژوهش یراد
شده فقط بر آسیبپذیریهای اینترنت تمرکز داشته است.

اشاره کردهاند [ .]7اگرچه پژوهشهای زیادی در این زمینه انمام

پا ازآن پژوهشگران دیگری نیز دسرته بنردیهرایی را بررای
اقدامات اصالحی ارائه کردند ،اما آنها نیز همانند هووارد به انرواع
خاصی از آسیب پذیریها پرداخته اند .برای مثال لی و دیویا برر
اقدامات اصالحی تعدادی از آسیب پرذیریهرای سرامانه عامرل هرا
تمرکز داشتهاند [ .]97در پژوهشی دیگر ،موخو و همکرارانش بره
آسیبپذیریهای هسته لینوکا پرداختهاند و با تحلیرل کردهای
مرتبط ،راهحلهایشان را در  99گروه دستهبندی کرردهانرد [.]97
یوآنان [ ]95و دایک [ ]91نیز آسیبپذیریهای مررتبط برا زبران
برنامهنویسی  Cرا مطالعه و راهحلهایشان را دستهبندی کردهاند.

 CWEزبررانی متعررارف برررای کشررف ،بحررث و مقابلرره بررا علررل

پژوهشگران فوق عالوه بر اینکه بره مطالعره انرواع خاصری از
آسیبپذیریها پرداختهاند برای دستهبنردی راهحرلهرا ،کردهای
نرم افزارها را بهکار گرفته اند .این کدها عموماً در دسرترس عمروم
قرار ندارند ،بنابراین این تحلیلها و دستهبندیها بیش از ایرنکره
برای کاربران مفید واقع گردد برای سازندگان سودمند مریباشرد؛
دستهبندی راهحلهای جنبی باید به شکل عمومیتر ارائه گردد.

[)]5-1


دسته بندی بر اساس مؤلفههای نرم افزاری و سختافرزاری
(مانند [)]1



دسته بندی بر مبنای طبیعت آسیبپذیری و دلیرل ایمراد
آن (مانند [)]91



دستهبندی آسیبپذیریها با توجه بره زمران وقروع آنهرا
(مانند [)]99



دستهبندی آسیبپذیریها بر مبنای دامنه (مانند [)]92
شرکت و همکارانش در مقالهای مروری ،پژوهشهای مررتبط

با دستهبندی آسیبپذیریها را مورد بررسری قررار دادهانرد و بره
نمونه های بیشتری از کارهای انمام شده در این حروزه پژوهشری
شده است و هدف بسیاری از این پژوهشها ارائه یرک اسرتاندارد
برای دسته بندی آسیب پذیریها بوده است ،اما در عمل هیچیرک
از آنها به این هدف دست نیافتهاند .در این میان به نظر میرسد،
 ]99[ CWEتوانسته است به این هدف نزدیکتر شود.
شرررکت غیرانتفرراعی آمریکررایی  MITREاز سررال  9111کرره
شروع به ارائه فهرست  CVEکرد ،فعالیت خود برای دسرتهبنردی
آسیبپذیریها را نیرز آغراز کررد و درنهایرت  CWEرا برهعنروان
معیاری استاندارد برای دستهبندی آسریبپرذیریهرا ارائره کررد.
آسیبپذیریهای امنیتی نرم افزارها که در طراحی ،کد یا معماری
سامانه یافت شده اند ،میباشرد .هرر  CWEمتنرارر برا یرک نروع
آسیب پذیری میباشد .فهرست کامل CWEها و توضیحات آن هرا
در وبسررایت  MITREموجررود اسررت [ .]99در ای رن پررژوهش از
فهرست CWEها برای تعیین نوع آسیبپذیری استفاده میشود.

55

رابطه آسيبپذیری نرمافزارها و راهحلهای جنبی؛ محمد قاسمزاده و عاطفه خزاعی

 -3مجموعه دادهها

جدول ( :)1دستههای راهحلهای جنبی در

پایگاه داده هرای آسریبپرذیریهرا بره دودسرتهی اصرلی تقسریم

دسته

م ریشرروند )9 :پایگرراهدادههررای عمررومی ،هماننررد  ]91[ NVDو
]21[ OSVDB؛  )2پایگراهدادههررای

سرازندگان ،هماننررد MFSA

VuWaDB

زیر دسته

توضیح

تنظیمات

تغییر دادن تنظیمات

رمز عبور

تغییر دادن (یا تنظیم کردن) رمز عبور

فعالسازی

فعالسازی یک ویژگی

غیرفعالسازی

غیرفعالسازی یک ویژگی

اصالح کد

-

اصالح کردن کد برنامه

در ارتباط با برنامههای کاربردی مختلف مریباشرند .درحرالیکره

حذف

-

حذف کردن فایل ،پوشه ،برنامه یا تابع

پایگررراهدادههرررای سرررازندگان اغلرررب حررراوی گرررزارشهرررای

تغییر
مسیر

-

انتقال فایل ،پوشه یا تابع به مکانی دیگر

مموز

تغییر دادن مموزها

مسدود کردن

مسدود کردن گذرگاهها

فیلتر کردن

فیلترکردن بستهها

[ ]29و پایگاهداده اطالعات امنیتی لینوکا دبیان [.]22
پایگاهدادههای عمومی حاوی گزارشهای آسیبپذیری زیادی

آسیب پذیریهای محصوالت خاصی مریباشرند؛ بسریاری از ایرن
پایگاهدادهها در دسترس عموم نیستند.
برخی پایگاهدادههای آسیبپرذیری شرامل عنصرر اطالعراتی
«راهحل» میباشند .محتوی این عنصر عمومراً جمالتری بره زبران

پیکربندی

دسترسی
محدود
ابزار
کاربردی

-

استفاده کردن از ابزاری کاربردی

طبیعی که نصب یک بسته یا ارتقاء نرمافرزار را بره کراربر توصریه
میکنند ،میباشد .در تعداد کمی از این پایگاهدادهها ،راهحلهرای

شش دسته اصلی برای راهحلهای جنبی تعریف شده است:

جنبی برای تعداد اندکی از آسیبپذیریها (در مواردی که بررسی

 -9پیکربنرردی :منظررور از پیکربنرردی تنظرریم یررا تغییررر

کرده ایم به طور متوسط برای یک درصد نمونهها) ثبت شده است.

مشخصات اجزای سرامانه مریباشرد .زیردسرته هرای ایرن دسرته

بنابراین در این پژوهش برای اینکه بتوانیم تعداد کافی نمونه برای

عبارتاند از :تغییر تنظیمات ،تغییر یا تنظیم رمز عبور و فعرال یرا

راهحلهای جنبی را جمعآوری کنیم ،چندین پایگاهداده را بررسی

غیرفعال کردن ویژگیهای سامانه.

و نمونههای حاصل از آنها را با هم ادغام کردیم.
برای دستیابی به این مقصود پایگاهدادههای ،]21[ OSVDB
 ]29[ Security Trackerو

CERT CC Vulnerability Notes

[ ]24برای جمعآوری نمونه راهحلهای جنبی بررسی شد .عرالوه
برر ایرنهررا ،در پایگراهدادهی  ]91[ NVDبرررای تعررداد انرردکی از
آسیبپذیریها به مراجعی که راهحل جنبی را ثبت کردهانرد نیرز
اشاره شده است که در این پژوهش آنها را نیز مورد بررسی قررار
دادیم .نمونههای راهحلهای جنبی جمعآوری شده با اسرتفاده از
شناسه های  CVE-IDبا یکدیگر ادغام شدند .پایگاه داده ارائه شده
در این پژوهش ( )VuWaDBدارای  9291نمونره مریباشرد کره

 -2اصالح کد :با ایماد تغییر و اصالح کد برخی نرمافزارهای
منبع باز میتوان با بعضی از آسیبپذیریهای آنها مقابله کرد و
خطر آنها را کاهش داد یا از بین برد.
 -9حذف :گاهی با حذف یک فایل ،پوشره ،برنامره یرا ترابع
بدون نیاز به حذف کامل نرم افزار میتوان خطر یک آسیبپذیری
را کاهش داد یا از بین برد.
 -4تغییر مسیر :گاهی برا تغییرر مسریر (منتقرل کرردن بره
مکانی دیگر در حافظه) یک فایل ،پوشه یا تابع میتوان خطر یک
آسیبپذیری را کاهش داد یا از بین برد.

آسیبپذیریهای متنارر برا آنهرا در برازه زمرانی ابتردای سرال

 -7دسترسی محدود :بهرهکشی از یک آسیب پذیری زمرانی

 9111ترا آوریرل  2197در  ]27[ CVEگررزارش شردهانرردCVE .

رخ میدهد که مهاجم بتواند به سامانه آسیبپذیر دسترسی پیردا

پایگاهدادهای است که حاوی شناسههای استاندارد در نظر گرفتره

کند .بنابراین ،در بسیاری از مروارد برا محردود کرردن دسترسری

شده برای آسیبپذیریها میباشد و در دسترس عموم قررار دارد

کاربران میتوان با بهرهکشی از آسیبپذیریها مقابلره کررد .ایرن

[ .]27ایرن نمونرره راهحررلهررای جنبری پررا از بررسری بریش از

کار را میتوان با تغییر مموزها ،مسدود کردن برخی گذرگاههرا و

یکصدهزار آسیب پذیری حاصل شده اند .پایگاهداده راهحرلهرای

فیلتر کردن بستهها انمام داد.

جنبی آسیبپذیریهای خود را  VuWaDBنامیدهایم.

 -7ابزار کاربردی :ابزارهای کاربردی نرمافزارهایی هستند که

یکی از دستاوردهای این پژوهش ارائه دستهبندی جامع برای

با هدف تحلیل ،پیکربنردی ،بهینرهسرازی و نگهرداری سرامانههرا

راهحلهای جنبی میباشد .جدول ( )9دستههرا و زیردسرتههرای

ساخته میشوند .برخی از آنهرا مریتواننرد بررای بهبرود امنیرت

تعریف شده برای راهحلهای جنبی را نشان میدهد.

سامانهها و مقابله با آسیبپذیریها استفاده شوند.
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پا از جمعآوری نمونهها و تعریرف دسرتههرا ،راهحرلهرای

 VuWaDBمعرف ری شررد .برررای بررس ری چگررونگی ای رن ارتبرراط،

جنبی ثبت شده در  VuWaDBبهصورت دستی برچسرب گرذاری

CWEهای متنرارر برا دادههرای  VuWaDBاز

پایگراهداده NVD

شدند .جدول ( )2چگونگی توزیع این دستهها را نشان مریدهرد.

[ ]91اسرررتخراج شرررد .در  NVDهنررروز بررررای بسررریاری از

الزم به ذکر است که راهحلهای جنبی ارائه شده بررای برخری از

آسیبپذیریها  CWEثبت نشده است و فقط توانستیم برای 499

نمونهها (تعداد  214مورد از  9291نمونه) به بیش از یرک دسرته

مورد از نمونههای  VuWaDBاین اطالعات را استخراج کنیم.

تعلق دارند .توزیع دستههای راهحلهای جنبری در  VuWaDBدر
شکل ( )9و نشان داده شده اند .در این شکل مشخص اسرت کره
پیکربندی و دسترسی محدود بزرگترین دستهها و تغییرر مسریر
کوچکترین دسته میباشند.

شررکل ( )2توزیررع پرتکرارترررین CWEهررا و دسررتههررای
 VuWaDBرا برای ممموعه دادههای نهایی نشان میدهد .در این
نمودار از انواع کم تکرار CWEها (که دارای فراوانری کمترر از 21
بودند) صرف نظر شده است .همانطور که در این نمودار مشخص
است  CWE-119متعارف ترین نوع آسیب پذیریها در

VuWaDB

میباشد CWE-119 .متنارر با آسیب پرذیریهرای نروع «خطرای
بافر»میباشد.

تعداد نمونهها

شكل ( :)1نمایش توزیع دستههای راهحلهای جنبی در .VuWaDB
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ابزار کاربردی

پژوهش از  CWEبرای بررسری روابرط میران آسریبپرذیریهرا و

8

16
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22

4

16
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دسترسی محدود

0

1

0

0

0

0

0

تغییر مسیر

راهحلهای جنبی آنها استفاده میشود.

1

5

1

20

6

1

6

حذف

در بخررش پیش رینه پررژوهش برره  ]99[ CWEکرره اسررتاندارد
تعریف شده برای انواع آسیبپذیریها میباشد ،اشاره شد .در این

جدول ( :)2توزیع دستههای راهحلهای جنبی در
دسته

فراوانی
دسته

درصد
دسته

پیکربندی

792

97/11

اصالح کد

71

4/17

-

حذف

911

99/47

-

911

تغییر مسیر

91

2/19

-

91

دسترسی
محدود

799

97/17

ابزار
کاربردی

924

1/91

VuWaDB

0

3

0

0

0

3

0

اصالح کد

7

13

9

13

13

12

20

پیکربندی

زیر دسته

فراوانی
زیردسته

درصد زیردسته

تنظیمات

214

92/15

رمز عبور

79

9/22

فعالسازی

24

9/74

غیرفعالسازی

211

91/17

71

9/51

حافظه مماور میگردد.

99/11
9/11

مموز

211

95/77

مسدود کردن

47

2/11

فیلتر کردن

245

97/71

-

924

5/12

اطالعات جدول ( )9را میتوان در نمایشی ترسیمی بهصورت
یک گراف دوبخشی وزندار نیز ارائه کرد .گرههای ایرن گرراف در
یک سو CWEها و در سوی دیگر دستههای راهحرلهرای جنبری
هستند .وزن هر یال نیز درصد فراوانی متنارر با آن یال میباشد.
شکل ( )9این گراف دوبخشری را بررای CWEهرایی کره حرداقل
دارای  21نمونه هستند ،نمایش میدهد .با توجه به فضای محدود
موجررود برررای نمررایش گررراف ،وزن یرالهررا (درصررد دسررتههررای
راهحلهای جنبی در جدول ( ))9نوشته نشده است.

 -4روش و نتایج تحليل رابطه
هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان انواع آسیبپذیریها و
راهحلهای جنبی آنها مریباشرد .در بخرش پیشرین پایگراهداده

شكل ( :)2توزیع دستههای  VuWaDBو CWEها.

خطای بافر نوعی از آسیبپذیری مریباشرد کره بره مهراجم
اجازه تخطی از مرزهای بافر را میدهد و منمر به رونویسی در

با استفاده از گراف شکل ( )9و جردول ( )9مریتروان دیردی
کلرری نسرربت برره نرروع راهحررلهررای جنبرری احتمررالی برررای
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آسیب پذیریهای جدید پیدا کرد .برای مثال اگرر آسریبپرذیری
جدیدی از نوع ( CWE-119نوع خطای بافر) گزارش شود آنگاه با
احتمال  91/21راهحل جنبی از نوع پیکربندی ،با احتمال 91/94
راهحل جنبی از نوع حذف ،با احتمال  49/75راهحل جنبی از نوع
دسترسی محدود و با احتمال  22/45راهحل جنبری از نروع ابرزار
کاربردی را خواهد داشت.
اگر بخواهیم فقط یک نوع از راهحلهای جنبری را برهعنروان
راهحل احتمالی این آسیبپذیری جدید پیشبینی کنیم ،راهحرل
جنبی این آسیبپذیری با احتمال بیشتر از نوع دسترسی محدود
خواهد بود .بهعبارتدیگر میتوان شکل سادهای از تخمین بیرزین
را برای پیشبینی راهحل جنبی برای آسریبپرذیریهرای جدیرد
بهکار گرفت.

شكل ( :)3گراف دوبخشی رابطه راهحلهای جنبی و CWEها.

جدول ( :)3درصد نمونههای متعلق به هر دسته راهحلهای جنبی برای CWEهای دارای حداقل  21نمونه.

درصد تغيير

درصد دسترسی

درصد ابزار

مسير

محدود

کاربردی

درصد

درصد

فراوانی

پيكربندی

49/7

22/7

91/2

1

97

1

97
99/9

1
91

41
42

94
91/9

CWE-….

فراوانی

991

11

21/7

21

71

99/7

71

211

91

7/1

79/9

1

277

21

4/7

71

7

7

274

71

99/7

21

7

94

4

911

99

5/7

74/7

9/19

29/2

1

47/7

51

91

1/1

42/9

5/11

5/1

1

77/9

1

14

21

7/5

41/9

1

99/1

1

24/9

99/1

درصد اصالح کد

درصد حذف

91/9

1
1

41
47/5

91
7

با توجه به موارد یاد شده و داده های جدول ( ، )4نتایج زیر

 ابزارهای کاربردی مقابله با آسیب پذیریها فقط در مقابله برا
آسیبپذیریهای  XSSمورد استفاده قرار نگرفتهاند.

 برای همه انرواع آسریبپرذیریهرای مرورد بررسری در ایرن
پژوهش راهحلهایی جنبی از دستههای پیکربندی ،حرذف و
دسترسی محدود مشاهده شده است.
 راهحررلهررای جنبرری از دسررته تغییررر مسرریر فقررط برررای
آسیب پذیریهای ناشی از ضعف در مردیریت اعتبارنامره هرا،
مموزها ،امتیازات و کنترلهای دسترسی بهکاررفتهاند.
 راهحررلهررای جنبرری از دسررته اصررالح کررد فقررط برررای
آسیب پذیریهای ناشی از ضعف در مردیریت اعتبارنامره هرا،
مموزها ،امتیازات و کنترلهای دسترسی ،خطاهای مردیریت
منابع و  XSSبهکاررفتهاند.

فرضیه این پژوهش این بود کره یرک ارتبراط معنرادار میران
دستههای راهحلهای جنبی و انواع آسیبپرذیریهرا وجرود دارد.
پا از بررسیهایی که انمام شد به این نتیمه رسریدیم کره ایرن
ارتبرراط چنرردان قرروی و معنررادار نم ریباشررد .برررای اغلررب انررواع
آسیبپذیریها راهحلهای جنبی از تقریباً همهی دستهها موجود
است .تعداد نمونههای نهایی (نمونههایی که  CWEو راهحلهرای
جنبی برای آن موجود باشد)  499بود که این تعداد نمونرههرا در
مقایسه با کل آسیبپذیریهای گزارش شده کم میباشد .بنابراین
ایرن نتررایج قرروی و قابررلتعمریم برره آسریبپررذیریهررای جدی رد
نمیباشند؛ اما برای رد کردن فرضریه کفایرت مریکننرد .در ایرن

بدست می آیند:
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پژوهش نمونههای  VuWaDBبا بررسی چند پایگاهدادهی معروف
آسیبپذیریها گردآوری شدند .تعداد این نمونهها در مقایسره برا
کل تعداد آسیب پذیریها کم میباشد .برخی از صرفحات وب بره
راهحلهای جنبی آسیبپذیریها اشاره میکنند.
جدول ( :)4معرفی CWEهای پرتکرار در دادههای این پژوهش.

پایگاهداده راهحلهای جنبی آسیبپذیریها و معرفی دستهبنردی
برای آنها از دستاوردهای مهم این پژوهش است.
در ادامه این پژوهش میتوان برای خودکارسازی گسرترش و
بهروزرسانی دادههرای  VuWaDBاز صرفحات وب اسرتفاده کررد.
ازآنماکرره نتررایج حاصررل از ایررن پررژوهش قابررلتعمرریم برره
آسیب پذیریهای جدید نمیباشند؛ در پژوهشهای آتی میتروان

CWE

نام

توضيح

CWE119

خطای
حافظه بافر

نرمافزار عملیات را در یک حافظه بافر اجرا
میکند ،اما امکان خواندن/نوشتن از/به
مکانی از حافظه که خارج از مرزهای
تعیین شدهی بافر هستند نیز وجود دارد.

 -6اقرار و تصدیق

CWE20

تائید اعتبار
ورودی
نامناسب

نرمافزار ورودیهای ناصحیح را که
میتوانند بر جریان کنترل یا جریان داده
تأثیر بگذارند ،تائید میکند.

این پژوهش ،تحت طررح پژوهشری شماره  31141449از سروی
«صررندوق حمایررت از فنرراوران و پژوهشررگران کشررور» ()INSF
پشتیبانی میگردد.

CWE200

افشای
اطالعات

عبارت است از افشای عمدی یا غیرعمدی
اطالعات به شخصی که مماز به دسترسی
به آن اطالعات نمیباشد.

 -7مراجع

CWE255

مدیریت
اعتبارنامهها

آسیبپذیریهای این دسته مرتبط با
ضعف در مدیریت اعتبارنامهها میباشد.

CWE264

مموزها،
امتیازات و
کنترلهای
دسترسی

آسیبپذیریهای این دسته مرتبط با
مدیریت مموزها ،امتیازات و دیگر
مشخصات امنیتی که برای کنترل
دسترسی استفاده میشوند ،میباشند.

CWE399

خطاهای
مدیریت
منابع

آسیبپذیریهای این دسته مرتبط با
مدیریت ناصحیح منابع سامانه میباشند.

CWE79

Cross
site
Scripting
)(XSS

این آسیبپذیریها که غالباً در
مرورگرهای وب دیده میشود باعث
میشود که دادههای وارد شده توسط
مهاجم به کاربران تحویل داده شود .این
دادهها میتوانند کدهای جاوا اسکریپتی
باشند که در سمت مرورگر کاربر اجرا
میشوند.

CWE94

تزریق کد

این آسیبپذیریها منمر به اجرای تمام یا
بخشی از یک کد توسط مهاجم بر روی
سامانه کاربر میشوند.

 -5نتيجهگيری
هدف این پژوهش بررسی ارتباط میران نروع آسریبپرذیریهرای
نرمافزار و راهحلهای جنبی آنها میباشرد .ازآنماکره تراکنون در
پایگاهدادههای آسیبپذیریها به راهحلهای جنبری آنهرا توجره
کرافی نشررده اسررت ،برررای نخسرتینبررار برره گررردآوری و معرفری
پایگاهدادهای برای راهحلهای جنبری پررداختیم .ارائره نخسرتین

روشهای یادگیری ماشین را برای پیشبینی راهحلهرای جنبری
برای آسیبپذیریهای جدید ب هکار گرفت.
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ABSTRACT
This paper investigates the relationship between vulnerability types and their workarounds. Via a
workaround solution, users prevent or mitigate the risk of a vulnerability without the need of eliminating it.
So far, little attention has been paid to this fruitful approach, whereas workaround solutions can perform so
efficiently when dealing with vulnerabilities. In this research, a proper dataset from four mostly referred
vulnerability databases (OSVDB, Security Tracker, Cert CC Vulnerability Notes and NVD) is compiled. In
this dataset which we have called VuWaDB, the workarounds are organized in six main categories:
configuration, code modification, route alteration, elimination, access restriction and utility tools. The
CWEs that the NVD was assigned to, are used to determine vulnerability types. In order to discover the
relationship between vulnerabilities and their related workaround solutions, after a statistical survey, a
relevant bipartite graph is constructed. The obtained results are analyzed and presented in related tables,
which provide the relation between software vulnerabilities and their workarounds.
Keywords: Software Vulnerability, Workaround, VuWaDB Database, CWE, Bipartite Graph

* Corresponding Author Email: m.ghasemzadeh@yazd.ac.ir

