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Czym jest OWASP ASVS

ASVS (Application Security Verification Standard)

Standard Weryfikacji Bezpieczeństwa Aplikacji jest to 

lista wymagań jakie powinno się stawiać aplikacjom 

aby podwyższyć ich poziom bezpieczeństwa oraz jest 

to lista testów, jakie należy zrealizować, aby sprawdzić 

rzeczywisty poziom bezpieczeństwa danej aplikacji. 



ASVS - Testowanie i weryfikacja

Poziom 3
Na poziomie najwyższym, 
powinno się mieć dostęp do 
konfiguracji systemu, 
architektury rozwiązania 
pomiędzy użytkownikiem a 
aplikacją oraz szczegółowej 
dokumentacji 
uwzględniającej modelowanie 
zagrożeń.
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Poziom 2
Wymaga, aby osoby 

wykonujące testy i 
weryfikujące poziom 

bezpieczeństwa, miały dostęp 
do programistów aplikacji, 

dokumentacji, kodu 
źródłowego oraz 

bezpośredniego dostępu do 
aplikacji do każdej z ról.
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Poziom 1
Do weryfikacji można użyć 
narzędzi automatycznych bez 
wykonywania testów 
manualnych i bez dostępu do 
kodu źródłowego. 
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ASVS 3.1 EA - Pełen zakres

1: Architektura, projektowanie i modelowanie zagrożeń
2: Weryfikacja Wymagań Autoryzacji
3: Weryfikacja Wymagań Zarządzania Sesją
4: Weryfikacja Kontroli dostępu
5: Weryfikacja Obsługi Złośliwych Danych Wejściowych
7: Kryptografia
8: Weryfikacja Obsługi i Rejestrowania Błędów
9: Weryfikacja Ochrony Danych
10: Weryfikacja Komunikacji
13: Złośliwy Kod
15: Weryfikacja Logiki Biznesowej
16: Weryfikacja plików i zasobów
17: Weryfikacja wersji mobilnej
18: API
19: Weryfikacja Konfiguracji
20: Wymagania weryfikacji Internetu Rzeczy



OWASP ASVS 3.1

1: Architektura, projektowanie i 

modelowanie zagrożeń



OWASP ASVS 3.1 - Poziomy

Na poziomie 1

Elementy aplikacji są 
zidentyfikowane i mają rację 

bytu w aplikacji

Na poziomie 3

Architektura i design są 
gotowe, używane, i 
efektywne

Na poziomie 2

Architektura jest 
zdefiniowana, a kod jest 
zgodny z architekturą
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ASVS 3.1 - 1: Architektura, projektowanie i 
modelowanie zagrożeń

1.1: Upewnij się, że wszystkie elementy aplikacji są zidentyfikowane i konieczne.
1.2: Kontrola bezpieczeństwa nigdy nie jest egzekwowana tylko po stronie klienta, ale na odpowiednich zdalnych 
punktach końcowych.
1.3: Architektura wysokiego poziomu dla aplikacji i wszystkich połączonych usług zdalnych została zdefiniowana, a 
bezpieczeństwo zostało rozwiązane w tej architekturze.
1.4: Dane uważane za poufne w kontekście aplikacji są jasno określone.
1.5: Wszystkie składniki aplikacji są definiowane pod względem funkcji biznesowych i / lub funkcji bezpieczeństwa, 
które zapewniają.
1.6: Opracowano model zagrożenia dla aplikacji i powiązanych usług zdalnych, który identyfikuje potencjalne 
zagrożenia i środki zapobiegawcze.
1.7: Wszystkie kontrole bezpieczeństwa mają scentralizowaną implementację.
1.8: Upewnij się, że elementy są oddzielone od siebie za pomocą określonej kontroli bezpieczeństwa, np segmentacji 
sieci, reguł zapory lub grup zabezpieczeń opartych na chmurze.
1.9: Istnieje mechanizm wymuszania aktualizacji aplikacji.
1.10: Bezpieczeństwo jest adresowane we wszystkich częściach cyklu rozwoju oprogramowania.
1.11: Wszystkie komponenty aplikacji, biblioteki, moduły, frameworki, platformy i systemy operacyjne są wolne od 
znanych luk bezpieczeństwa.
1.12: Istnieją wyraźne zasady dotyczące zarządzania kluczami kryptograficznymi (jeśli istnieją) i egzekwowaniem cyklu 
życia kluczy kryptograficznych. Najlepiej postępuj zgodnie ze standardami
zarządzania kluczami, takimi jak NIST SP 800-57.



Przegląd narzędzi do analizy bezpieczeństwa
https://snyk.io

Snyk pomaga korzystać z open source i zachować 

bezpieczeństwo. Ciągle znajduj i naprawiaj luki w 

swoich aplikacjach i bibliotekach.



Przegląd narzędzi do analizy bezpieczeństwa
https://snyk.io



Przegląd narzędzi do analizy bezpieczeństwa
https://security.sensiolabs.org

SensioLabs Security jest prostym narzędziem, 

dostępnym jako usługa internetowa lub jako 

aplikacja internetowa, które wykorzystuje 

informacje z pliku composer.lock, aby sprawdzić 

znane luki w zabezpieczeniach.



Przegląd narzędzi do analizy bezpieczeństwa
https://security.sensiolabs.org



Przegląd narzędzi do analizy bezpieczeństwa
https://security.sensiolabs.org



Przegląd narzędzi do analizy bezpieczeństwa
Github Dependency graph

GitHub Dependency Graph dostarcza narzędzie, 

które pozwala wyszukiwać luki bezpieczeństwa w 

bibliotekach aplikacji oraz co najważniejsze w 

bibliotekach powiązanych.



Przegląd narzędzi do analizy bezpieczeństwa
Github Dependency graph



OWASP Dependency Check
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Dependency_Check



Narzędzia do analizy kodu
https://insight.sensiolabs.com

SensioLabs insight wykonuje analizę statyczną 

Twojego kodu, aby wykrywać błędy, zagrożenia 

bezpieczeństwa oraz w celu ulepszaniu twoich 

projektów w dłuższej perspektywie.



Narzędzia do analizy kodu
https://insight.sensiolabs.com/



Narzędzia do analizy kodu
https://scrutinizer-ci.com



Materiały źródłowe

1. https://public.yetiforce.com/pdf/OWASP-architektura-bezpieczenstwa-aplikacji.pdf 

2. https://public.yetiforce.com/pdf/OWASP_3.1_EA.pdf (Early Access]

3. https://www.owasp.org/images/d/d1/OWASP_Application_Security_Verification_Standa

rd_3.0.1_PL.pdf 

4. https://github.com/YetiForceCompany/guides/blob/master/pl/OWASP/OWASP_TOP_1

0_Proactive_Controls_2018_V3_PL.pdf 

https://public.yetiforce.com/pdf/OWASP-architektura-bezpieczenstwa-aplikacji.pdf
https://public.yetiforce.com/pdf/OWASP_3.1_EA.pdf
https://www.owasp.org/images/d/d1/OWASP_Application_Security_Verification_Standard_3.0.1_PL.pdf
https://www.owasp.org/images/d/d1/OWASP_Application_Security_Verification_Standard_3.0.1_PL.pdf
https://github.com/YetiForceCompany/guides/blob/master/pl/OWASP/OWASP_TOP_10_Proactive_Controls_2018_V3_PL.pdf
https://github.com/YetiForceCompany/guides/blob/master/pl/OWASP/OWASP_TOP_10_Proactive_Controls_2018_V3_PL.pdf


Czas na pytania :)
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