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OpenAPI Specification(OAS)  یک استاندارد و رابط زبان آگنوستیک برای

RESTful API  ها تعریف می کند که هم به انسان ها و هم کامپیوتر ها امکان کشف و درک

توانایی های سرویس را بدون دسترسی به کد منبع، مستند سازی یا ترافیک شبکه می دهد. در 

شده با ریموت سرویس تعامل و ارتباط   حداقل مقدار منطق پیاده سازیشما می توانید با انتها 

 داشته باشید.

OpenAPI  در حال تبدیل شدن به یک ابزار محبوب و استاندارد بالفعل است کهAPI  ها را

را تجزیه و تحلیل کرده و  OpenAPIمی تواند فایل توصیف  FortiWebتوصیف می کند. 

است، امنیت  OpenAPIبر اساس تعاریف توصیف شده در فایل  با اطمینان از اینکه دسترسی

 ها ارائه می دهد. APIهای اضافی را به 

 

 

آن چیست؟ نام  URLرا تعریف یا توصیف می کند. برای مثال  OpenAPI  ،APIیک فایل 

، ...(؟ کدام string ،integerچیست؟ چه نوع پارامتری باید داشته باشیم) URLپارامتر ها در 

 و ...(؟ ... URL ،header ،bodyاز پارامتر ها ارسال و ارائه شده) بخش

 

 

 

فایل را تجزیه و  FortiWebمعتبر را آپلود کردید،  OpenAPIهنگامی که فایل توصیف 

 تحلیل می کند سپس درخواست هایی را مسدود می کند که با تعاریف در فایل مطابقت ندارند.

 

 

 

 

FortiWeb   فقطOpenAPI 3.0 .را پشتیبانی می کند 

 

 خود استفاده کنید. OpenAPIبرای تولید فایل  Swagger Editorتوصیه می شود از 



 
 
 
 

2| 

 

15، طبقه سوم، واحد 3آدرس: خیابان شریعتی، سه راه طالقانی، خیابان خواجه نصیر، کوچه گیتی، پالک   info@taktacom.com  :02177683342تلفن  

www.Taktacom.com 

 

 است. OpenAPIاز  FortiWebگی پشتیبانی شکل زیر نشان دهنده چگون

 
 

 

 موارد استفاده

ای ، نمونه هAPI، توضیحاتی در مورد اعتبار سنجی تماس OpenAPIدر مثال های زیر فایل 

API .های معتبر و نامعتبر برای هر یک موارد استفاده را مشاهده خواهید کرد 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

3| 

 

15، طبقه سوم، واحد 3آدرس: خیابان شریعتی، سه راه طالقانی، خیابان خواجه نصیر، کوچه گیتی، پالک   info@taktacom.com  :02177683342تلفن  

www.Taktacom.com 

 API ،single serverتعریف سرور  .1

 OpenAPIفایل 

 

openapi: 3.0.0 
info: 

version: 1.0.0 
title: Swagger Petstore 
license: 

name: MIT 
servers: 

- url: 'http://petstore.swagger.io/v1' 
paths: 

/pets: 
get: 

summary: List all pets 
operationId: listPets 
tags: 

- pets 
parameters: 

- name: limit 
in: query 
description: How many items to return at 
one time (max 100) 
required: false 

schema: 
type: integer 

responses: 
'200': 

description: A paged array of pets 
content: 

application/json: 
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schema: 
type: string 

 

 

 توضیحات:
 را از فیلد های زیر تایید می کند: APIتماس  FortiWebدر این مثال، 

  تماسAPI  بر اساسHost/url  :استhttp://petstore.swagger.io/v1   

  مسیر تماسAPI، /pet  است بنابراینhost/url  ،کامل

http://petstore.swagger.io/v1/pet .است 

  متد تماسAPI ،"GET" .است 

  پارامتر"limit"  الزم نیست و باید از نوعinteger .باشد 

 "query"  در پارامتر  "؟"به این معناست که پارامتر باید بعد ازURL رد.قرار گی 

 

 معتبر: APIمثالی برای درخواست 
Curl http://petstore.swagger.io/v1/pets?limit=123 -H "Accept: 
application/json" 

 نا معتبر: APIمثالی برای درخواست 
Curl http://petstore.swagger.io/v1/pets?limit=abc -H "Accept: 
application/json" 

 API ،multiple serversتعریف سرور  .2

 OpenAPIفایل 

openapi: 3.0.0 
info: 

version: 1.0.0 
title: Swagger Petstore 
license: 

name: MIT 
servers: 
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- url: 'http://petstore.swagger.io/v1' 
- url: 'http://petstore2.com/v1' 
- url: 'http://petstore3.com/v1' 

paths: 
/pets: 

get: 
      summary: List all pets 
      operationId: listPets 
      tags: 

- pets 
      parameters: 

- name: limit 
in: query 
description: How many items to return at one time 

(max 100) 
required: false 
schema: 

type: integer 
responses: 
'200': 

description: A paged array of pets 
content: 

application/json: 
schema: 

type: string 

 توضیحات:

 تعریف شده است: multiple serverهای  URLدر این مثال 
- url: 'http://petstore.swagger.io/v1' 
- url: 'http://petstore2.com/v1' 
- url: 'http://petstore3.com/v1' 
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ه هماهنگ باشند.ب host/URLمی توانند با درخواست  URLاین به این معناست که هر سه 

 زبان دیگر:

http://petstore.swagger.io/v1/pets  ،http://petstore2.com/v1/pets  و

http://petstore3.com/v1/pets .همگی با مسیر متد هماهنگ هستند 

 معتبر: APIمثالی برای درخواست 
curl http://petstore2.com/v1/pets?limit=123 -H "Accept: 
application/json" 
curl http://petstore3.com/v1/pets?limit=456 -H "Accept: 

application/json" 

 نا معتبر: APIمثالی برای درخواست 

curl http://petstore2.com/v1/pets?limit=abc -H "Accept: 

application/json" 

 APIاعتبارسنجی مسیر . 3

 OpenAPIفایل 

openapi: 3.0.0 
info: 

version: 1.0.0 
title: Swagger Petstore 
license: 

name: MIT 
servers: 

- url: 'http://petstore.swagger.io/v1' 
paths: 

/pets/{petId}: 
get: 

summary: List all pets 
operationId: listPets 
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tags: 
- pets 

parameters: 
- name: petId 
in: path 
description: How many items to return at 

one time (max 100) 
required: false 
schema: 

type: integer 
responses: 
'200': 

description: A paged array of pets 
content: 

application/json: 
schema: 

type: string 

 توضیحات:

"path"  مسیرAPI  .را نشان می دهدURL  سرور وpath  برای بدست آوردن

domain/URL .کامل باید ترکیب شوند 

یک پارامتر است و  petIdاست.  pets/{petID}/یک تمپلیت  "path"در این مثال 

integer  می باشد که مسیرURL .را حمل می کند 

 هماهنگ باشد: APIسیر های زیر می تواند با م domain/URLدرخواست 

http://petstore.swagger.io/v1/pets/123 

 معتبر: APIمثالی برای درخواست 
curl http://petstore.swagger.io/v1/pets/123 -H "Accept: 

application/json" 
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 نا معتبر: APIمثالی برای درخواست 

curl http://petstore.swagger.io/v1/pets/abc -H "Accept: 

application/json" 

 APIاعتبارسنجی پارامتر های  .4

ی زیر مثال هااعتبارسنجی پارامتر شامل قوانین سریالی پیچیده و تنظیمات صفات می باشد، 

 نشان دهنده نحوه کار اعتبارسنجی پارامتر ما است.

 

 محل پارامتر 

مسیر  OpenAPI، 4شرح داده شده است. با توجه به مشخصات  "in"محل پارامتر در صفت 

. مثال زیر نشان دهنده cookieو  query ،header ،pathو مکان پشتیبانی شده است: 

 است. "header"چگونگی استفاده از پارامتر در محل 

 OpenAPIفایل 

openapi:3.0.0 
info: 

version: 1.0.0 
title: Swagger Petstore 
license: 

name: MIT 
servers: 

- url: 'http://petstore.swagger.io/v1' 
paths: 

/pets: 
get: 

summary: List all pets 
operationId: listPets 
tags: 
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- pets 
parameters: 

- name: limit 
in: header 
description: How many items to return at 
one time (max 100) 
required: true 
schema: 

type: integer 
responses: 
'200': 

description: A paged array of pets 
content: 

application/json: 
schema: 

 توضیحات:

 است. integerرا حمل می کند.نوع آن  HTTPهدر  "limit"در این مثال پارامتر 

 معتبر: APIمثالی برای درخواست 
curl http://petstore.swagger.io/v1/pets/ -H "Accept: 
application/json" -H "limit: 123" 

 نا معتبر: APIمثالی برای درخواست 

curl http://petstore.swagger.io/v1/pets/ -H "Accept: 
application/json" –H "limit: abc" 
curl http://petstore.swagger.io/v1/pets/?limit=123 -H "Accept: 
application/json" 
curl http://petstore.swagger.io/v1/pets/ -H "Accept: 

application/json" 

 

  نوع داده ای پارامتر 
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می  از انواع داده های دیگر نیز پشتیبانی string"  ،FortiWeb"و  "integer"در کنار 

 را نشان می دهد. Boolean. مثال زیر نوع Booleanو  numberکند: 

 OpenAPIفایل 

openapi:3.0.0 
info: 

version: 1.0.0 
title: Swagger Petstore 
license: 

name: MIT 
servers: 

- url: 'http://petstore.swagger.io/v1' 
paths: 

/pets: 
get: 

summary: List all pets 
operationId: listPets 
tags: 

- pets 
parameters: 

- name: limit 
in: query 
description: How many items to return at 

one time (max 100) 
required: true 
schema: 

type: boolean 
responses: 
'200': 

description: A paged array of pets 
content: 

application/json: 
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schema: 
type: string 

 توضیحات:

 باشد. Falseیا  Trueاست، مقدار باید  Booleanنوع داده 

 معتبر: APIمثالی برای درخواست 
curl http://petstore.swagger.io/v1/pets?limit=true -H "Accept: 
application/json" 

 نا معتبر: APIمثالی برای درخواست 

curl http://petstore.swagger.io/v1/pets?limit=abc -H "Accept: 
application/json" 

  متدHTTP 

FortiWeb  از متدهایHTTP(GET ،POST ،DELETE  وPUT  پشتیبانی می )

 کند.

 

 OpenAPIفایل 

openapi:3.0.0 
info: 

version: 1.0.0 
title: Swagger Petstore 
license: 

name: MIT 
servers: 

- url: 'http://petstore.swagger.io/v1' 
paths: 

/pets: 
post: 

summary: List all pets 
operationId: listPets 
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tags:  
- pets 

parameters: 
- name: limit 
in: query 
description: How many items to return at 

one time (max 100) 
required: true 
schema: 

type: boolean 
responses: 
'200': 

description: A paged array of pets 
content: 

application/json: 
schema: 
type:string 

 توضیحات:

 استفاده می شود. POSTدر این مثال متد از 

 معتبر: APIمثالی برای درخواست 
curl -X POST http://petstore.swagger.io/v1/pets?limit=false -H 
"Accept: application/json" 

 نا معتبر: APIمثالی برای درخواست 

curl -X POST http://petstore.swagger.io/v1/pets?limit=123 -H 
"Accept: application/json" 

  :نوع پارامترarray 

FortiWeb  همچنین برخی از انواع داده های پیچیده از جمله"array"  و"object"  یز نرا

یف شده مثل می تواند لیستی از انواع داده های ساده تعر "array"نوع داده  پشتیبانی می کند.

integer  یاstring .باشد 
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 OpenAPIفایل 

openapi:3.0.0 
info: 

version: 1.0.0 
title: Swagger Petstore 
license: 

name: MIT 
servers: 

- url: 'http://petstore.swagger.io/v1' 
paths: 

/pets: 
get: 

summary: List all pets 
operationId: listPets 
tags: 

- pets 
parameters: 

- name: limit 
in: query 
description: How many items to return at 

one time (max 100) 
required: true 
schema: 

type: array 
items: 

type:integer 
responses: 
'200': 

description: A paged array of pets 
content: 

application/json: 
schema: 
type:string 
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 توضیحات:

آرایه اضافه  استفاده شده است. پارامتر های مشابه با هم در یک arrayدر این مثال از پارامتر 

 شده اند.

 معتبر: APIمثالی برای درخواست 
curl http://petstore.swagger.io/v1/pets?limit=1&imit=2 -H 
"Accept: application/json"  
 

 نا معتبر: APIمثالی برای درخواست 

curl http://petstore.swagger.io/v1/pets?limit=1&imit=abc -H 
"Accept: application/json" 

 ست.ایک تجمیع از آیتم های نوع ساده چندگانه  objectدر اینجا مثالی دیده شد که نوع 

 

 OpenAPIفایل 

openapi:3.0.0 
info: 

version: 1.0.0 
title: Swagger Petstore 
license: 

name: MIT 
servers: 

- url: 'http://petstore.swagger.io/v1' 
paths: 

/pets: 
get: 

summary: List all pets 
operationId: listPets 
tags: 
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- pets 
parameters: 

- name: limit 
in: query 
explode:false 
description: How many items to return at 
one time (max 100) 
required: true 
schema: 

type: object 
required: 

- param 1 
- param 2 

properties: 
para1: 

type:integer 
para2: 

type:integer 
responses: 
'200': 

description: A paged array of pets 
content: 

application/json: 
schema: 
type:string 

 

 توضیحات:

 integerکه هر دو از نوع  param 2و  param 1مورد دیده می شود،  object" ،2"در 

 می باشد.
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 معتبر: APIمثالی برای درخواست 
curl 
http://petstore.swagger.io/v1/pets?limit=param1,1,param2,1 –H 
"Accept:application/json" 
 

 نا معتبر: APIمثالی برای درخواست 

curl 
http://petstore.swagger.io/v1/pets?limit=param1,1,param2,abc -
H "Accept: 
application/json" 

 Reference of the schema 

ی نوشته م declarationیک پارامتر طوالنی و نامناسب است که زیر  schemaگاهی اوقات 

 پشتیبانی می کند. schema referenceاز  FortiWebشود. 

 

 OpenAPIفایل 

openapi:3.0.0 
info: 

version: 1.0.0 
title: Swagger Petstore 
license: 

name: MIT 
servers: 

- url: 'http://petstore.swagger.io/v1' 
paths: 

/pets: 
get: 

summary: List all pets 
operationId: listPets 
tags: 

- pets 
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parameters: 
- name: limit 
in: query 
description: How many items to return at 

one time (max 100) 
required: true 
schema: 

$ref: '#/components/schemas/ref' 
responses: 
'200': 

description: A paged array of pets 
content: 

application/json: 
schema: 
type:string 

components: 
schemas: 

ref: 
        type: integer 

 توضیحات:
ود. در شمربوط به پارامتر مستقیما به متن اعالن پارامتر اضافه نمی  schemaدر این مثال 

 'ref: '#/components/schemas/ref$عوض، یک مرجع را اعالم می کند: 

 معتبر: APIمثالی برای درخواست 
curl http://petstore.swagger.io/v1/pets?limit=123 -H "Accept: 
application/json" 
 

 نا معتبر: APIمثالی برای درخواست 

curl http://petstore.swagger.io/v1/pets?limit=abc -H "Accept: 
application/json" 
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 The request body 

 POSTبه طور مستقیم در متن  JSONمثال زیر نشان دهنده زمانی است که شما از داده 

 استفاده می کنید.

 

 OpenAPIفایل 

openapi:3.0.0 
info: 

version: 1.0.0 
title: Swagger Petstore 
license: 

name: MIT 
servers: 

- url: 'http://petstore.swagger.io/v1' 
paths: 

/pets: 
post: 

summary: List all pets 
requestBody: 
content: 

- application/json: 
schema:{$ref: 

'#/components/schemas/pet'} 
responses: 
'200': 

description: A paged array of pets 
content: 

application/json: 
schema: 
type:string 

components: 
schemas: 

pet: 
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required : 
- id 
- name 

properties : 
id : 

type: integer 
name : 

type: string 
 توضیحات:

پست کنید،  HTTPمتن  را به طور مستقیم در {"id":1,"name":"test" }اگر شما داده 

FortiWeb  به طور مستقیم بدنه را به وسیلهschema  در فایلOpenAPI  تایید می

 کند.

 معتبر: APIمثالی برای درخواست 
curl -X POST http://petstore.swagger.io/v1/pets -H "Accept: 
application/json"  
-H "Content-type: application/json" -d '{ "id":1,"name":"test"}' 

 نا معتبر: APIمثالی برای درخواست 

curl -X POST http://petstore.swagger.io/v1/pets -H "Accept: 
application/json"  
-H "Content-type: application/json" -d '{ 
"id":"abc","name":"test"}' 

 OpenAPIایجاد فایل های 

 موارد زیر ارائه می دهد:این بخش دستورالعمل هایی را برای برای 

  ایجاد یک فایلOpenAPI 

  اضافه کردن یک فایلOpenAPI  درValidation policy OpenAPI 

 : OpenAPIبرای ساخت یک فایل 

 web Protection > OpenAPI Validation > OpenAPI Fileبه مسیر . 1

 بروید.
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 ود کنید.معتبر را آپل OpenAPIکلیک کنید تا یک فایل  Choose Fileبر روی . 2

 

  کلیک کنید. Okبر روی . 3

 کلیک کنید. برای آپلود کردن فایل های بیشتر بر روی . 4

 را نشان می دهد. OpenAPIشکل زیر لیستی از فایل های 

 

 

فایل را پاک کنید یا با کلیک بر  با انتخاب یک فایل شما می توانید با کلیک بر روی 

ن این دو کار را می توانید با کلیک جزئیات فایل را مشاهده کنید. همچنی روی 

 راست بر روی فایل مورد نظر انجام دهید.

 

 ساپورت می شود. OpenAPIفایل های  yamlفقط فرمت 
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 .را نشان می دهد OpenAPIشکل زیر جزئیات یک فایل 

را مشاهده کنید و در سمت راست نتایج  OpenAPIدر سمت چپ می توانید مبداء فایل 

 دادیم. تجزیه و تحلیل شده را نشان می دهد که شامل اشیاء می باشد که شرح
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 می باشد. OpenAPIجدول پایین شامل اشیاء اسناد 

 

Description Type Field Name 
REQUIRED. This string 
MUST be the semantic 
version number of the 
OpenAPI Specification 
version that the OpenAPI 
document uses. The openapi 
field SHOULD be used by 
tooling specifications and 
clients to interpret the 
OpenAPI document. This is 
not related to the API 
info.version string. 

string openapi 

REQUIRED. Provides 
metadata about the API. The 
metadata MAY be used by 
tooling as required. 

Info Object info 

An array of Server Objects, 
which provide connectivity 
information to a target server. 
If the servers property is not 
provided, or is an empty 
array, the default value would 
be a Server Object with a url 
value of /. 

Server Object servers 

REQUIRED. The available 
paths and operations for the 
API. 

Paths Object paths 

An element to hold various 
schemas for the specification. 

Components 
Object 

components 
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A declaration of which 
security mechanisms can be 
used across the API. The list 
of values includes alternative 
security requirement objects 
that can be used. Only one of 
the security requirement 
objects need to be satisfied to 
authorize a request. 
Individual operations can 
override this definition. 

Security 
Requirement 

Object 
security 

A list of tags used by the 
specification with additional 
metadata. The order of the 
tags can be used to reflect on 
their order by the parsing 
tools. Not all tags that are 
used by the Operation Object 
must be declared. The tags 
that are not declared MAY be 
organized randomly or based 
on the tools' logic. Each tag 
name in the list MUST be 
unique. 

Tag Object tags 

Additional external 
documentation. 

External 
Documentation 
Object 

externalDocs 
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 :validation policy OpenAPIبه  OpenAPIبرای اضافه کردن یک فایل 

 Web Protection > OpenAPI Validation > OpenAPIبه مسیر . 1

Validation Policy .بروید 

2 .OpenAPI valodatio policy  موجود را که می خواهید فایلOpenAPI  را   

  آن اضافه کنید انتخاب کرده.به 

 کلیک کنید. Editبر روی . 3

 کلیک کنیدبر روی . 4

 OpenAPIمورد نظر که می خواهید در  فایل OpenAPIاز لیست کشویی . 5       

policy  داشته باشد را انتخاب کنید.وجود 

 کلیک کنید. Okبر روی . 6

 OpenAPI validation policiesایجاد 

 این بخش دستورالعمل هایی را برای برای موارد زیر ارائه می دهد:

  ایجاد یکOpenAPI validation policies 

  اعمال یکOpenAPI validation policy در یکweb protection profile 
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 :OpenAPI validation policiesبرای ایجاد 

 Web Protection > OpenAPI Validation > OpenAPIبه مسیر . 1

Validation Policy .بروید 

 کلیک کنید. create Newبر روی . 2

 .تنظیمات زیر را پیکربندی کنید. 3

 

 

 

Type a name that can be referenced by other 
parts of the configuration. Do not use spaces 
or special characters. 

Name 

Select which action FortiWeb will take when it 
detects a violation of the policy: 

 Alert—Accept the connection and 
generate an alert email and/or log 
message. 

 Alert & Deny—Block the request (or reset 
the connection) and generate an alert 
and/or log message. 

 Deny (no log)—Block the request (or 
reset the connection). 

 Period Block—Block subsequent 
requests from the client for a number of 
seconds. Also configure Block Period. 

 Redirect—Redirect the request to the 
URL that you specify in the protection 
profile and generate an alert and/or log 
message. 

 Send 403 Forbidden—Reply with an 
HTTP 403 Access Forbidden error 

Action 
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message and generate an alert and/or log 
message. 

The default value is Alert. 
Note: Logging and/or alert email will occur only 
if enabled and configured. For details, see 
"Logging" on page 661 and "Alert email" on 
page 685. 

Enter the number of seconds that you want to 
block subsequent requests from a client after 
FortiWeb detects that the client has violated the 
policy. The valid range is 1–3,600. The default 
value is 60. 
This setting is available only if Action is set to 
Period Block. 

Block Period 

When policy violations are recorded in the 
attack log, each log message contains a 
Severity Level (severity_level) field. Select 
which severity level FortiWeb will use 
when it logs a violation of the policy: 

 Informative 

 Low 

 Medium 

 High 
The default value is Low. 

Severity 

Select the trigger, if any, that FortiWeb will use 
when it logs and/or sends an alert email about 
a violation of the policy. For details, see 
"Viewing log messages" on page 679. 

Trigger 
Policy 

 کلیک کنید. Okبر روی . 4
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 web protectionدر یک  OpenAPI validation policyبرای اعمال یک 

profile: 

 بروید. Policy > Server policyبه مسیر . 1

       2 .Web protection profile  می خواهید موجود را کهOpenAPI     

validation policy .مورد نظرتان در آن وجود داشته باشد،انتخاب کنید 

 کلیک کنید. Editبر روی . 3

 بروید. Security configuration > Web Protection Profileبه مسیر . 4

 را وارد کنید. edit inline protection profileکلیک کنید تا صفحه  بر روی . 5

مورد نظر  OpenAPI policy، از لیست کشویی OpenAPI validationبرای . 6

 Edit برای باز کردن صفحه  را انتخاب کنید.همچنین می توانید بر روی 

OpenAPI validation Policy .کلیک کنید 

 کلیک کنید. Okسپس بر روی . 7
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 :OpenAPI validationبرای نمایش الگ های مربوط به 

 بروید. Log & Report > Log Config > Other Log Settingبه مسیر . 1

 OpenAPI validationگزینه  Retain Packet Payload Forدر قسمت . 2

 را فعال کنید.

 بروید. Log&Report > Log Access > Attackبه مسیر . 3

کلیک کنید. در قسمت راست شما می توانید اطالعات الگ ها را  Attack logبر روی . 4

 مشاهده کنید.

 


