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Introdução 

Sumário 

Este capítulo resume a abordagem de Patterns&Practices para engenharia de segurança. Para 
projetar, implementar e implantar aplicações seguras, você precisa integrar segurança no ciclo 
de vida de desenvolvimento da sua aplicação incluindo atividades específicas relacionadas a 
segurança no seu processo de engenharia de software atual. Atividades relacionadas à 
segurança incluem identificar objetivos de segurança, aplicar direcionamentos de segurança de 
projeto, padrões e princípios, realizar revisões de segurança de projeto e de arquitetura, criar 
modelos de ameaças, realizar revisões de segurança no código, testes de segurança e realizar 
revisões de segurança na implantação. Você pode adotar estas atividades gradualmente da 
forma que for conveniente. Essas atividades de segurança são integradas no MSF Agile, 
disponível com o Visual Studio Team System. Essa combinação provê ferramentas, guias e 
workflows para ajudar a tornar segurança parte integrante do sua experiência de 
desenvolvimento. 

Visão Geral 

Este guia descreve uma abordagem para integrar segurança em seu ciclo de vida de 
desenvolvimento gradualmente. Ele descreve um conjunto de atividades de segurança que você 
deve usar pra refinar e estender as atividades existentes do seu ciclo de vida de 
desenvolvimento. Este guia apresenta uma visão geral da abordagem e explica as principais 
atividades de engenharia de segurança e como adotá-las. Para um direcionamento mais 
detalhado em cada atividade veja o “Security   Engineering Index” em 
http://msdn.com/securityengineering. 

Este guia consiste nos seguintes capítulos: 

 Capítulo 1, “Práticas & padrões, uma abordagem em Engenharia de Segurança”, resume 
a abordagem de Patterns&Practices em engenharia de segurança e mostra como as 
atividades chaves de engenharia de segurança se encaixam em seu ciclo de vida de 
desenvolvimento de software. 

 Capítulo 2, “Objetivos de Segurança”, resume a abordagem de Patterns&Practices para 
objetivos de segurança pela explicação do que eles são e porque você deve usá-lo. 
Conhecimento dos seus objetivos de segurança é essencial para sucesso de todas as 
atividades relacionadas à segurança. 

 Capítulo 3, “Diretrizes de Projeto de Segurança”, resume a abordagem de 
Patterns&Practices para direcionamentos de segurança de projetos. Adotar 
direcionamentos de segurança de projeto ajuda a reduzir sua superfície de ataque pelo 
detecção vulnerabilidades comuns, permitindo a você focar em aspectos únicos do seu 
projeto. 

 Capítulo 4, “Modelagem de ameaças”. resume a abordagem de Patterns&Practices para 
modelagem de ameaças. Modelagem de ameaças é uma técnica de engenharia que você 
pode usar para ajudar a identificar ameaças, ataques, vulnerabilidades e contra medidas 
que podem ser relevantes para sua aplicação. 

 Capítulo 5, “Revisões de Segurança de Arquitetura e Projeto”, resume a abordagem de 
Patterns&Practices para revisões de segurança de arquitetura e projeto explicando 
como e porque você deve usá-la. Também descreve os conceitos chaves por trás da 
abordagem. 
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 Capítulo 6, “Revisão de segurança de código”, resume a abordagem de 
Patterns&Practices para revisões de segurança de código. Revisão de segurança de 
código é um mecanismo eficiente para descobrir problemas de segurança antes que a 
fase de teste ou implantação comece. Realizar revisões de código ajuda você a reduzir o 
número de erros de implementação em aplicações antes que elas sejam entregues para 
a equipe de testes ou para um cliente. 

 Capítulo 7, “Revisão de Segurança de Implantação”, resume a abordagem de 
Patterns&Practices para revisão de segurança de implantação. Uma revisão de 
segurança de implantação é uma atividade que pode ser usada para assegurar que 
problemas de configuração e de implantação sejam descobertos antes da aplicação está 
em produção. 

Objetivos do Guia 

 Prover direcionamentos de como construir um software que atenda seus objetivos de 
segurança. 

 Para ajudar a integrar segurança de engenharia através de seu ciclo de vida de aplicação. 

 Para explicar atividades chaves relacionadas a segurança, como modelagem de ameaças, 
e para mostrar como implementar essas atividades. 

Características do Guia 

Para ajudar a maximizar o valor desse guia, ele provê as seguintes funções: 

 Abordagem do ciclo de vida. O guia prove um direcionamento fim a fim para 
implementação de softwares que atinjam seus objetivos de segurança, ao longo do ciclo 
de vida da sua aplicação, para reduzir riscos e aumentar seu retorno nos custos de 
desenvolvimento de software. 

 Quadro de segurança. O guia usa um quadro de segurança que é um modelo de 
informações baseado em padrões que define um conjunto de categorias relacionadas a 
segurança especificamente para a aplicação que você está projetando. Essas categorias 
representam as áreas onde os erros na segurança são comumente cometidos.  
Direcionamentos de segurança de Patterns&Practices incluem quadros de segurança de 
contextos específicos para cada tipo principal de aplicação. 

 Práticas e princípios. Estes servem de fundação para o guia e provêem uma base estável 
de recomendações. Refletem abordagens de sucesso usadas na área. 

 Processos e Atividades. O guia provê passos para atividades chaves incluindo 
modelagem de ameaças, revisões de segurança de arquitetura e projeto, revisões de 
segurança de código e revisões de segurança de implantação. Para simplificação e para 
resultados tangíveis, o ciclo de vida é decomposto em atividades com entradas, saídas e 
passos. Você pode usar esses passos como linha de partida ou para ajudá-lo a evoluir 
suas próprias atividades. 

 How Tos. Esse guia inclui um conjunto de procedimentos passo a passo para ajudá-lo a 
implementar soluções chaves do guia. 

 Modular. Cada módulo dentro do guia é projetado para ser lido independentemente. 
Você não precisa ler o guia do início ao fim para obter benefícios, entretanto é 
recomendável ler “Security Engineering Explained ” para entender o quadro geral. 

 Apoios de trabalho. O guia provê diversas de atividades de revisão, incluindo revisão de 
segurança de arquitetura e projeto, para ajudá-lo a avaliar as implicações de segurança 
das suas escolhas de projeto e de arquitetura precocemente no ciclo de vida. Uma 
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revisão de segurança de código ajuda a observar potenciais problemas de segurança. 
São providas listas de verificação que contemplam elementos chaves da revisão. 

 Especialistas no assunto. O guia expõe o ponto de vista de vários especialistas por toda a 
Microsoft e dos clientes na área. 

 Validação. O guia é validado internamente através de testes.  Além disso, revisões 
extensas foram feitas pelos times de produção, análise de campo e suporte. 
Externamente, o guia é validado através da participação da comunidade e dos 
extensivos ciclos de respostas dos usuários. 

Público 

Este guia é valioso para qualquer um que se importe com objetivos de segurança de aplicações. 
Ele é projetado para ser usado por membros de times de diferentes disciplinas, incluindo 
analistas de negócio, arquitetos, desenvolvedores, testador, analistas de segurança e 
administradores. O guia é baseado em tarefas e é centralizado em atividades chaves de 
segurança que devem ser executadas nos vários estágios do ciclo de vida da aplicação. 

Como Usar este Guia 

Você pode ler guia do início ao fim ou você pode ler capítulos específicos para aprender mais 
sobre atividades de engenharia de segurança específicas. Você pode adotar as atividades de 
engenharia de segurança descritas neste guia na íntegra para sua organização ou, se seu 
processo de engenharia de software não inclui atividades específicas de segurança, você pode 
incrementalmente adotar as atividades. As atividades que você deve adotar primeiro 
dependerão dos objetivos de segurança que você identificar, assim como qualquer outro 
problema não abordado que seu processo ou aplicação atualmente apresenta. 

Maneiras de Usar o Guia 

Existem muitas maneiras de usar este guia. Algumas idéias: 

 Use-o para aprender sobre engenharia de segurança. Use o guia como uma introdução e 
então use os recursos da Web em  http://msdn.com/securityengineering para aprender 
mais. 

 Incorpore engenharia de segurança no ciclo de vida de sua aplicação. Adote as 
atividades incrementalmente e incorpore-as no ciclo de vida de sua aplicação. 

 Crie um treinamento e promova engenharia de segurança na sua organização. Crie 
treinamentos a partir dos conceitos e atividades descritos neste guia e use-os para 
promover engenharia de segurança na sua organização. 

Aplicando o guia ao seu papel 

Este guia é aplicável para os seguintes papéis: 

 Analistas de negócio e equipe de gerência. Use as técnicas descritas no capítulo 2, 
“Objetivos de Segurança” para identificar os objetivos de segurança iniciais 
precocemente no ciclo de vida. 

 Arquitetos e desenvolvedores líderes. Use os princípios e as melhores práticas de 
diretrizes de projeto no capítulo 3, “Diretrizes de Projeto de Segurança” para ajudar 
arquitetos e projetistas de sistema a serem capazes de alcançar os objetivos de 
segurança. Você pode também usar a atividade de modelagem de ameaças descritas no 
capítulo 4, “Modelagem de Ameaças” para ajudar a avaliar escolhas de projeto antes de 
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escolher uma solução e você pode usar a atividade de revisão descrita no capítulo 5, 
“Revisões de Arquitetura e de Projeto” para revisar decisões de arquitetura e de projeto 
antes que erros custosos sejam cometidos. 

 Desenvolvedores. Use as técnicas de revisão de segurança de código destacadas no 
capítulo 6, “Revisão de Segurança de Código” para analisar seu código e identificar 
elementos de segurança antes que seu código seja testado. 

 Administradores e equipe de operações. Use as técnicas de revisão de implantação 
descritas no capítulo 7, “Revisão de Segurança de Implantação” para garantir que erros 
de configuração não introduzam vulnerabilidades de segurança na aplicação em tempo 
de implantação. 

Realimentação 

Informe os resultados de suas atividades usando tanto um Wiki ou email: 

 Wiki. Página de feedback do guia de segurança em 
http://channel9.msdn.com/wiki/default.aspx/Channel9.SecurityGuidanceFeedback  

 Email. Envie email para secguide@microsoft.com.  

Nós estamos particularmente interessados em feedbacks que contenham o seguinte: 

 Assuntos técnicos específicos para recomendações 

 Assuntos úteis e utilizáveis 

A equipe responsável pelo guia 

Este guia foi produzido pelas seguintes pessoas: 

 J.D. Meier  

 Alex Mackman  

 Blaine Wastell  

 Prashant Bansode  

 Jason Taylor  

 Rudolph Araujo  

Colaboradores e Revisores 

 Muitos agradecimentos aos seguintes colaboradores e revisores: 

 Colaboradores e revisores externos: Anil John, Johns Hopkins University -  Applied 
Physics Laboratory; Frank Heidt; Keith Brown Pluralsight LLC;   Mark Curphey, 
Foundstone Professional Services  

 Colaboradores e revisores da Microsoft Services e PSS: Adam Semel,   Denny Dayton, 
Gregor Noriskin, Kate Baroni, Tom Christian, Wade Mascia  

 Grupo de Produtos Microsoft: Charlie Kaufman, Don Willits, Mike Downen, Rick  Samona  

 Colaboradores e revisores de TI Microsoft: Akshay Aggarwal, Irfan Chaudhry,  Shawn 
Veney, Talhah Mir  

 Colaboradores e revisores da MSDN: Kent Sharkey  

 Microsoft EEG: Corey Ladas, James Waletzky  

 Equipe de testes: Larry Brader, Microsoft Corporation; Nadupalli Venkata Surya  Sateesh, 
Sivanthapatham Shanmugasundaram, Infosys Technologies Ltd.  
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 Equipe de Edição: Nelly Delgado, Microsoft Corporation; Sharon Smith, Linda Werner &  
Associates  

 Gerência de Versão: Sanjeev Garg, Microsoft Corporation  

Tradutores 

 Fabrício Braz 

 Thiago de Oliveira França 

 Vinícius Uriel Cardoso Nunes 

Conte-nos sobre seu Sucesso  

Se este guia ajudá-lo, nós gostaríamos de saber. Conte-nos escrevendo um pequeno sumário dos 
problemas que você encontrou e como este guia ajudou-o. Envie seu sumário a 
MyStory@Microsoft.com. 

Conclusão 

A abordagem deste guia a engenharia de segurança foca na integração da segurança no ciclo de 
vida de sua aplicação através da adoção de um conjunto limitado de atividades chaves de 
segurança. As atividades específicas que compõem a disciplina de engenharia de segurança 
incluem a definição de objetivos de segurança, aplicação de diretrizes de projeto para 
segurança, criação de modelos de ameaças, execução de revisões de arquitetura e projeto, 
execução de revisões de código para segurança e realização de revisões de implantação.  

Este capítulo introduziu-o ao guia Engenharia de Segurança Explicada. Os capítulos seguintes 
neste guia explicam cada uma das atividades de engenharia de segurança com mais detalhes. 

Recursos Adicionais 

Para mais informações, acesse http://msdn.com/securityengineering.  
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Capítulo 1 - Práticas e Padrões -Abordagem em Engenharia de 
Segurança 

Sumário 

Esse capítulo resume práticas e padrões em engenharia de segurança. Para desenhar, 
implementar e distribuir aplicações seguras você precisa integrar segurança em seu ciclo de vida 
de desenvolvimento de aplicações, incluindo atividades específicas relacionadas a segurança no 
seu processo de desenvolvimento corrente. Atividades relacionadas à segurança incluem 
identificar objetivos de segurança; aplicar diretrizes de desenho seguro, padrões e princípios; 
realizar revisões de segurança em arquitetura e desenho; criar modelos de ameaças; fazer 
revisões de segurança no código regularmente; testes de segurança; realizar revisões na 
implantação da aplicação para assegurar uma configuração segura. Você pode adotar essas 
atividades gradualmente da forma que for adequada. Essas atividades de segurança estão 
integradas no MSF Agile, disponível com Visual Studio® Team System. Essa combinação 
disponibiliza ferramentas, direcionamento e uma linha de trabalho para ajudar a tornar 
segurança parte contínua de sua experiência em desenvolvimento. 

Visão Geral 

Esse capítulo pode ser resumido nos seguintes tópicos: 

 Integrar segurança em seu ciclo de vida. De antemão, projeto seguro, práticas seguras 
de programação e testes de segurança precisam ser parte integrante do processo de 
desenvolvimento de aplicações. 

 Identificar seus objetivos. Entender previamente quais os objetivos de segurança para 
sua aplicação. Esses objetivos irão desempenhar um papel crítico na elaboração da 
modelagem de ameaças, revisões de código e testes. 

 Conhecer suas ameaças. Analisar sua aplicação de forma estruturada e sistemática para 
identificar ameaças e vulnerabilidades. A atividade de modelagem de ameaças permite 
que você identifique e entenda as ameaças, entenda o risco que cada ameaça oferece e 
descobrir vulnerabilidades que você pode usar para moldar projetos de segurança e 
implementação de decisões subseqüentes. 

 Utilize uma abordagem iterativa. Algumas atividades, como revisão de código, 
modelagem de ameaças e testes de segurança deveriam ser realizadas diversas vezes 
durante o processo de desenvolvimento, maximizando a segurança da aplicação. 

Atividades Chaves no Ciclo de Vida 

A Figura 1 mostra a atividades chaves de engenharia de segurança e onde elas deveriam ser 
integradas no ciclo de vida da aplicação. 
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Figura 1 – Atividades de engenharia de segurança no ciclo de desenvolvimento da aplicação 

Há algumas atividades distintas relacionadas a segurança que devem ser parte integral do ciclo 
de vida da aplicação. São elas: 

 Objetivos de segurança. Definir objetivos e requisitos de segurança no início do 
processo. Objetivos de segurança são metas e restrições que afetam confidencialidade, 
integridade e disponibilidade da informação e da aplicação. 

 Diretrizes de desenho para segurança. Para evitar muitas das vulnerabilidades 
introduzidas por desenhos ruins, sua atividade de projeto deve usar práticas, padrões e 
princípios comprovados. Pela organização desses padrões de desenho e práticas em 
categorias comuns de vulnerabilidades, você pode focar nas áreas onde erros de 
segurança são mais comumente cometidos. 

 Modelagem de ameaças. Modelagem de ameaças auxilia você a entender e identificar as 
vulnerabilidades e ameaças relevantes ao seu cenário de aplicação específico. 

 Arquitetura e projeto para segurança. A revisão de arquitetura e projeto analisa a partir 
de uma perspectiva de segurança. Ela examina aspectos como implantação e infra-
estrutura, arquitetura e desenho como um todo e cada nível na aplicação. 

 Revisões de código para segurança. Todo o código deve ser submetido a inspeções onde 
a ênfase é identificar vulnerabilidades de segurança. Essa deve ser uma atividade 
contínua durante as fases de desenvolvimento e testes do ciclo de vida da aplicação. 

 Testes de segurança. Usar uma abordagem baseada em risco e usar os resultados da 
modelagem de ameaças para ajudar a estabelecer o escopo de suas atividades de testes 
e definir seus planos de teste. 

 Revisões de implantação para segurança. Quando sua aplicação é implantada, você 
precisa estar certo que configurações fracas ou inapropriadas não irão introduzir 
vulnerabilidades de segurança. 
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Como Atividades de Segurança Trabalham Juntas 

Atividades relacionadas a segurança começam cedo e continuam por todo ciclo de vida da 
aplicação, muitas em paralelo com outras. 

A Figura 2 mostra como atividades de segurança atravessam as várias atividades do ciclo de vida 
de desenvolvimento da aplicação. 

 

Figura 2 - Atividades de segurança no ciclo de vida da aplicação 

Permitir que os resultados de cada atividade influenciem as outras,de forma a se ter um 
processo de engenharia de segurança que seja mais eficiente que a soma das suas partes. Por 
exemplo: 

 Seus objetivos de segurança devem ser considerados ao lado de outros objetivos críticos 
de negócio. Objetivos de segurança específicos de uma aplicação devem ser 
identificados e documentados precocemente durante requerimentos e análise e deve 
ser balanceado juntamente com outros requerimentos de qualidade como desempenho, 
disponibilidade e confiabilidade. 

 O uso de diretrizes de segurança de desenho mitigará muitas ameaças encontradas 
durante o processo modelagem de ameaças. 

 Modelagem de ameaças permite a você identificar ameaças e vulnerabilidades. As 
vulnerabilidades identificadas e subseqüentes mitigações devem ser usadas pra moldar 
e influencia o desenho subseqüente e decisões de testes. 

 Problemas encontrados durante a revisão de código e testes podem resultar em novas 
ameaças adicionadas ao modelo, que em contrapartida conduzirá novas idéias para 
testes e revisão de código. 

Adoção gradual 

Se seu processo de engenharia de software atual não inclui atividades especificas de segurança, 
é possível adotar atividades chaves de segurança gradualmente. As atividades que você deve 
adotar primeiro dependerão dos objetivos de segurança que você tiver identificado, bem como 
de qualquer outro problema considerável que seu processo ou aplicação já tenha. 

Para a maioria das organizações, os melhores resultados vêm da adoção das atividades na 
seguinte ordem: 
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 Objetivos de segurança. Se você não conhece os objetivos de segurança de sua 
aplicação, será mais difícil obter sucesso em qualquer outra das atividades. 

 Revisão de segurança de arquitetura e desenho. Bugs introduzidos na fase de desenho 
são os mais caros para negociar com o atraso. Pela introdução de revisão de desenho e 
de arquitetura focada em segurança, você evita a necessidade de dispendioso 
retrabalho tardiamente no ciclo de vida. 

 Modelagem de ameaças. A adoção de modelagem de ameaças, além de ajudá-lo a focar 
seus esforços em desenvolvimento seguro, melhora a qualidade global de sua 
engenharia de software e assegura que você encontrará ameaças relevantes, você pode 
ajudar seus grupos de testes a criar planos de testes para vulnerabilidades específicas. 
Modelos de ameaças também servem como focos para comunicação entre os vários 
papéis e ajuda a assegurar que os desenvolvedores e os profissionais de TI realmente 
entendam a aplicação de maneira homogênea. 

 Revisão de código para segurança. Enquanto bugs de desenho são os mais caros, bugs 
de implementação são os mais comuns. Revisar seu código por vulnerabilidades de 
segurança pode evitar retrabalho tardio ou ajudar a evitar explorações danosas. 

 Revisão de segurança para implantação. Uma aplicação é tão segura quanto seu elo mais 
fraco. Até mesmo um processo altamente efetivo pode ser desfeito por um erro de 
configuração durante a implantação. 

 Diretrizes de desenho para segurança. Pela adoção de princípios comprovados de 
projetos e pelo aprendizado com os erros dos outros, pode-se assegurar que sua 
aplicação é segura desde o princípio. 

 Testes de segurança. Testes devem ser usados para validar mitigações desenhadas e 
assegurar que nada foi ignorado. 

Terminologia 

Para facilitar o entendimento desse documento, é importante entender as diferenças entre 
ameaças, vulnerabilidades, ataques e contramedidas. 

 Ameaça. Uma ameaça é um evento indesejado. Uma ocorrência potencial, geralmente 
melhor descrito como um efeito que pode danificar ou comprometer um bem ou um 
objetivo. Isso pode ser ou não de natureza maliciosa. 

 Vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade é uma fraqueza em algum aspecto ou 
característica de um sistema que possa levar a uma possível exploração. As 
vulnerabilidades podem existir na rede, no servidor ou em níveis de aplicações que 
incluem práticas operacionais. 

 Ataque (ou exploração). Um ataque é uma ação tomada que usa uma ou mais 
vulnerabilidades para concretizar uma ameaça. Isso pode ser alguém atravesse 
aproveitando de uma ameaça ou explorando uma vulnerabilidade. 

 Contramedidas. As contramedidas neutralizam vulnerabilidades para reduzir a 
probabilidade de ataques ou de impactos de ameaças. Elas não neutralizam diretamente 
as ameaças, mas os fatores que definem as ameaças. As contramedidas abrangem desde 
melhoras no desenho da aplicação ou melhoras em seu código até melhoras em uma 
prática operacional. 

Conclusão 

A abordagem Pattern&Practices para engenharia de segurança foca na integração de segurança 
em seu ciclo de vida através da adoção de um conjunto limitado de atividades chaves de 
segurança. Ele utiliza um modelo de informação baseado em padrões na forma de um conjunto 
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de categorias de vulnerabilidades para ajudá-lo a focar sistematicamente seus esforços em áreas 
onde os erros são mais comumente cometidos. 

As atividades específicas que compões a disciplina de engenharia de segurança incluem 
definição de objetivos de segurança, aplicação de direcionamentos de desenho para segurança, 
elaboração de modelagem de ameaças, realização de revisões de segurança de arquitetura e 
projeto, revisão de código para segurança e realização de revisões de segurança da implantação. 

Recursos Adicionais 

Para mais informações, acesse http://msdn.com/securityengineering. 
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Capítulo 2 - Objetivos de Segurança 

Sumário 

Os objetivos e requisitos de segurança devem ser definidos antecipadamente no processo de 
desenvolvimento de aplicações. Objetivos de segurança são metas e regras que afetam a 
confidencialidade, integridade e a disponibilidade de seus dados e aplicações. Este módulo 
resume a abordagem de práticas e padrões com foco em segurança, explicando o que eles são e 
porque se deve usá-los. Ele também descreve os conceitos chaves por trás dessa abordagem. 

Visão Geral  

Os objetivos de segurança devem ser identificados no processo de desenvolvimento o mais cedo 
possível, idealmente na fase de levantamento e análise de requisitos. Eles são extremamente 
importantes. Se você não sabe quais são os objetivos para sua aplicação, então será difícil ter 
sucesso em qualquer outra atividade de segurança. 

Objetivos de segurança são utilizados para: 

 Filtrar o conjunto de linhas de desenho que são aplicáveis. 

 Guiar as atividades de modelagem de ameaças. 

 Determinar o escopo e guiar o processo de revisão de projeto e arquitetura. 

 Ajudar a determinar os objetivos de revisões de código. 

 Guiar o planejamento e execução dos testes de segurança. 

 Guiar revisões de implementação. 

Em cada atividade, você pode usar os objetivos de segurança para ajudar-lhe a focalizar nas 
áreas mais valiosas, ao mesmo tempo em que preveni os casos que não afetarão sua aplicação.  

Processo de Descobrimento 

Identificar objetivos de segurança é um processo iterativo que é inicialmente guiado por uma 
análise dos requisitos e casos de uso da aplicação. Ao término da fase de levantamento e análise 
de requisitos, você deve obter um primeiro conjunto de objetivos que não cobrem ainda 
detalhes de desenho ou de implementação. Durante a fase de desenho, objetivos adicionais que 
são específicos da arquitetura da aplicação irão aparecer. Durante a fase de implementação, 
você pode descobrir alguns novos objetivos baseados em escolhas de tecnologia ou 
implementação específicas que têm um impacto sobre toda a segurança da aplicação. 

Cada evolução dos objetivos de segurança impactará as outras atividades de segurança. Ao 
mudar os objetivos de segurança, você deve revisar o modelo de ameaças, as diretrizes de 
revisão de arquitetura e desenho e ainda as diretrizes gerais de revisão de código. 

Tipos de Objetivos 

Os objetivos de segurança são únicos para cada aplicação. Todavia, existem conjuntos de 
categorias comuns de objetivos que se pode usar para iniciar rapidamente o processo de 
identificação. Cada uma dessas categorias é associada a um conjunto de questões que se pode 
usar para construir sua lista de objetivos. A  

Tabela 1 lista as categorias de objetivos e as questões associadas. 
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Tabela 1 - Vulnerabilidades de Aplicação e Problemas Potenciais 

Categoria de Objetivo Questões 

Ativos tangíveis a 
serem protegidos 

 Existem contas de usuários e senhas a serem protegidas? 

 Existem informações confidenciais de usuários (como número do 
cartão de crédito) que necessita de proteção? 

 Existe propriedade intelectual sensível que necessita de proteção? 

 Esse sistema poderia ser usado como um meio de acessar outros 
ativos corporativos que necessitam de proteção? 

Ativos intangíveis a 
serem protegidos 

 Existem valores corporativos que possam ser comprometidos por 
um ataque a este sistema? 

 Existe potencial para um ataque que possa ser embaraçoso, mesmo 
que não seja danoso? 

Requisitos de 
conformidade 

 Existem políticas de segurança que devem ser obedecidas? 

 Existe legislação de segurança a ser respeitada? 

 Existe legislação de privacidade a ser respeitada? 

 Existem padrões a serem obedecidos? 

 Existem restrições aplicáveis ao ambiente de produção que devem 
ser respeitadas 

Requisitos de 
qualidade de serviço 

 Existem requisitos de disponibilidade a serem atendidos? 

 Existem requisitos de desempenho a serem atendidos? 

Técnicas 

Use as seguintes técnicas para lhe ajudar a descobrir os objetivos de segurança: 

 Matriz de Papéis. 

 Derivação a partir dos Requisitos Funcionais. 

Matriz de Papéis 

Quando uma aplicação suporta múltiplos papéis é importante entender o que cada nível está 
autorizado a fazer. Isto pode ser executado com uma matriz de papéis que contém os níveis de 
privilégio nas linhas e as permissões nas colunas, assim como é mostrado na Tabela 2. 

Tabela 2 - Exemplo de matriz de papéis 

Sujeitos 

Objetos 
Criação de 
Usuários 

Modificação de 
Permissões 

Criação de 
Objetos 

Remoção de 
Objetos 

Leitura de 
Objetos 

Admin x x    

Criador de 
conteúdo 

  x x x 

Leitor     x 

Anônimo     x 
 

Uma vez que a matriz de papéis foi criada, você pode gerar objetivos de segurança para garantir 
a integridade do mecanismo de privilégios da aplicação. Por exemplo, os seguintes objetivos 
poderiam ser gerados para a matriz anterior: 
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Usuários anônimos não devem ser autorizados a criar usuários, modificar permissões, criar ou 
remover objetos. 

Criadores de conteúdo não devem ser autorizados a modificar permissões ou criar usuários. 

Muitos sistemas possuem múltiplos níveis e as permissões podem ser atribuídas flexivelmente 
para cada nível. Neste caso, seus objetivos precisam ser mais genéricos: 

Um nível deve ter apenas o grau de privilégio que lhe foi associado. 

Mudanças nos privilégios só podem ser permitidas por usuários com o privilégio “Modificação de 
Permissões”. 

Derivação a partir dos Requisitos Funcionais. 

Você pode gerar objetivos de qualidade examinando cada requisito funcional de sua aplicação a 
partir das visões de confidencialidade, integridade e disponibilidade (CIA, em inglês). Isto provê 
um mecanismo bastante efetivo para geração de objetivos de segurança baseado em 
características conhecidas de aplicações. 

Considere o seguinte conjunto resumido de requisitos para uma aplicação: 

 O administrador deve ser capaz de adicionar e mudar permissões de usuários através de 
uma interface de administração. 

 Cada servidor de aplicação deve ser capaz de suportar até 1000 usuários concorrentes. 

 Usuários registrados devem ser capazes de comprar livros através de uma interface 
Web. 

 Examine cada requisito enquanto pensa sobre confidencialidade, integridade e 
disponibilidade. O primeiro passo é gerar potenciais vulnerabilidades a partir dos 
requisitos. Por exemplo, as seguintes vulnerabilidades podem ser obtidas a partir do 
primeiro requisito acima: 

 Confidencialidade (C). Nomes de usuários e permissões estão expostos a não-
administradores. 

 Integridade (I). Um não-administrador é capaz de adicionar usuários e modificar 
permissões. 

 Disponibilidade (A). O administrador não é capaz de adicionar usuários e modificar 
permissões. 

Uma vez que você compreende as potenciais vulnerabilidades você pode gerar os objetivos de 
segurança. A Tabela 5 mostra uma saída desse processo. 
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Tabela 3 - Objetivos derivados de requisitos funcionais 

Requisitos originais Objetivos de Segurança derivados 

O administrador deve 
ser capaz de adicionar 
e mudar permissões 
de usuários através 
de uma interface de 
administração. 

C – Proteger nomes de usuários de permissões de serem visíveis a não-
administradores.  

I – Não permitir que não-administradores adicionem usuários ou 
mudem permissões. 

A – Disponibilizar a aplicação de modo que o administrador possa 
adicionar novos membros e alterar permissões. 

Cada servidor de 
aplicação deve ser 
capaz de suportar até 
1000 usuários 
concorrentes. 

A – Disponibilizar a aplicação para os usuários 

Usuários registrados 
devem ser capazes de 
comprar livros 
através de uma 
interface Web. 

C – Proteger as credenciais dos usuários cadastrados e outras 
informações sensíveis de usuários não-cadastrados e não-
administradores. 

I – Não permitir que usuários não-cadastrados comprem livros através 
da interface Web. 

I – Não permitir que usuários cadastrados comprem livros por preços 
incorretos. 

A – Disponibilizar a interface Web para usuários cadastrados para que 
eles possam comprar livros. 

Nota: Um requisito pode gerar zero ou mais objetivos para confiabilidade, integridade, ou 
disponibilidade. 

Conclusão 

A identificação de objetivos de segurança é o primeiro, melhor passo que você pode tomar para 
ajudar a garantir a segurança de sua aplicação. Os objetivos, uma vez criados, podem ser usados 
para direcionar todas as demais atividades de segurança que você executar. Objetivos de 
segurança não permanecem estáticos, são influenciados pelas atividades de desenho e 
implementação posteriores.  
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Capítulo 3 - Diretrizes de Desenho de Segurança 

Sumário 

As diretrizes de desenho representam as práticas comprovadas que evoluíram ao longo do 
tempo, para reduzir os riscos associados com o desenho de aplicações. Adotar diretrizes de 
desenho de segurança pode ajudar reduzir a superfície do ataque, endereçando vulnerabilidades 
comuns, permitindo que você focalize nos aspectos originais de seu desenho. Este módulo 
sumariza a abordagem de Patterns&Practices para as diretrizes de desenho de segurança 
explicando o que é e porque você deve usar. Descreve também os conceitos chaves por trás da 
abordagem. 

Visão geral  

Desenhar uma aplicação segura pode apresentar arquitetos e colaboradores com muitos 
desafios. As diretrizes de desenho representam o jogo das práticas que podem ser empregadas 
para reduzir o risco de vulnerabilidades de segurança. Cada diretriz deve estar de acordo com as 
seguintes qualificações antes que seja incluída: 

 Acionável. Deve ser associado com uma vulnerabilidade que possa ser mitigada com o 
uso da diretriz. 

 Relevante. Deve ser associado com uma vulnerabilidade conhecida para afetar 
aplicações reais. 

 Impactante. Deve representar as decisões chaves da engenharia que terão um amplo 
impacto. 

O conjunto de diretrizes é destilado em um quadro de segurança baseado em padrões de 
desenho ou framework, que descreve todas as áreas em que os desenhos mal feitos podem 
apresentar vulnerabilidades de segurança. O quadro de segurança permite a inclusão de 
diretrizes adicionais ou o refinamento das já existentes baseado em vulnerabilidades 
recentemente descobertas. 

Diretrizes de desenho de projeto incluem tanto considerações de implantação quanto de 
desenho. 

Quadro de Segurança 

O quadro de segurança (security frame) é um modelo de informações baseado em padrões de 
desenho que definem um conjunto de categorias relacionadas à segurança, especificamente 
para o tipo de aplicação que você está desenhando. Estas categorias representam as áreas onde 
os erros de segurança são cometidos mais freqüentemente. O guia de práticas e padrões inclui 
quadros de segurança específicos para determinados contextos para cada tipo maior de 
aplicação. 

Categorias de Vulnerabilidades 

Diretrizes de desenho são organizadas por categorias comuns de vulnerabilidades de aplicações 
contidas no quadro de segurança, tais como entrada e validação de dados, autenticação, 
autorização, gerência de configuração, dados sensíveis, criptografia, gerenciamento e auditoria 
de exceções e gerência de logs. Isto representa as áreas chave para desenho seguro de 
aplicações, onde erros são mais comumente cometidos. 
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A Tabela 4 lista o conjunto de categorias de vulnerabilidade que são comuns na maioria das 
aplicações seguidas dos problemas potenciais que podem ocorrer devido a um desenho mal 
feito. 

Tabela 4 - Vulnerabilidades de aplicações e problemas potenciais 

Categoria da 
Vulnerabilidade 

Problema Potencial 

Validação de dados e 
entradas 

Inserção de strings maliciosas em elementos da interface com o 
usuário ou API's públicas. Estes ataques incluem execução de 
comandos, cross-site scripting (XSS), SQL injection, e estouro de 
buffer. O resultado pode variar de exposição de informações até 
elevação de privilégios e execução de código arbitrário. 

Autenticação Identificar spoofing, quebras de senhas, elevação de privilégios, e 
acesso não autorizado. 

Autorização Acesso a dados confidenciais ou restritos, interceptação de dados, 
e execução de operações não autorizadas. 

Gerência de configuração Acesso não autorizado a interfaces administrativas, habilidade de 
alterar dados de configuração, e acesso não autorizado a contas ou 
perfis de usuários. 

Dados sensíveis Exposição de informações confidenciais e 
interceptação de dados. 

Criptografia Acesso a dados confidenciais ou credenciais de usuários, ou 
ambos. 

Gerência de exceções Negação de serviço ou exposição de detalhes sensíveis do sistema. 

Auditoria e gerência de 
logs 

Falha ao identificar sinais de invasão, impossibilidade de provar as 
ações de um usuário, e dificuldade para diagnosticar problemas. 

Diretrizes de Aplicação Específicas 

Dependendo da aplicação que está sendo desenhada, os tipos de questões que devem ser 
direcionadas variam. As categorias definidas em cada quadro de segurança de cada aplicação 
específica foram definidas por especialistas em segurança que examinaram e analisaram os 
assuntos de maior importância na segurança através das aplicações. Eles foram refinados com 
entradas dos consultores da Microsoft, engenheiros de suporte, clientes, e parceiros da 
Microsoft. Por exemplo, quando você projeta uma aplicação Web segura, é importante que você 
siga as diretrizes para garantir uma efetiva autenticação e autorização de usuários, para 
proteger dados sensíveis enquanto eles trafegam em redes públicas e para prevenir ataques 
como roubo de sessão. 

Alguns dos importantes assuntos sobre segurança de aplicações Web que devem ser 
direcionados com práticas seguras de projeto são mostrados na Figura 3. 
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Figura 3 - Questões de desenho de aplicações Web 

Ao desenhar uma aplicação segura, o conjunto de diretrizes muda para focalizar as ameaças 
mais importantes para este tipo de aplicação. Por exemplo, autenticação e autorização não são 
assuntos tão importantes; mas validação de dados e entradas e tratamento de exceções são. 

Considerações a cerca de Implantação 

Durante a fase de desenho da aplicação, você deve revisar as políticas e procedimentos de 
segurança da empresa, juntamente com a infra-estrutura que sua aplicação será implantada. 
Freqüentemente, o ambiente alvo é rígido e o projeto de sua aplicação deve refletir as 
restrições. Em alguns casos, você pode precisar fazer balanceamentos de desenho; por exemplo, 
por causa de restrições de portas ou protocolos ou topologias específicas do ambiente de 
implantação. Identifique regras precocemente na fase de desenho para prevenir surpresas 
posteriores e envolva membros dos times de rede e infra-estrutura para ajudar neste processo. 

A Figura 4 mostra os vários aspectos de implantação que requerem consideração em tempo de 
projeto. 
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Figura 4 - Considerações de implantação 

Sumário de Diretrizes de Desenho 

Diretrizes de projeto são as melhores práticas associadas a específicas vulnerabilidades 
conhecidas e a equívocos comuns de projeto. Este guia contém diretrizes de projetos para uma 
variedade de tipos de aplicações. A tabela 3.2 sumariza diretrizes gerais de projetos que são 
comuns na maioria dos tipos de aplicações. 

Categoria Diretriz 

Validação de 
dados e entradas 

Não acredite na entrada; considere uma validação central das entradas. 
Não conte com validação por parte do cliente. Seja cuidadoso com 
padronização de assuntos. Restrinja, rejeite e limpe as entradas. Faça 
validação para tipos, tamanhos, formatos e limites. 

Autenticação Use senhas fortes. Suporte expiração de senhas e desabilitação de 
contas. Não armazene credenciais (use hashes de mão única). Encripte 
canais de comunicação para proteger tokens de autenticação. 

Autorização Use contas com mínimos privilégios. Considere granularidade de 
autorização. Reforce a separação de privilégios. Restrinja o acesso dos 
usuários a recursos de sistema. 

Gerência de 
configuração 

Use processos e contas de serviço com o mínimo privilégio. Não 
armazene credenciais em texto puro. Use autenticação e autorização 
fortes em interfaces administrativas. Não use a Autoridade Local de 
Segurança (LSA, em inglês). Insira segurança no canal de comunicação 
para administração remota. 

Dados sensíveis Evite armazenar segredos. Encripte dados sensíveis através da rede. 
Insira segurança no canal de comunicação. Proveja fortes controles de 
acesso ao armazenamento de dados sensíveis. 
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Categoria Diretriz 

Criptografia Não crie sua própria chave criptográfica. Use produtos já testados e 
aprovados. Mantenha dados não encriptados próximos ao algoritmo. Use 
o algoritmo e tamanho corretos. Evite gerenciadores de chaves (use 
DPAPI). Mude suas chaves periodicamente. Armazene as chaves em um 
local restrito. 

Gerência de 
exceções 

Utilize um tratamento estruturado de exceções. Não revele detalhes 
sensíveis da implementação da aplicação. Não faça logs de informações 
pessoais como senhas. Considere a utilização de um framework central 
de gerência de exceções. 

Auditoria e logs Identifique comportamentos maliciosos. Saiba como o tráfego de dados 
deve ser. 

Conclusão 

As diretrizes de desenho podem ser usadas como uma ferramenta para ajudá-lo a alcançar os 
objetivos de segurança de sua aplicação. O quadro de segurança provê uma estrutura na qual 
você pode adicionar ou modificar diretrizes de desenho enquanto você aprende sobre a 
arquitetura e o ambiente de implantação de sua aplicação. Este guia contém um conjunto 
central de diretrizes, organizadas por tipo de aplicação para que você use como um guia para 
criar suas próprias diretrizes. Cada diretriz deve ser acionável, relevante e impactante; e 
diretrizes de segurança devem ser organizadas em categorias contidas em um quadro de 
segurança. 

Recursos Adicionais 

Para mais informações, veja “Chapter 4, Design Guidelines for Secure Web Applica- 

tions” em http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnnetsec/html 

/THCMCh04.asp.  
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Capítulo 4 – Modelagem de Ameaças 

Sumário 

A modelagem de ameaças é uma técnica de engenharia que pode usar para ajudar a identificar 
ameaças, ataques, vulnerabilidades e contramedidas que podem ser relevantes para sua 
aplicação. Esse módulo resume a abordagem de Pattern&Practices para modelagem de ameaças 
pela explicação do quê e do por quê usá-la. Isso também descreve conceitos chaves por trás da 
abordagem. 

O que é modelagem de ameaças? 

A modelagem de ameaças é uma técnica de engenharia que pode usar para ajudar a identificar 
ameaças, ataques, vulnerabilidades e contramedidas que podem ser relevantes para sua 
aplicação. A modelagem ameaças ajuda você a reconhecer: 

 Seus objetivos de segurança. 

 Ameaças relevantes. 

 Vulnerabilidades e contramedidas relevantes. 

Por que usar modelagem de ameaças? 

A modelagem de ameaças é realizada para identificar quando e onde mais recursos são 
requeridos (ou justificados) para reduzir riscos. Há muitas vulnerabilidades possíveis e ataques, e 
é improvável que sua aplicação encontre todos eles. 

A modelagem de ameaças ajuda você a identificar onde sua organização deve concentrar 
esforços. 

A modelagem de ameaças ajuda você a: 

 Modelar sua aplicação para atingir seus objetivos de segurança. 

 Ajuda a fazer decisões de engenharia que pesam sobre os objetivos de segurança em 
detrimento de outros objetivos de desenho. 

 Melhorar e direcionar a qualidade de seus esforços de engenharia pela eliminação de 
vulnerabilidades comuns. 

 Melhorar a qualidade do serviço pela implementação de contramedidas necessárias e 
efetivas. 

 Reduzir os riscos de problemas de segurança durante o desenvolvimento e operações. 

Onde a modelagem de ameaças se encaixa? 

A modelagem de ameaças começa precocemente nas fases de arquitetura e desenho do ciclo de 
vida da aplicação. É realizada com conhecimento de seus objetivos de segurança. Seus objetivos 
de segurança são uma parte chave dos seus objetivos de negócio e eles são usados para 
determinar a extensão da atividade de modelagem das ameaças e onde empenhar maiores 
esforços. 

Ao longo do ciclo de vida, o desenvolvimento evolui, adicionam-se progressivamente mais 
detalhes ao seu modelo de ameaças. Modelagem de ameaças é interativa e você precisa repetir 
o processo como indicado a seguir: 
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 Aumentar os detalhes de seu modelo sempre que novos fatos de ambiente são 
conhecidos. 

 Enquanto você desenvolve, aumenta os detalhes de seu modelo enquanto decisões de 
implementação e desenho revelam novos fatos. 

 Adicionar assim que novos usuários e configurações aparecem. Isso durante o ciclo de 
vida da aplicação, após a aplicação estar em produção e ser mantida pelas equipes de 
operação. 

Adicionar informações ao modelo assim que elas estiverem disponíveis, e continuar 
identificando o que você sabe agora e o que você precisa saber. 

Terminologia 

Modelagem de ameaças utiliza os termos a seguir: 

 Bem. Um bem é um recurso que tem valor. Isso varia de perspectiva. Para seus negócios, 
um bem pode ser a disponibilidade da informação ou a própria informação, como dados 
de clientes. Isso pode ser intangível, como a reputação de sua companhia. Para um 
atacante, um bem pode ser a habilidade de mal utilizar sua aplicação para acesso a 
dados não autorizados ou operações privilegiadas. 

 Ameaças. Uma ameaça é um evento indesejado ou uma potencial ocorrência, muitas 
vezes melhor descrito como um efeito que pode danificar ou comprometer um bem ou 
objetivo. Isso pode ou não ser de natureza maliciosa. 

 Vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade é uma fraqueza em algum aspecto ou 
funcionalidade do sistema que torna um ataque possível. Vulnerabilidades podem existir 
na rede, no servidor, ou no nível de aplicação e incluem práticas operacionais. 

  Ataque (ou exploração). Um ataque é uma ação tomada que usa uma ou mais 
vulnerabilidades para concretizar uma ameaça. Isso pode ser alguém seguindo através 
de uma ameaça ou explorando uma vulnerabilidade. 

 Contramedidas. Contra medidas identifica vulnerabilidades para reduzir a probabilidade 
de ataques ou impactos de ameaças. Elas não identificam a as ameaças diretamente, 
eles identificam os fatores que definem as ameaças. Contra medidas abrangem desde 
melhoras no projeto da aplicação ou melhoras em seu código até melhoras em uma 
prática operacional.  

Resumo da Atividade 

Os cinco passos principais na modelagem de ameaças são mostrados na  Figura 5. Você deve 
progressivamente refinar seu modelo de ameaças repetidamente realizando os passos de 2 a 5. 
Você estará pronto para adicionar mais detalhes enquanto percorre o ciclo de vida de 
desenvolvimento de sua aplicação e descobre mais sobre o projeto de sua aplicação. 
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Figura 5 - Processo iterativo de modelagem de ameaças 

Os cinco passos da modelagem de ameaças são: 

 Passo 1: Identificar objetivos de segurança. Objetivos claros ajudam você a focar a 
atividade de modelagem de ameaças e determinar quanto de esforço empenhar nos 
passos subseqüentes. 

 Passo2: Criar uma visão geral da aplicação. Detalhar atores e características importantes 
de sua aplicação ajuda a identificar ameaças relevantes durante o passo 4. 

 Passo 3: Decompor sua aplicação. Um entendimento detalhado do funcionamento de 
sua aplicação facilita a descoberta de ameaças mais relevantes e mais detalhadas. 

 Passo 4: Identificar ameaças. Usar detalhes dos passos 2 e 3 para identificar ameaças 
relevantes para o cenário e o contexto de sua aplicação. 

 Passo 5: Identificar vulnerabilidades. Revisar as camadas de sua aplicação para 
identificar fraquezas no contexto de suas ameaças. Usar categorias de vulnerabilidades 
para ajudar a focar aquelas áreas, onde os erros são cometidos freqüentemente. 

 Você adiciona progressivamente mais detalhes a seu modelo de ameaças enquanto 
percorre o ciclo de vida de desenvolvimento de sua aplicação e descobre mais detalhes sobre o 
desenho de sua aplicação. Por causa de recursos chave identificados na modelagem de ameaças, 
que provavelmente também são importantes de uma perspectiva de desempenho e 
funcionalidade, você deve considerar revisitar e ajustar seu modelo para balancear suas 
necessidades. é normal e é uma valorosa consequência do processo. 

 Tabela de resumo de atividades. 

A Tabela 5 resume a atividades modelagem de ameaças e mostra a entrada e saída para cada 
passo. 
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Tabela 5 - Sumario de atividades com entradas e saídas 

Entrada Passos Saídas 

 Requerimentos 
de negócio. 

 Políticas de 
segurança. 

 Conformidade 
com os 
requerimentos. 

Passo 1: Identificar 
objetivos de 
segurança. 

 Objetivos chave de segurança. 

 Diagramas de 
implementação. 

 Casos de uso 

 Especificações 
funcionais. 

Passo 2: Criar uma 
visão geral da 
aplicação. 

 Whiteboard style diagram with end-to-
end deployment scenario. 

 Cenários chave 

 Papéis. 

 Tecnologias. 

 Mecanismos de segurança de aplicação. 

 Diagramas de 
implementação. 

 Casos de uso 

 Especificações 
funcionais. 

 Diagrama de fluxo 
de dados. 

Passo 3: Decompor 
sua aplicação. 

 Fronteiras confiáveis. 

 Pontos de entrada. 

 Pontos de saída. 

 Fluxo de dados. 

 Ameaças comuns. Passo 4: Identificar 
ameaças. 

 Lista de ameaças. 

 Vulnerabilidades 
comuns. 

Passo 5: Identificar 
vulnerabilidades. 

 Lista de vulnerabilidades. 

Conceitos Chave  

A abordagem da modelagem de ameaças de Patterns&Practices é otimizada para ajudá-lo a 
identificar vulnerabilidades em sua aplicação. Os conceitos chaves na Tabela 6 representam as 
melhores práticas refinadas pelos especialistas em segurança das indústrias, consultores da 
Microsoft, engenheiros de suporte ao produto, clientes e parceiros da Microsoft.  
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Tabela 6 - Conceitos principais 

Conceito Descrição 

Modelagem para 
redução de risco 

Use modelagem de ameaças para identificar quando e onde você deve 
aplicar esforços para eliminar ou reduzir uma potencial ameaça. Evite 
esforços perdidos fazendo a modelagem de ameaças para destacar 
áreas de maior risco. 

Criação incremental Faça a modelagem de ameaças iterativamente, você não deve se 
preocupar muito com detalhes perdidos em uma única iteração – ao 
invés disso foque em fazer iterações produtivas. 

Precisão de contexto Entender os casos de uso e papéis da aplicação para identificar 
ameaças e vulnerabilidades que são específicas para sua aplicação. 
Diferentes tipos de aplicações, diferentes usos de aplicações, e 
diferentes papéis podem gerar diferentes ameaças e vulnerabilidades. 

Fronteiras Estabelecer fronteiras para ajudá-lo a definir restrições e metas. 
Fronteiras ajudam você a identificar o que não pode acontecer, o que 
pode acontecer, e que deve acontecer. 

Critérios de entrada 
e saída 

Defina critérios de entrada e de saída para estabelecer testes de 
sucesso. Você deve conhecer, antes de começar, como sua será 
modelagem de ameaças quando completa (boa o suficiente) e quando 
você gastou a quantidade certa de tempo na atividade. 

Ferramenta de 
colaboração e de 
comunicação. 

Use o modelo de ameaças como uma ferramenta de comunicação e de 
colaboração. Exponha* ameaças e vulnerabilidades descobertas para 
melhorar conhecimento e entendimento compartilhado. 

Modelo de 
informações 
baseado em 
padrões. 

Use um modelo de informações baseado em padrões para identificar 
padrões de problemas repetitivos e soluções, e organize-os em 
categorias. 

Decisões primárias 
de engenharia 

Exponha suas decisões de alto risco de engenharia e escolhas de 
projeto com seu modelo de ameaças. Essas escolhas de alto risco são 
boas candidatas para focar esforços de prototipagem. 

Conclusão 

Modelagem de ameaças é uma atividade estruturada para identificar e avaliar ameaças e 
vulnerabilidades. Você deve começar a atividade de modelagem de ameaças precocemente na 
fase de arquitetura e de desenho do ciclo de vida de sua aplicação, e então continuamente 
atualizar e refinar o modelo assim que você aprender mais sobre seu projeto e implementação. 
Use modelagem de ameaças para moldar o projeto de sua aplicação para alcançar os objetivos 
de segurança, para ajudar pesar ameaças de segurança em detrimento de outros interesses de 
projeto (como desempenho) quando tomando decisões chave de engenharia, e para reduzir 
risco de problemas de segurança surgindo durante o desenvolvimento e operações. 
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Recursos Adicionais 

Para mais informações sobre modelagem de ameaças, visite http://msdn.com/threatmodeling.  
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Capítulo 5- Revisão de Segurança de Arquitetura e de Desenho 

Sumário 

Este módulo sumariza a abordagem de Patterns&Practices para revisões de arquitetura e de 
desenho seguros explicando o que é porque usá-la. Ele também descreve os conceitos chaves 
por trás da abordagem. 

Existem três importantes aspectos para conduzir uma revisão de arquitetura e de desenho em 
direção à segurança: 

 Avalie a arquitetura de sua aplicação em relação ao ambiente e à infra-estrutura de 
destino. 

 Revise suas escolhas de desenho em cada uma das vulnerabilidades chave definidas por 
um quadro de segurança. 

 Finalmente, conduza uma análise dos componentes e examine os mecanismos de 
segurança empregados pelos componentes chave, como as camadas de apresentação, 
negócio e persistência. 

Visão Geral 

O processo de revisão de arquitetura e desenho analisa a arquitetura e o desenho da aplicação a  
partir de uma perspectiva de segurança. Use esta atividade para expor as decisões de desenho 
de mais alto risco que já foram tomadas. Não confie unicamente no uso da documentação de 
desenho, pois algumas decisões não estarão explícitas, mas terão que ser descobertas através 
de diálogo e exploração. Use uma combinação de documentos de desenho, arquitetos 
especialistas em segurança e discussão para alcançar os melhores resultados. O objetivo de 
revisões é decompor sua aplicação e identificar itens chave, incluindo limites de confiança, fluxo 
de dados, pontos de entrada e código executado sob altos privilégios. Você deve também 
manter em mente a configuração física de implantação de sua aplicação. 

Preste atenção naquelas áreas definidas pelo quadro de segurança da sua aplicação são nelas 
que a maior parte das vulnerabilidades será encontrada. Este guia contém quadros de segurança 
específicos por contexto para os principais tipos de aplicações que você pode usar para iniciar 
seu trabalho. 

Técnicas 

Use uma abordagem orientada a questionários para expor as decisões de desenho de mais alto 
risco e use o quadro de segurança para alcançar áreas que revelam equívocos comuns. As 
técnicas a seguir podem ajudá-lo a guiar sua abordagem ao revisar a arquitetura e o desenho de 
sua aplicação. 

 Implantação e infra-estrutura. Revise o desenho de sua aplicação em relação ao 
ambiente de implantação e as políticas de segurança associadas. Considere as restrições 
impostas pela camada de segurança que sustenta a infra-estrutura. 

 Quadro de segurança. Revise a implementação de áreas críticas da sua aplicação, 
incluindo autenticação, autorização, validação de dados e entradas, gerência de 
exceções e outras áreas. Use as categorias de vulnerabilidades de sua aplicação como 
um guia e para ter certeza que você não esqueceu nenhuma área chave durante a 
revisão. 



 

Documento original:  Security Engineering Explained – Microsoft – Patterns&Practices 31/42 

 

 Análise nível a nível. Percorra os níveis lógicos de sua aplicação e avalie as escolhas de 
segurança feitas nas camadas de apresentação, negócio e persistência. 

A Figura 6mostra esta abordagem para o processo de revisão. 

 

Figura 6 - Revisão da aplicação 

Listas de Verificação 

Use listas de verificação pra ajudá-lo a realizar revisões de arquitetura e desenho enquanto 
avalia a segurança de sua aplicação. As listas de verificação podem ajudar você a explorar 
decisões de alto nível de arquitetura e desenho que foram tomas para sua aplicação. Você deve 
desenvolver suas próprias listas de verificação para incluir checagens personalizadas, baseadas 
em aspectos únicos da arquitetura de sua aplicação. 

Este guia inclui listas de verificação para cada tipo principal de aplicação. Use estas listas de 
verificação como um ponto de partida e adicione novos itens na medida em que você aprende 
mais sobre revisões de arquitetura e desenho. Uma pequena lista de verificação de exemplo, 
incluindo itens que são aplicáveis a muitas aplicações, é mostrada abaixo. Para ver uma  
completa, acesse a página deste guia na Web em http://msdn.microsoft.com/library/en-
us/dnpag2/html/SecurityChecklistsIndex.asp.  

Considerações a cerca de Implantação e Infra-estrutura 

Checado? Descrição 

❑ O projeto identifica e contempla a política de segurança da empresa. 

❑ Restrições impostas pela infra-estrutura de segurança (incluindo serviços 
disponíveis e restrições de protocolos e firewall) foram identificadas. 

❑ O projeto reconhece e contempla restrições impostas por ambientes de 
provedores (incluindo requisitos de isolamento da aplicação). 

❑ O nível de credibilidade do código de acesso ao ambiente de destino é conhecido. 

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnpag2/html/SecurityChecklistsIndex.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnpag2/html/SecurityChecklistsIndex.asp
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❑ O projeto identifica os requisitos de infra-estrutura e a configuração de 
implantação da aplicação. 

❑ Estruturas de domínio, servidores de aplicações remotas e servidores de bancos 
de dados foram identificados. 

❑ O projeto identifica requisitos compostos. 

❑ Funcionalidades de comunicação segura fornecidas pela plataforma e pela 
aplicação são conhecidas. 

❑ O projeto está direcionado aos critérios requeridos de escalabilidade e 
desempenho. 

   

Considerações a cerca de Arquitetura e Desenho da Aplicação 

Validação de dados e entradas 

Checado? Descrição 

❑ Todos os pontos de entrada e limites de confiabilidade são identificados pelo 
projeto. 

❑ Validação de entradas é aplicada toda vez que uma entrada é recebida a partir 
de uma área externa ao limite de confiabilidade. 

❑ O projeto assume que entradas de usuários são maliciosas. 

❑ Validação central de entrada é aplicada quando apropriado. 

❑ A estratégia de validação de entradas que a aplicação adota é modular e 
consistente. 

❑ A abordagem de validação considera restringir, rejeitar e então limpar a entrada. 
(Procurar por entradas conhecidas, válidas e seguras é muito mais fácil que 
procurar por entradas sabidamente maliciosas ou perigosas). 

❑ Dados são validados para tipos, tamanhos, formatos e limites. 

❑ O projeto localiza potenciais pontos de canonicalização (padronização). 

❑ Entradas manuais de nomes e caminhos de arquivos são evitadas quando 
possível. 

❑ O projeto localiza potenciais pontos de SQL injection. 

❑ O projeto localiza potenciais pontos de cross-site scripting (XSS). 

❑ O projeto não confia em validação por parte do cliente. 
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❑ O projeto aplica defesa em profundidade para a estratégia de validação de 
entradas. 

Conclusão 

Se você gasta tempo e esforço no começo de seu projeto para analisar e revisar a arquitetura e o 
desenho de sua aplicação, você pode eliminar vulnerabilidades relacionadas ao desenho e 
incrementar a segurança geral de sua aplicação. É muito mais fácil e menos custoso concertar 
vulnerabilidades em tempo de desenho, que posteriormente no ciclo de desenvolvimento, 
quando uma reengenharia substancial pode ser necessária. 

Use a revisão de arquitetura e desenho como um ponto de verificação para garantir a 
conformidade com as diretrizes de desenho do seu time de desenvolvimento. A revisão deve 
cobrir considerações tanto de implantação quanto de desenho. Considerando seu desenho em 
relação ao ambiente de implantação de destino e às políticas de segurança definidas por este 
ambiente, você pode ajudar a garantir uma implantação de sua aplicação com menos problemas 
e mais segura. 

Realize revisões de arquitetura e desenho iterativamente à medida que seu projeto evolui ou 
enquanto você aprende mais sobre desenho e arquitetura de suas aplicações. Caso sua aplicação 
já tenha sido criada, a revisão de arquitetura e desenho ainda é uma parte importante do 
processo de estimativa de segurança, que pode ajudá-lo a consertar vulnerabilidades e melhorar 
futuros desenhos. 

Recursos Adicionais 

Para mais informações, veja “Security Architecture and Design Review Index” em 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/dnpag2/html/securityarchanddesignreviewindex.asp.  
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Capítulo 6 - Revisão de Segurança de Código 

Sumário 

Revisão de segurança de código é um mecanismo efetivo para descobrir problemas de 
segurança antes dos testes ou da implantação começar. Fazer revisões de código ajuda você a 
reduzir o número de erros de implementação em uma aplicação, antes de ser entregue a uma 
equipe de testes ou para um cliente. Enquanto bugs de desenho são os mais caros de consertar, 
bugs de implementação são os mais comuns. 

Esse módulo resume a abordagem de Patterns&Pratices para revisão de código pela explicação 
do que e porque você deve usá-la. Ele também descreve os conceitos chaves por trás dessa 
abordagem. 

Visão Geral 

Uma revisão de código apropriada pode fazer mais pela segurança de seu código que qualquer 
outra atividade. Um grande número de bugs podem ser detectados e consertados nesta fase, 
antes da liberação de uma versão oficial ou para das equipes de testes. Além disso, o processo 
de revisão de código proporciona um compartilhamento de boas práticas de segurança entre 
uma equipe de desenvolvimento, e isso produz lições que podem ser aprendidas para prevenção 
de bugs futuros. 

Para ter uma revisão de código efetiva, é necessário primeiro entender o padrão de código ruim 
que você deseja erradicar e então revisar o código com uma idéia clara do que se está 
procurando. Podem-se usar objetivos de segurança para guiar o processo de revisão de código. 
Alguns tipos de vulnerabilidades podem ter prioridade elevada e outros podem estar fora dos 
limites desses objetivos. O modelo de ameaças pode ser usado para criar uma revisão de código 
mais focada. Revisar a partir de ameaças conhecidas específicas é mais provável resultar em 
bugs que uma revisão genérica, que pode ser aplicada para qualquer aplicação. 

Visão Geral da Atividade 

Os quatro passos de uma revisão de código são mostrados na Figura 7. Cada passo se baseia no 
anterior produzindo um resultado que é maior que a soma das partes. 
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Figura 7 - Passos da revisão de código 

Os quatro passos da revisão de código são: 

 Passo 1. Identificar objetivos da revisão de segurança de código. Estabelecer metas e 
restrições para a revisão. 

 Passo 2. Realizar uma verificação preliminar. Use análise estática para achar um 
conjunto inicial de bugs e melhorar seu entendimento sobre onde os bugs são mais 
prováveis de serem encontrados adiante durante a revisão. 

 Passo 3. Revisar o código em busca de problemas de segurança. Revise o código 
profundamente para encontrar vulnerabilidades de segurança que são comuns a muitas 
aplicações. Você pode usar os resultados do passo 2 para focar sua análise. 

 Passo 4. Revise em busca de problemas de segurança únicos para a arquitetura. 
Complete a análise final que foca em bugs relacionados à arquitetura única de sua 
aplicação. Este passo é o mais importante se você tiver implementado um mecanismo 
de segurança personalizado ou qualquer outra funcionalidade projetada 
especificamente para mitigar uma ameaça de segurança conhecida. 

Tabela Resumo da Atividade. 

A Tabela 7 a seguir resume a atividade de revisão de código e mostra a entrada e a saída de cada 
passo. 
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Tabela 7 - Resumo da atividade com entrada e saída 

Entrada Passo Saída 

 Requerimentos de 
segurança. 

 Código (Incluindo as 
mudanças realizadas 
desde a última revisão). 

 Restrições. 

 

Passo 1. Identificar 
objetivos de revisão de 
código 

 Objetivos de revisão de 
código. 

 Código. 

 Objetivos de revisão de 
código. 

Passo 2. Realizar 
verificação preliminar. 

 Lista de Vulnerabilidades 
(retirando os falsos 
positivos). 

 Lista de áreas destacadas. 

 Código. 

 Objetivos de revisão de 
código. 

 Lista de áreas destacadas. 

Passo 3. Revisar o 
código em busca de 
problemas de 
segurança. 

 Lista de vulnerabilidades. 

 Código. 

 Objetivos de revisão de 
código. 

Passo 4. Revisar em 
busca de problemas de 
segurança únicos para a 
arquitetura.  

 Lista de vulnerabilidades. 

Técnicas 

Um revisor de código eficiente faz uso das seguintes técnicas enquanto revisa o código. Essas 
técnicas são mais efetivas quando usadas de forma combinada.  

 Análise de controle de fluxo. Análise de controle de fluxo é um mecanismo usado para 
caminhar através das condições lógicas do código. O processo funciona como a seguir: 
1. Observe uma função e determine cada condição de desvio. Essas incluem loops, 

switchs, if's e blocos try/catch. 
2. Entenda as condições sobre como cada bloco será executado. 
3. Vá para a próxima função e repita. 

 Análise de fluxo de dados. Análise de fluxo de dados é um mecanismo usado para seguir 
fluxos de dados dos pontos de entrada aos pontos de saída. Pela possibilidade de existir 
muitos fluxos de dados, use seus objetivos de revisão de código e as áreas destacadas no 
passo 2 para focar seu trabalho. O processo funciona como descrito a seguir: 
1. Para cada entrada , determine o quanto você acredita na fonte de entrada. Quando 

em dúvida você não deve acreditar. 
2. Siga o fluxo de dados para cada saída possível, registrando ao longo do percurso 

qualquer tentativa de validação de dados. 
3. Vá para a próxima entrada e continue. 
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Use uma lista de questões 

Usando uma abordagem dirigida por questões pode ajudar com o processo de revisão. 
Direcionamentos de segurança de Patterns&Practices inclui listas de questões  para cada tipo 
principal de aplicação. Essa lista contém um conjunto de questões que são conhecidas por serem 
eficientes durante a revisão de código. Aplique essas questões enquanto usar análise de 
controle de fluxo e de fluxo de dados, e adicione questões assim que você aprender mais sobre 
revisão de código. Tenha em mente que algumas vulnerabilidades requerem conhecimento 
contextual de controle de fluxo e de fluxo de dados, enquanto outras são livres de contexto e 
podem ser encontrados com uma simples combinação de padrões. 

Hotspots 

Cada lista de questões é organizada em um conjunto de hotspots ou áreas de problemas que são 
baseadas em erros de implementação que resultam, mais comumente, em vulnerabilidades na 
aplicação. 

A Tabela 8 mostra exemplos de hotspots. 

Tabela 8 - Hotspots 

Hotspots O que procurar no código 

SQL injection Um ataque de SQL injection ocorre quando uma entrada não confiável 
pode modificar a lógica de uma query SQL de forma inesperada. Como 
você está trabalhando pelo código, certifique-se que qualquer entrada 
que é utilizada por uma query SQL é validada ou que as queries SQL são 
parametrizadas. 

Cross-site scripting Cross-site scripting ocorre quando um atacante consegue inserir um 
código script em uma aplicação e esse código é então executado no 
contexto de segurança da aplicação. Isso permite a um atacante roubar 
informações de usuários, incluindo dados de formulários de dados da 
cookies. Essa vulnerabilidade pode estar presente em qualquer 
aplicação web que ecoa entrada de usuário não filtrada de volta ao 
conteúdo Web. 

Dados de acesso Procure por armazenamento impróprio de strings de conexão ao banco 
de dados e  pelo uso correto de autenticação para o banco de dados. 

Validação de 
entradas/dados 

Procure por validações no lado cliente que não são apoiadas por 
validações no lado do servidor, técnicas de validações pobres, e 
confiança em nomes de arquivos ou outros mecanismos inseguros para 
fazer decisões de segurança. 

Autenticação Procure por senhas fracas, credenciais em texto simples, sessões longas 
demais, e outros problemas comuns de autenticação. 

Autorização Procure por falhas que limitam o acesso ao banco de dados, separação 
inadequada de privilégios, e outros problemas comuns de autorização. 

Dados sensíveis Procure por dados sensíveis mal administrados pela revelação de 
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segredos em mensagens de erro, código, memória, arquivos ou rede. 

Código inseguro Dê atenção particular a qualquer código compilado com o argumento 
/unsafe. Esse código não terá toda a proteção que um código normal 
teria. Procure por potenciais estouros de buffers, erro de limites de 
vetores, estouros de inteiros e erros de truncamento de dados. 

Código não 
gerenciado 

Além das checagens realizadas em códigos inseguros, também verifique 
código não administrado em relação ao uso de API's perigosas, como 
strcpy e strcat. Certifique-se de revisar qualquer chamada 
interoperacional e código não administrado para ter certeza que 
suposições ruins não são usadas como passagem controle de execução 
entre códigos administrados e não administrados 

 

Segredos fixos em 
código 

Procure por segredos fixos em código examinando o código em busca 
de variáveis com nomes como “key”,”password”,”pwd”, “secret”, 
“hash” e “salt”. 

Tratamento de 
erros medíocre 

Procure por funções sem de tratadores de erros ou blocos catch vazios. 

Web.config Examine suas opções no gerenciador de configurações no arquivo 
Web.config para assegurar que tickets de forms authentication estão 
protegidos adequadamente, que o algoritmo correto está especificado 
no elemento machineKey e assim por diante. 

Segurança de 
acesso ao código 

Procure pelo uso de assertivas, link demands e 
allowPartiallyTrustedCallersAttribute (APTCA). 

Códigos que usam 
criptografia 

Cheque se há falhas para aprovar segredos bem com uso impróprio de 
API's de criptografia. 

Interfaces públicas 
não documentadas 

A maioria das interfaces não documentadas não devem estar no 
produto, e quase nunca possuem o mesmo nível de projeto e testes de 
segurança que o resto do produto. 

Problemas de 
concorrência. 

Procure condições de corrida, deadlocks, especialmente em métodos 
estáticos e construtores. 

Cenários de revisão de código 

Há algumas estratégias para conduzir revisões de código, incluindo: 

Revisão individual. Essa estratégia assume que uma única pessoa revisará o código. 

Revisão em equipes. Essa estratégia assume que múltiplas pessoas revisarão o mesmo código. 
Isso pode ser uma estratégia de revisão de código extremamente eficiente, mas requer 
organização adicional para ter sucesso. 

Em qualquer uma das estratégias, você pode escolher um revisor que é familiar ou não com o 
código. 
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 A vantagem de usar um revisor que não tem conhecimento prévio do código é que ele irá 
examinar o código com olhos novos e será menos provável fazer suposições que alguém que é 
mais familiar poderia fazer. 

 A vantagem de usar um revisor com conhecimento do código é que ele estará apto a achar 
erros sutis que requerem familiaridade de um especialista com a aplicação sob revisão. 

Papéis nas equipes 

Durante a revisão de código, há muitas tarefas distintas: 

 Apresente os objetivos. Descreva a função da(os) aplicação/componentes e os objetivos 
de segurança. 

 Apresente o código. Caminhe através do código e descreva seu desenho e seu objetivo. 

 Revise o código. Revise o código e encontre bugs. 

 Tome notas. Tome notas que descrevem bugs encontrados, qualquer questão aberta e 
áreas para futura investigação. 

Tipicamente os seguintes papéis estão envolvidos: 

 Analista de negócios. O analista de negócios descreve o objetivo da aplicação e os 
objetivos de segurança. Geralmente, ele é responsável por apresentar os objetivos de 
um ponto de vista de negócios. 

 Arquiteto. O arquiteto descreve o objetivo da aplicação e a arquitetura do componente. 
Geralmente ele é responsável por apresentar os objetivos do ponto de vista da 
arquitetura de sistemas. 

 Desenvolvedor. O desenvolvedor descreve detalhes do código, revisa o código, e 
encontra bugs. Geralmente ele é responsável por apresentar o código e revisar o código. 

 Testadores. O testador revisa o código e encontra bugs, tipicamente tem menos 
conhecimento do código, porém mais destrutivo, propensão atitude de quebrar o código  
que um desenvolvedor. Geralmente é responsável por revisar o código e registrar os 
bugs. 

Conclusão 

Revisões de segurança de código são ferramentas poderosas para reduzir o número de 
vulnerabilidades em sua aplicação. Através do uso de análise de controle de fluxo e de fluxo de 
dados em conjunto com uma lista de questões é possível encontrar e consertar bugs de 
implementação antes deles serem entregues a uma equipe de testes ou aos seus clientes. Use as 
lições aprendidas na revisão de código para atualizar a lista de questões e disseminar boas 
práticas de desenvolvimento seguro pela equipe de desenvolvimento. 

Recursos Adicionais 

Para mais informações, veja Patterns&Practices Security Code Review Index em 
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnpag2/html/SecurityCodeReviewIndex.asp.  

  

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnpag2/html/SecurityCodeReviewIndex.asp
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Capítulo 7 - Revisão de Segurança de Implantação 

Sumário 

Uma revisão de segurança de implantação é uma atividade que pode ser usada para garantir que 
problemas de configuração e implantação foram descobertos, antes que pudessem resultar em 
vulnerabilidades da aplicação. Até mesmo a aplicação projetada e implementada com o máximo 
de segurança pode ser comprometida por um erro durante a implantação, deixando-a aberta a 
ataques. 

Este módulo sumariza a abordagem deste guia para as revisões de segurança de implantação, 
explicando o que é e porque você deve usar. Descreve também os conceitos chaves por trás da 
abordagem. 

Visão Geral 

A segurança da aplicação é diretamente dependente da infra-estrutura sobre a qual a aplicação 
foi implantada. A revisão de implantação, dependendo de sua aplicação, ira cobrir a 
configuração tanto da rede quanto do servidor. Ao revisar a segurança de sua implantação, você 
pode organizar em categorias as precauções que você deve tomar e as configurações que você 
adequar. Estas categorias serão mostradas na Figura 8. 

Usando estas categorias de configuração, você pode sistematicamente revisar toda a aplicação 
ou tomar uma categoria particular e completar os passos específicos. 

 

 

Figura 8 - Categoria de configuração de servidores 

Técnicas 

Utilize as seguintes técnicas quando executar uma revisão de implantação: 

 Use categorias de segurança para servidores. Use categorias de segurança para 
servidores para ajudá-lo a tornar as revisões de implantação sistemáticas e repetíveis. 
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 Divida sua revisão de implantação. Você pode usar as categorias para dividir a 
implantação de sua aplicação para uma análise mais profunda e para ajudar a identificar 
vulnerabilidades. 

 Revise sistematicamente. Usando as categorias, você pode sistematicamente percorrer 
o processo de revisão do início ao fim ou tomar uma categoria particular para uma 
análise mais profunda. 

Categorias de Segurança para Servidores 

 

 Este guia inclui categorias de segurança de servidores para cada tipo principal de 
aplicação. Use estas categorias como um ponto de partida e adicione novos itens à medida que 
se aprende mais sobre revisões de implantação. A Tabela 9 lista as categorias que são comuns na 
maioria das aplicações implantadas. 

Tabela 9 - Categorias de segurança de servidores 

Categoria Atividade 

Patches e 
Atualizações 

Aplicar os patches e atualizar o seu software servidor é um primeiro 
passo importantíssimo. 

Contas Contas permitem a usuários autenticados acessarem um computador. 
Estas contas devem ser monitoradas. Configure as contas com o 
mínimo de privilégios. Remova qualquer conta que você não precise. 
Ajude a prevenir ataques de força bruta usando fortes políticas de 
senhas e, então, use monitoramento e alertas para detectar falhas de 
logon. 

Auditoria e 
monitoramento de 
logs 

Auditoria é uma das mais importantes ferramentas para identificar 
intrusos, ataques acontecendo e evidências de ataques que tenham 
ocorrido. Configure auditoria para seu servidor. Logs de eventos e de 
sistema também ajudam você a identificar problemas de segurança. 

Arquivos e 
diretórios 

Proteja todos os arquivos e diretórios com permissões restritas que 
permitam acesso apenas a serviços e contas necessários. Use auditoria 
para permitir a você a detecção de ocorrências de atividades suspeitas 
ou não autorizadas. 

Portas Serviços que rodem em um servidor escutam portas específicas de 
modo que eles possam responder a requisições. Monitore as portas de 
seu servidor regularmente para garantir que um serviço que não é 
seguro ou é desnecessário estava desativado em seu servidor. 

Protocolos Evite usar protocolos que são inseguros por natureza. Se você não 
pode evitar, tome as medidas apropriadas para prover comunicação e 
autenticação seguras. 
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Categorias de Segurança de Aplicações 

Este guia inclui categorias de segurança de aplicações para os tipos de aplicações apropriados. 
Alguns tipos de aplicações irão requerer revisão das categorias de segurança da aplicação assim 
como as categorias de segurança de servidores. Por exemplo, você deve revisar as configurações 
de aplicação do arquivo Web.config para aplicações em ASP.NET. Use estas categorias como um 
ponto de partida e adicione novos itens à medida que se aprenda mais sobre revisões de 
implantação. 

Conclusão 

Revisões de implantação podem ajudá-lo a garantir que a segurança de sua aplicação não será 
comprometida por configurações mal feitas da rede ou do servidor. Usando categorias de 
segurança de servidores, você pode conduzir uma revisão sistemática que pode ser 
efetivamente repetida durante a próxima implantação. 

Recursos Adicionais 

Para mais informações, acesse Patterns&Practices Security Deployment Review Index  em 
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnpag2/html/SecurityDeploymentReviewIndex.asp. 
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