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Fabrício Braz

Software Secutiry is about helping builders do better 

job so the  operators em up with na easier job.

Software Security is not a Security Software

Não existe momento para conduzir com tanta

profundidade iniciativas de software seguro como ao

longo de seu ciclo de desenvolvimento
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Treinamento de Segurança

Kickoff de 
Segurança
e Registro com
o SWI

Melhores
Práticas
de Design

Arquitetura de 
Segurança

Uso de 
Ferramentas
e Melhores
Praticas de 
Desenv. e
Teste

Criação de
Docs e 
Ferramentas
para o
Produto

Preparar
Plano de
Resposta

Security 
Push 

Teste
Penet. 

Revisão
Final de
Segurança 

Manutenção
de 
Segurança
e Resposta
a Incidentes

Lista de Recursos
Guias de Qualidade
Docs de Arquitetura
Cronogramas

Teste e Verificação

Desenvolvimento
de Novo Código

Correção de Bugs

Ass. do 
Código 
Aprovação
Final
Rel. Cand.

RTM

Suporte ao
Produto
Service Packs/
Correções

Requisitos Design Implementação Verificação Lançamento
Suporte
e
Manutenção

Modelagem
De Ameaças

Espeficicações
Funcionais

Tarefas e Processos Tradicionais no Desenvolvimento de Produtos da Microsoft

Tarefas Introduzidas pelo Processo de Desenvolvimento Seguro (SDL)

Especificações 
Fucionais

Design

 Fase 0: Educação e Conscientização
 Fase 1: Concepção do Projeto
 Fase 2: Definir e Seguir Melhores Práticas de Desenho
 Fase 3: Avaliação de Risco do Produto
 Fase 4: Análise de Risco
 Fase 5: Criação de Documentos, Ferramentas e Melhores 

Práticas de Segurança para Clientes
 Fase 6: Políticas de Codificação Segura
 Fase 7: Políticas de Teste Seguro
 Fase 8: A Força Tarefa de Segurança
 Fase 9: A Revisão Final de Segurança
 Fase 10: Planejamento de Resposta para Segurança
 Fase 11: Entrega de Produto
 Fase 12: Resposta de Execução Segura
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Educação e Conscientização

 Breve Histórico da Educação em Segurança na 
Microsoft

 Educação Continuada

 Treinamento em Larga-Escala

 Exercícios e Laboratórios

 Adesão e Conformidade

 Medição do Conhecimento

 Implementação de Treinamento Interno

 Fatores-chave de Sucesso e Medidas
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 Investimento constante em treinamento
◦ Eng. De SW, SW Arch., linguagens etc

◦ Sessões de segurança  foco em técnicas

 Bug Bash" Day – consciência de segurança

 Programa de treinamento básico:
◦ Desculpas comuns por não corrigir bugs de segurança –

Writing Secure Software – Appendix B

◦ Questões de desenho que comprometem a segurança

◦ Entendendo as ameaças

◦ Técnicas não seguras – padrões de vulnerabilidades

 The Basics of Secure SW Design, Dev., and TesT

 The Basics of Secure Software Design, 
Development, and Testing 

 Fuzz Testing in Depth

 Threat Modeling in Depth

 Implementing Threat Mitigations

 Security Design and Architecture: Time-
Tested Design Principles

 Introduction to the SDL and Final Security 
Review (FSR) Process
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Definir Objetivos e 

Público-Alvo

Produção por 

Especialistas em 

Segurança

Revisão de Exatidão 

e Aplicabilidade 

Técnica

Edição do Material de 

Treinamento 

(consistência e 

tipografia)

Oferta de 

Treinamento Beta

Atualização do 

Treinamento  a partir 

dos Feedbacks 

colhidos no Beta

Oferecer o 

Treinamento Durante 

um Semestre pelo 

menos Mensalmente

Gravar o 

Treinamento e 

Disponibilizá-lo na 

Internet
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 Monitoramento automático
◦ Cada engenheiro possui em seu registro os treinamentos 

realizados
◦ Aviso automático da chegada da data de aniversário do 

último treinamento

 SDL
◦ Exige 100% do engenheiros treinados nos últimos 12 

meses

 Alternativas – Créditos - CISSP
◦ 25 créditos obrigatórios
 Participação de treinamento oficial – 25
 Leitura de livro de segurança – 5
 Publicação de artigo externo – 10
 Publicação de artigo interno - 5

 Colher medidas é fácil, difícil é tomar 
decisões a partir delas

 Microsoft não mede o conhecimento de seus 
funcionários, pela simples dificuldade em se 
avaliá-lo

 Concentra-se em alternativas para garantir 
que o aprendizado
◦ Fluxo de apresentação de treinamentos on-line
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 Imperativo para o sucesso no que se refere à 
segurança

 Envolva os especialistas da empresa

 Grave os eventos e reproduza

 Suporte da Direção
◦ Código de melhor qualidade e mais seguro conduz

para o aumento da satisfação do usuário e, 
possivelemente, uma vantagem competitiva

 Apresentadores experientes
◦ Peritos em Segurança a Educadores

 Educação continuada
◦ Métrica-chave para a preparação para uma 

evolução da equipe rumo a consciência em 
segurança
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Concepção do Projeto
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 Determine se a Aplicação é Alvo do SDL

 Atribuir Orientador de Segurança

 Forme o Time de Liderança em Segurança

 Certifique o Processo de Acompanhamento 
de Bug

 Estabeleça a Barra de Bug

 Qualquer produto comercial
◦ Mail & Database Servers

 Qualquer produto que manipule informações 
de identificação pessoal
◦ Financial, medical, and sensitive customer 

information

 Qualquer produto conectado a internet

 Qualquer produto que faça download e 
atualização automática
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 Ajudar times de produtos a se tornarem auto-
suficiente e efetiva em segurança
◦ Ponto de contato entre o time de des. e o de segurança

◦ Conduzir a reunião SDL de kick-off para o time de des.

◦ Conduzir revisões no desenho e modelo de ameaças 
com o time de des.

◦ Analisar e classificar bugs de segurança

◦ Atuar como ouvidoria de segurança para o time de dev.

◦ Preparar o time de dev. para a RFS

◦ Trabalhar com o time de resposta a incidentes

 Comunicação regular, usualmente por e-mail, 
ao time de desenvolvimento sobre segurança 
e privacidade

 Comunicação de atualizações nas políticas de 
segurança e privacidade



9/8/2007

11

 Efeitos do Bug de Segurança/Privacidade
◦ Not a Security Bug

◦ Spoofing

◦ Tampering

◦ Repudiation

◦ Information Disclosure

◦ Information Disclosure (Privacy)

◦ Denial of Service

◦ Elevation of Privilege

◦ Attack Surface Reduction

 Causas do Bug de Segurança/Privacidade
◦ Not a Security Bug
◦ Buffer Overflow or Underflow
◦ Arithmetic Error (for example, integer overflow)
◦ SQL/Script Injection
◦ Directory Traversal
◦ Race Condition
◦ Cross-Site Scripting
◦ Cryptographic Weakness
◦ Weak Authentication
◦ Weak Authorization/Inappropriate ACL
◦ Ineffective Secret Hiding
◦ Resource Consumption (DoS)
◦ Incorrect/No Error Messages
◦ Incorrect/No Pathname Canonicalization
◦ Other
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Bug Bar
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Definir e Seguir Melhores 
Práticas

 Princípios Comum de Desenho Seguro

 Análise e Redução de Superfície de Ataque
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 Ecomomia de Mecanismos

 Padrão falha-segura

 Mediação completa

 Desenho aberto

 Separação de privilégio

 Menor privilégio

 Menor uso de mecanismos comum

 Usabilidae

 ASA
◦ Enumerar todas as interfaces, protocolos e códigos 

executáveis

 RSA
◦ Reduzir a quantidade de código padrão executado

◦ Restringir o escopo de quem pode acessar o código

◦ Restringir o escopo de quais identidades podem 
acessar o código

◦ Redução de privilégio do código
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Desligue a 

funcionalidade ou 

desative-a

Início

N

As micro-
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maioria dos 
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S
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S

A função é 
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A 
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a usuários 

confiáveis
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N
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Avaliação de Risco de Produto

 Avaliação de Risco de Segurança

 Privacidade da Informação

 Desdobramentos
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 Informações Preliminares
◦ Sistema operacional?

◦ Necessidade de credencial do administrador para o 
setup?

◦ O setup da aplicação configura ACLs? Se sim, por
que não utilizar as ACLs padrão

◦ O instalador modifica o esquema do serviço do 
Active Directory

◦ Does your installer modify the Active Directory 
directory service schema? If yes, what are the 
changes?

 Superfície de Ataque
◦ A aplicação é instaladas por padrão?  Se sim, pq?

◦ A aplicação executa por padrão? Se sim, pq?

◦ A aplicação executa com privilégios elevados? Se sim, 
pq?

◦ A aplicação escuta sockets? Se sim, quais os números 
das portas? 

◦ A aplicação possui é conectada a Internet? Se sim, pq
não delimitar o acesso a um conjunto fixo de endereços?

◦ Sua aplicação configura alguma política de firewall? Se 
sim, qual  a política?

◦ Sua aplicação possui alguma conexão não autenticada?
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 Código móvel
◦ Sua aplicação inclui controles ActiveX (É usado o 

Idispatch)? Se sim, pq?

◦ Se é utilizado um ou mais controles ActiveX, pq não 
usar tecnologias com permissões de segurança 
refinadas como .NET ou Java?

◦ Os controles ActiveX utilizados são sinalizados 
como safe for scripting? Se sim, pq?

◦ Sua aplicação inclui código script? Se sim, o que o 
código faz e quais linguagens utilizadas?

 Características de segurança
◦ A aplicação implementa mecanismos de segurança

como autenticação ou autorização?

◦ Sua aplicação implementa ou utiliza algum
mecanismo de criptografia
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 Questões gerais
◦ É um produto novo? Se não, quão grande é a diferença da última versão?
◦ O produto teve bugs de segurança no passado? Se sim, qual a quantidade 

deles?
◦ Foi realizado teste de penetração em sua versão anterior?
◦ Sua aplicação processa arquivos?
◦ Sua aplicação monitora tráfico de rede?
◦ Sua aplicação pequisa em banco de dados?
◦ Sua aplicação inclui Internet Server Application Programming Interface 

(ISAPI) ou filtros?
◦ Sua aplicação inclui código exemplo?
◦ Quais mecanismos de extensão a aplicação utiliza (ex. Plug-in 

manipulador de protocolos)?
◦ Quais componentes podem realizar download e executar código (ex. Um 

funcionalidade de atualização automática)?
◦ Sua aplicação possui componentes user-mode ou kernel-mode?
◦ Os usuários não administrativos de sua aplicação interagem com 

processos elevados como serviços?

 Análise das informações
 Todo método e propriedade em cada controle ActiveX deve ser 

revisado para determinar segurança.
 Caso seja um novo produto, será necessário passar por uma 

revisão de segurança do desenho
 Caso a aplicação seja conectada, é necessário fazer modelagem 

de ameaça
 Caso a aplicação possua interações kernel-mode e user-mode é 

necessário fazer modelagem de ameaça
 Caso os usuários não administradores da aplicação interajam com 

processos de alto privilégio, é necessário fazer modelagem de 
ameaça

 Se a aplicação é uma funcionalidade de segurança, é necessário 
fazer modelagem de ameaça

 Códigos exemplo devem atender os mesmos padrão de qualidade 
dos códigos compilados e deve seguir os requisitos de SDL

 Se uma aplicação processa aquivos ou tráfico de rede, ela é 
assunto para os requisitos da SDL fuzzing
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 Informação Anônima
◦ Não pode ser rastreada à pessoa
 Gênero, cor do cabelo, altura

 Informação Identificadora Pessoal (IIP)
◦ Identifica de forma única seu proprietário
 Nome, endereço, tel., email

 IIP Sensível
◦ Identifica um indivíduo e pode permitir fraudes
 Dados do cartão de crédito, dados bancários

◦ Revela questões étnicas e sociais que podem levar a alguma 
discriminação
 Opção sexual, estilo

◦ Revela histórico médico, registro de saúde ou informações 
financeiras
 Doença não divulgada, movimentação financeira

◦ Chaves de autorização
 Senhas, informação biométrica

 Ranking 1
◦ Armazenamento de IIP ou transferência  para 

desenvolvedor ou terceiros
◦ Cujo público-alvo seja infantil
◦ Monitoramento constante do uso da aplicação
◦ Instalem novos programas ou altere associações de 

tipos de arquivos, home page ou search page

 Ranking 2
◦ Transferência de dados anônimos a desenvolvedor 

de software ou a terceiros

 Ranking 3
◦ Nenhuma das anteriores
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 Nível de risco de segurança e privacidade 
determinado

 Garanta o nível de esforço e expertise 
necessários na redução dos riscos aos 
clientes, reservando espaço no agendamento

Caso haja necessidade de 
desenhos inseguros por 
conta do legado, faça um 

balanceamento entre 
risco e compatibilidade

Identifique os 
beneficiários de funções

de alto risco. Se não 
existir, elimine-as
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Análise de Risco

 Modelagem de Ameaças
 Artefatos da Modelagem de Ameaças
 Construindo o Modelo de Ameaças
 O Processo de Modelagem de Ameaças
 Usando o Modelo de Ameaças para Ajudar a 

Revisão de Código
 Usando o Modelo de Ameaças para Ajudar o 

Teste
 Fatores Chave de Sucesso e Métricas
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 Contribui para o processo de gestão de risco
◦ Ameaças ao software e infra são riscos ao usuário e ao ambiente 

de produção

 Descobre ameaças ao sistema antes de comprometido o 
código

 Revalida a arquitetura e o projeto pela revisitação contínua
 Força o time de desenvolvimento a olhar para o projeto de 

um ponto de vista diferente da segurança e privacidade
 Ajuda esclarecer a seleção de contramedidas apropriadas 

para a aplicação e o ambiente
 Contribui para o processo de RSA
 Ajuda orientar o processo de revisão de código
 Orienta o processo de teste de penetração

Um bom modelo de 
ameaças é como uma 
assinatura de um time 
saudável em segurança

 Background information:
◦ Use cenários

◦ Dependências externas

◦ Premissas de segurança

◦ Notas externas de segurança

 High-level application model:
◦ DFDs

◦ Ativos que requerem proteção

◦ Ameaças ao sistema classificados pelo risco

◦ Lista de mitigações

O modelo de ameaças 
deve ser atualizado pelo 
menos semestralmente
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Prepare

• Coletar dados

• Elaborar DFDs

Analise

• Descobrir as ameaças

Determine 

Mitigações

• Identificar os remédios 

apropriados para as 

ameaças

Definir cenários 

de uso

Levantar lista de 

dependências 

externas

Definir 

pressupostos de 

segurança

Criar notas 

externas de 

segurança

Criar DFDs da 

aplicação a ser 

modelada

Determinar tipos 

de ameaças

Identificar as 

ameaças ao 

sistema

Determinar o 

risco

Planejar 

mitigações

Dependências Externas

• Client

• Clients running Internet Explorer 6.0 or later or FireFox 1.5 or later.

• Servers

• Windows Server 2003 SP1

• Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 (Web server computers)

• Microsoft ASP.NET 2.0 and .NET Framework 2.0 (Web server

computers)

• Microsoft SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, or Oracle 10g 

(database server computers)

• Windows Server 2003 Terminal Services (all servers)

• Microsoft Message Queue 2.0 (Web server computers)

• Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) (all computers

Pressupostos de Segurança

• Nenhum dado sensível é persistido no cliente, mas dados sensíveis são enviados via 

SSL/TLS e alguns browsers podem armazenar esses dados.
• DPAPI é usada no servidor para proteger strings de conexão e chaves criptografadas
para não administradores
• O servidor de banco de dados mantém info das autenticações.
• O banco de dados  protege os dados de autenticação usando tecnologia de 
autorização de banco de dados e, potencialmente, encriptação.
• IIS 6.0 e ASP.NET forçam correta autenticação. 
• Configurações de segurança do serviço Web é mantida nos arquivos Web.config e 
pode ser manipulado por administradores válidos. Esta regra é garantida por listas de 
controle de acesso (ACLs) do sistema operacional.
• O setup  da aplicação configura corretamente a ACL para o Web.config
• Somente admins válidos administram servidores via Terminal Services ou acessam
fisicamente quando necessário.
• Somente admins válidos possuem acesso físico aos servidores Web e Banco
• Navegar na Internet, ler email e usar aplicações P2P ou mensagem instantânea nos
servidores é expressamente proibido.
• Banco de dados são configurados para usar protocolos de autenticação nativa ao
invés de autenticação Windows

Anotações Externas de Segurança

• Admins podem mudar qualquer conf. no sistema, incluindo o 
serviço Web.

• As únicas portas abertas são TCP/3389 (para acesso administrativo
somente por computadores de administração), TCP/80 (para trafego
HTTP  acessível pela Intenet), TCP/1433 e TCP/1521 (para acesso a 
banco de dados somente pelo servidor Web e por computadores
administradores) e TCP/3372 (para MSDTC, que ;e acessível por
todos os computadores envolvidos no processamento transacional
de compra. Estes são usualmente servidores Web  e banco de dados.

DFDDeterminar tipos das ameaças

• poofing Identity - permite o atacante a se passar por algo ou 
alguém, como alguém se passar pelo Lula, um servidor se passar 
pelo SERPRO.gov.br

• ampering - envolve modificação maliciosa de dados/código.

• epudiation - corresponde ao impedimento da confirmação ou 
negação da participação. Ex. Quando um usuário realiza uma 
operação ilegal e o sistema não rastreia tal operação ilegal.

• nformation Disclosure – envolve a exposição de informação 
àqueles que não deveriam ter acesso.

• enial of Service – impedem ou degradam o serviço a usuários 
válidos.

• levation of Privilege – ocorre quando um usuário adquire 
capacidades superiores às permitidas a ele.

Identificar as ameaças ao sistema

DFD Element Type Threat Types (STRIDE) DFD Item Numbers

External entities SR (1.0), (2.0), (3.0)

Processes STRIDE (4.2), (4.5), (4.6), 
(4.7.1), (4.7.2 and 
4.7.3), (4.7.4 and 
4.7.5), (4.7.9)

Data stores T(R)ID (4.1), (4.3), (4.8), (4.9), 
(4.7.6 and 4.7.8), 
(4.7.7), (4.7.10 
repudiation)

Data flows (partial list
for brevity)

TID (4.14.2), (4.34.2), 
(2.04.22.0), (1.04.21.0), 
(3.04.13.0), (3.04.33.0), 
(4.24.7.14.2)

Determinar o Risco

• Risco = Chance de Ataque x Dano Potencial

• Risco(Dread) = Chance de Ataque x Dano Potencial x Reproducibilidade x 
Usuários Afetados x Possibilidade de Descoberta

• BugBar

Planejar Mitigações

• Do nothing
• Remove the feature
• Turn off the feature
• Warn the user
• Counter the threat with technology

Threat Type Mitigation Technique

Spoofing Authentication

Tampering Integrity

Repudiation Non-repudiation services

Information disclosure Confidentiality

DoS Availability

EoP Authorization
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 Tipos específicos de ameaças  Tipos 
específicos de técnicas de mitigação

 Ataque cada técnica implementada
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Rating Comments
Sem modelo de
ameaças

•Sem modelo de ameça denota que nenhuma ameaça foi de fato considerada

Rejeitado (1) • Modelo de ameaças está obsoleto se:
• O design corrente difere completamente do estabelecido no modelo
• Documento com mais de 12 meses sem atualização

OK (2) • Existência de DFDs ou uma lista que contenha:
• Ativos (Processos, dados armazenados, fluxo de dados, entidades externas)
• Usuários
• Fronteiras de confiança (máquina a máquina, usuário a kernel e vice-versa, alto privilégio para baixo e 
vice-versa

• Pelo menos uma ameaça detalhada para cada ativo de software.
• Mitigações são fornecidas para todos as ameaças de risco de níveis 1,2 e 3.
• Modelo atualmente utilizado.

Bom (3) • Atendimento da classificação “OK”.
• Anônimo, autenticado, local e usuários remoto são todos mostrados no DFD.
• Todas as ameaças S, T, I e E são identificadas e classificadas como mitigada ou aceita.

Excelente (4) • Atendimento da classificação “Bom”.
• Todas as ameaças STRIDE são identificadas e possuem mitigações, anotações de segurança externa ou 
dependências reconhecidas.
• Mitigações são identificadas para cada ameaça.
• Anotações de segurança externa inclui um plano para criação de documentos para o cliente (a partir das 
anotações de segurança externas) que expliquem como usar a tecnologia de forma segura e quais são os 
balanceamentos a fazer.
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Criação de Documentos, 
Ferramentas e Melhores 
Práticas de Segurança para 
Clientes

 Por Que Documentar e Usar Ferramentas?

 Criar Documentação Prescritiva de Melhores 
Práticas de Segurança

 Criando Ferramentas
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 Ajude usuários a estabelecer configuração de 
segurança
◦ Scripts, EXEs, modelos

◦ IIS

 Checklists

 Lockdown

◦ Windows Server 2003

 Security Configuration Wizard

 Como instalar com segurança?

 Implicações a respeito das decisões 
relacionadas a segurança do produto

 Risco  Segurança x Funcionalidade

 Ferramentas para certificação da segurança 
do produto criadas em tempo de 
desenvolvimento
◦ Pode ajudar no ajuste da configuração para àqueles 

usuários que não utilizam a configuração padrão de 
segurança.
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 Levantar o conjunto de docs. Existente

 Documentação de Instalação
◦ Quais procolocos/portas a serem utilizados

◦ Melhores práticas de uso do Firewall (ACP)

◦ Incompatibilidades entre versões anteriores

 Documentação de Usuário
◦ Revisão por peritos de segurança – ações inseguras

◦ Seção de melhores práticas de segurança

◦ Endereçar os problemas mais frequentes de 
segurança encontrados nas versões anteriores

Essa aplicação
deve ser instalada
com previlégio de 

administrador

Para instalar essa aplicação
utilize previlégios de 

administrador e, ao finalizar, 
retire qualquer previlégio de 

administrador para não expor
seu sistema a alto risco de 

segurança.

 Documentação de Ajuda
◦ Associar a segurança a cada tarefa

 Documentação para Desenvolvedor

StrCopy - MSDN  Library
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Políticas de Segurança de 
Código
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 Compiladores

 Código Fonte

 Use as Últimas Versões

 Use as Defesas Fornecidas
◦ Buffer security check: /GS

◦ Safe exception handling: /SAFESEH

◦ Compatibility with Data Execution Prevention: 
/NXCOMPAT

◦ Não substitui uma boa qualidade do código
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 Ferramentas de Análise Estática
◦ Problemas

 Falso-positivo

 Bala de prata

◦ Benecícios

 Escala o processo de revisão de código

 Ferramentas podem forçar a adoção de políticas

 Funções Banidas

 Construa check-lists para doutrinar os
desenvolvedores em questões básicas
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Políticas de Testes de 
Segurança

 Teste Fuzzing

 Teste de Penetração

 Verificação em Tempo de Execução

 Revisões
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 Criação de dados malformados e submetê-
los à aplicação.

 Classes de Teste
◦ File format parsers

◦ Network protocol parsers 

◦ APIs and miscellaneous parsers

 Buscar vulnerabilidades em sistemas de 
informação

 Uso de terceiros recomendados

 Pode ser inicialido assim que tiver código

 É recomendado iniciar esse teste antes do 
encerramento da fase de testes, para que
haja tempo para correção dos bugs de 
seguraça
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 Application Verifier

 Modelo de ameaças

 Reavaliação da Superfície de Ataque
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Políticas de Testes de 
Segurança
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 Preparação para o Security Push

 Treinamento

 Revisão de Código

 Atualizações do Modelo de Ameaças

 Testes de Segurança

 Superfície de Ataque

 Documentação

 Are We Done Yet?
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Revisão Final de Segurança

 Product Team Coordination

 Threat Models Review

 Unfixed Security Bugs Review

 Tools-Use Validation

 After the Final Security Review Is Complete
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 Is this product standalone or a 
service/management/feature/add-on pack?

 Is any part of the product network-facing?
 When was the security push, and how long did it take?
 Where is the attack surface documented?
 Where are the threat models located?
 Where is the source code located?
 Where is the bug bar documented?
 Where is a list preferably a database query of unfixed security 

bugs?
 Has the security team previously reviewed the threat models? If 

so, who did the review, and what was the outcome?
 Are there any SDL requirements that you know the software is 

not compliant with? If so, what and why?
 Did you run all analysis tools, and when was the last run of the 

tools?

Rating Comments
Sem modelo de
ameaças

•Sem modelo de ameça denota que nenhuma ameaça foi de fato considerada

Rejeitado (1) • Modelo de ameaças está obsoleto se:
• O design corrente difere completamente do estabelecido no modelo
• Documento com mais de 12 meses sem atualização

OK (2) • Existência de DFDs ou uma lista que contenha:
• Ativos (Processos, dados armazenados, fluxo de dados, entidades externas)
• Usuários
• Fronteiras de confiança (máquina a máquina, usuário a kernel e vice-versa, alto privilégio para baixo e 
vice-versa

• Pelo menos uma ameaça detalhada para cada ativo de software.
• Mitigações são fornecidas para todos as ameaças de risco de níveis 1,2 e 3.
• Modelo atualmente utilizado.

Bom (3) • Atendimento da classificação “OK”.
• Anônimo, autenticado, local e usuários remoto são todos mostrados no DFD.
• Todas as ameaças S, T, I e E são identificadas e classificadas como mitigada ou aceita.

Excelente (4) • Atendimento da classificação “Bom”.
• Todas as ameaças STRIDE são identificadas e possuem mitigações, anotações de segurança externa ou 
dependências reconhecidas.
• Mitigações são identificadas para cada ameaça.
• Anotações de segurança externa inclui um plano para criação de documentos para o cliente (a partir das 
anotações de segurança externas) que expliquem como usar a tecnologia de forma segura e quais são os 
balanceamentos a fazer.
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 Criação do qualificador SecAudit para bugs
◦ Untriaged
◦ Not a security concern
◦ Defense in depth
◦ Low severity
◦ Medium severity
◦ Important severity
◦ Critical severity

 Marque todos os bugs abertos com Untriaged
 Revisar os resultados para definir quais serão

corrigidos


