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Sobre o Micro Focus Fortify Software Security Research  

A equipe do Fortify Software Security Research converte pesquisa de ponta em inteligência de 

segurança que fortalece o portfólio de produtos Fortify, incluindo o Fortify Static Code Analyzer (SCA), 

o Fortify WebInspect e o Fortify Application Defender. Atualmente, o Conteúdo de segurança do 

software Micro Focus Fortify oferece suporte a 1,009 categorias de vulnerabilidade em 25 linguagens 

de programação e se estende por mais de um milhão de APIs individuais.  

Saiba mais em   

https://software.microfocus.com/en-us/software/security-research 

https://software.microfocus.com/en-us/software/security-research
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O Fortify Software Security Research (SSR) tem a satisfação de anunciar a disponibilidade imediata de 

atualizações para o Fortify Secure Coding Rulepacks (versão em inglês 2019.3.0), Fortify WebInspect 

SecureBase (disponível via SmartUpdate) e Fortify Premium Content. 

Micro Focus Fortify Secure Coding Rulepacks [SCA] 

Nesta versão, os Pacotes de regras de codificação segura do Fortify detectam 800 categorias únicas 
de vulnerabilidades em 25 linguagens de programação e abrangem mais de um milhão de APIs 
individuais. Em resumo, essa versão inclui o seguinte: 

Versão 16.5 do React1 
Foi incluído novo suporte à biblioteca React do JavaScript com o objetivo de aumentar a 
cobertura de interfaces do usuário. Isso inclui o suporte a todas as categorias de deficiência 
regulares baseadas em HTML por meio de JSX (estrutura de definição de modelos com toda a 
tecnologia JavaScript), bem como aquelas relevantes para APIs específicas ao React. O 
suporte também inclui os atributos DOM diferentes entre JSX e HTML padrão. 
Exemplos de categorias para APIs específicas ao React e atributos DOM são: 
 Cross-Site Scripting: DOM 
 Cross-Site Scripting: Poor Validation 
 Privacy Violation 
 System Information Leak: External 

 

Scala 2.13 
O suporte atualizado para o Scala 2.13 inclui pacotes Scala Collection refatorados. Não foram 
adicionadas novas categorias, mas novas regras permitem a análise de fluxo de dados através 
de aplicativos 2.13. 

Open XML SDK v2.9.0 
Suporte para o Open XML SDK, que fornece ferramentas para trabalhar com documentos do 
Microsoft Word, Excel e PowerPoint, além de outros arquivos Open XML. As categorias com 
suporte incluem:  
 Privacy Violation 
 System Information Leak 
 Path Manipulation 
Com uma categoria recém-introduzida:   
 XML Injection: Open XML 

Erratas diversas  

Nesta versão, continuamos a gastar recursos para garantir que possamos reduzir o número de 

problemas de falsos positivos e melhorar a capacidade dos clientes de auditar problemas. Os 

clientes também podem esperar alterações nos problemas relatados relacionadas ao seguinte: 

                                                            
1 Requer o SCA v19.2.0 ou posteriores. 
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 Melhorias no conteúdo de segurança que oferece suporte à biblioteca Fortify Java 
Annotation refletem com mais precisão o Fortify Priority Order. Além disso, agora o 
@FortifyDangerous pode considerar os valores do Fortify Priority Order como críticos, altos, 
médios e baixos (o parâmetro de String não diferencia mais maiúsculas de minúsculas).  

 Os valores do Fortify Priority Order foram alterados em dezenas de regras para melhorar a 
consistência. Como resultado, talvez um pequeno subconjunto de problemas altere seus 
valores de prioridade. 

 Foram reduzidos os falsos positivos para as regras de perda de memória em C++ para 
considerar os ponteiros inteligentes. 

 Foram reduzidos os falsos positivos para regras de injeção JSON .NET e Java. 
 Foram reduzidos os falsos positivos para problemas de Log Forging em projetos 

JavaScript/TypeScript ao efetuar logon em um console não persistente.  
 Foram reduzidos os falsos positivos no .NET com a remoção de passagens gerais.  
 

 

Micro Focus Fortify SecureBase [Fortify WebInspect] 

O Fortify SecureBase combina verificações de milhares de vulnerabilidades com políticas que orientam 

os usuários nas seguintes atualizações disponíveis imediatamente pelo SmartUpdate: 

Suporte a vulnerabilidades 

SAML Dupekey Injection (CVE-2019-1006) 

Este trimestre, a vulnerabilidade SAML Dupekey Injection foi divulgada publicamente no 
Blackhat 2019. A vulnerabilidade atinge uma deficiência crítica de bypass de 
autorização no Microsoft WCF, WIF 3.5 e posteriores no .NET Framework, no 
componente WIF 1.0 do Windows, no pacote WIF Nuget e na implementação de WIF no 
Microsoft SharePoint. Foi disponibilizada uma atualização do Securebase de forma 
improvisada para lançar uma verificação para detectar essa vulnerabilidade.  A 
verificação tem a ID 11612. Foram realizados outros aprimoramentos na verificação 
desde o lançamento de meio do trimestre. Esta versão contém o aprimoramento de 
suporte a valores compactados, expansão da superfície de ataque por meio da adição 
de uma nova carga com uma chave simétrica e inclusão da verificação na política 
padrão. Veja outras informações sobre a vulnerabilidade no informe divulgado pela 
Software Security Research da Micro Focus na Black Hat EUA 2019. 

 

Access Control: Authorization Bypass2 

Os problemas de análise e canonicalização de XML podem deixar a validação de 
mensagem SAML suscetível à vulnerabilidade de bypass de autorização, permitindo 
que um invasor finja ser um usuário diferente.  Exemplos dessa vulnerabilidade são 
CVE-2017-11427, CVE-2017-11428, CVE-2017-11429, CVE-2018-0489 e CVE-2018-
7340. Esta versão tem uma verificação que detecta essa vulnerabilidade. Isso pode 
exigir que os auditores atualizem a configuração de varredura padrão que exclui a 
auditoria de URLs de logout.  
  

                                                            
 2O SAML Authorization Bypass requer o WebInspect 19.2.0 ou posteriores. 

https://www.microfocus.com/media/white-paper/sso-wars-the-token-menace-wp.pdf
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Vulnerabilidades da repetição de mensagem SAML3 

Práticas incorretas de SAML: Assinatura de asserção ausente  

As mensagens SAML são assinadas criptograficamente para garantir a validade e a 
integridade da asserção. Os ataques man-in-the-middle podem adulterar a mensagem 
de resposta SAML sem assinaturas. O invasor pode modificar as permissões e fingir ser 
um usuário no provedor de serviços. Esta versão inclui uma verificação que inspeciona 
passivamente as mensagens de resposta SAML e avisa se alguma delas tem uma 
asserção sem assinatura. 
 

Práticas incorretas de SAML: Implementação de ID de mensagem insegura  

Para impedir ataques de reprodução, as mensagens de solicitação e resposta SAML 
são relacionadas a uma ID exclusiva. Além disso, as asserções nas respostas SAML 
têm uma ID exclusiva. A não inclusão dessas IDs exclusivas deixa as implementações 
SAML suscetíveis a ataques de representação e bypass de autenticação. Esta versão 
tem uma verificação que inspeciona passivamente as mensagens de resposta SAML e 
avisa se as mensagens não têm uma ID exclusiva na asserção, solicitação ou resposta 
SAML. 
 

Práticas incorretas de SAML: Expiração de sessão insuficiente  

A mensagem de resposta SAML pode conter um registro de data e hora para indicar 
quando a mensagem de resposta SAML foi emitida e por quanto tempo ela é válida. 
Esses valores são comunicados nos atributos IssueInstant, NotOnOrAfter e NotBefore.  
Idealmente, o valor desses atributos deve definir uma mensagem como válida durante 
um a cinco minutos. Esta versão inclui uma verificação que informa se a mensagem 
está definida como válida durante mais de cinco minutos. Esse período padrão pode ser 
definido como um valor personalizado por meio da definição de uma entrada de 
verificação associada nas configurações de varredura ou gerenciador de políticas. 
  

 

Erratas diversas  

Nesta versão, continuamos a gastar recursos para garantir que possamos reduzir o número de 

problemas de falsos positivos e melhorar a capacidade dos clientes de auditar problemas. Os 

clientes também podem esperar alterações nos problemas relatados relacionadas ao seguinte: 

LDAP Injection 

LDAP Injection é um ataque que explora aplicativos baseados na Web que constroem 
instruções LDAP com base na entrada fornecida pelo usuário. Esta versão inclui uma 
verificação atualizada com modificação na lógica sobre como a verificação é sinalizada 
para fornecer resultados mais precisos.  
 

                                                            
 3As vulnerabilidades de repetição de mensagem SAML requerem o WebInspect 19.2.0 ou posteriores. 
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Insecure Transport: Conjuntos de codificação fraca 

Sabe-se que o MD5 é fraco, e os ataques de colisão no SHA-1 agora demonstraram ser 
práticos.  Esta versão inclui um aprimoramento na verificação Proteção insuficiente de 
camadas de transporte - Codificação fraca para sinalizar como fracos todos os 
conjuntos de codificação que usam MD5 ou SHA-1 como funções de hash criptográficas.   

 
 

Configuração incorreta do Flash: Mecanismo Flash vulnerável  

Desde quando lançado, o Flash tem inúmeras vulnerabilidades associadas a ele, como 
várias vulnerabilidades de execução remota de código e de cross-site scripting que 
podem comprometer os sistemas e os dados do usuário. A Adobe anunciou que 
interromperá o suporte ao Flash com fim de descontinuação no fim de dezembro de 
2020. Verificação de WebInspect - Mecanismo Flash vulnerável recebeu uma 
atualização para sinalizar o uso do Flash no aplicativo de destino. 
 
   

Micro Focus Fortify Premium Content 

A equipe de pesquisa cria, estende e mantém uma variedade de recursos fora dos nossos principais 

produtos de inteligência de segurança. 

 

 Micro Focus Fortify Taxonomy: Software Security Errors 

O site do Fortify Taxonomy, que contém descrições para suporte de categoria recém-

adicionadas, está disponível em https://vulncat.fortify.com. Os clientes que procuram o site 

anterior com a última atualização compatível podem acessá-lo no Portal de suporte do Micro 

Focus Fortify. 

  

https://vulncat.fortify.com/
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Entre em contato com o suporte técnico do Fortify 
Micro Focus Fortify  
https://softwaresupport.softwaregrp.com/ 
+1 (844) 260-7219 

 

 

SSR de Contato 
Alexander M. Hoole  
Gerente de Software Security Research  
Micro Focus Fortify  
hoole@microfocus.com  
+1 (650) 258-5916 
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