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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 1.039 categorias de vulnerabilidade em 27 linguagens 
de programação e se estende por mais de um milhão de APIs individuais.  
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Saiba mais em: https://software.microfocus.com/software/security-research 

 

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 2021.2.0), o Fortify 
WebInspect SecureBase (disponível via SmartUpdate) e o Fortify Premium Content. 

Micro Focus Fortify Secure Coding Rulepacks [SCA] 
Nesta versão, os Pacotes de regras de codificação segura do Fortify detectam 817 categorias únicas 
de vulnerabilidades em 27 linguagens de programação e abrangem mais de um milhão de APIs 
individuais. Em resumo, essa versão inclui o seguinte: 

Google Cloud Functions 
O Google Cloud Functions permite que os desenvolvedores escrevam funções simples e de 
propósito único para lidar com eventos emitidos pela infraestrutura e pelos serviços em nuvem. 
Essas funções devem ser executadas na infraestrutura do Google Cloud para que os 
desenvolvedores não precisem gerenciar o servidor ou o ambiente de execução. O suporte de 
regras para Google Cloud Functions, escrito em Java, identifica fontes de entrada perigosa 
originadas de solicitações da Web e abrange categorias existentes, incluindo, entre outras: 
• Cross-Site Scripting 
• Cross-Site Scripting: Poor Validation 
• Header Manipulation 
• Vazamento de informações do sistema: External 

 
Atualizações do Android 11 (API de nível 30) 

O suporte para a versão mais recente do Android é parte de um esforço contínuo para expandir 
a cobertura móvel. Para esta versão, os usuários devem esperar melhor modelagem de 
aplicativos Android, o que geralmente melhora os resultados. Esta versão inclui a nova 
categoria do Android, Intent Manipulation: Redirection. Intent Manipulation: O redirecionamento 
pode permitir que um invasor acesse componentes ou conteúdo protegidos do aplicativo. As 
atualizações têm se concentrado nos seguintes namespaces: 
• android.content 
• android.location 
• android.net 
• android.net.http 
• android.net.wifi 
• android.net.wifi.aware 
• android.net.wifi.hotspot2.pps 
• android.text 
• android.util 

 
Esta versão também inclui suporte adicional para as seguintes categorias: 
• Access Control: Android Provider 
• Code Quality: Obsolete 
• Denial of Service 
• Intent Manipulation 
• Path Manipulation 
• Privacy Violation 
• Privilege Management: Android Location 

https://software.microfocus.com/software/security-research
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• Privilege Management: Android Telephony 
• Query String Injection: Android Provider 
• Resource Injection 
• Setting Manipulation 
• System Information Leak 
• Unreleased Resource: Sockets 

 
Atualizações do iOS 14 

O suporte para a versão mais recente do iOS (iOS 14) para as estruturas Foundation e UIKit 
concentra-se nas seguintes APIs Swift e Objective-C: 
• app extensions 
• data structure - collections 
• drag and drop 
• file system access 
• networking 
• pasteboard 
Os usuários devem esperar ver melhorias nas categorias Privacy Violation, System Information 
Leak e Path Manipulation. 

 
Atualizações do PHP (versão 8.0) 

Suporte atualizado o para PHP até a versão 8.0. Em particular, o lançamento inclui suporte 
para as seguintes categorias adicionais: 
• Access Control: Vinculação de LDAP anônima 
• Segurança de cookies: Atributo SameSite ausente 
• Segurança de cookies: Atributo SameSite excessivamente permissivo 
• Fixação de sessão 
• XML Entity Expansion Injection 
• Injeção de entidade externa XML 

 
PCI SSF Secure Software Standard 1.1 
Para dar suporte às atividades de conformidade de nossos clientes que desenvolvem e avaliam 
software de pagamento, foi adicionada a correlação da Taxonomia Micro Focus Fortify com o PCI 
Secure Software Standard Versão 1.1 do PCI Software Security Framework. 
 
Erratas diversas  
Nesta versão, continuamos a investir 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: 

Melhorias do JavaScript: 
A versão mais recente do SSR utiliza suporte aprimorado ao JavaScript no SCA 21.1 para 
reduzir os falsos-positivos relacionados às interfaces 'Janela' e 'Documento' e métodos 
associados, bem como tipos internos de JavaScript. 
 
Melhorias referentes a falsos-positivos: 
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O trabalho continuou na remoção de falsos-positivos nesta versão. Além de outras melhorias, 
os clientes podem esperar ver a remoção adicional de falsos-positivos nas seguintes áreas: 

• Ausência de verificação de parâmetro nulo em linguagens Java e JVM. 
• SQL Injection em COBOL. 
• Cross-Site Scripting no .NET. 
• Violação de privacidade em Golang envolvendo chaves públicas. 
• Command Injection em PHP. 
• Duplicatas de Path Manipulation em PHP. 
• Mass Assignment: Configuração não segura de Binder em .NET ao usar Kendo UI. 
 

Melhorias no PHP: 
A equipe SSR melhorou o suporte ao PHP para obter valores padrão e informações de tipo 
mais precisos. Devido a essas mudanças, certos problemas serão mostrados como removidos 
e adicionados. 

 

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 

Insecure Deployment: Unpatched Application (CVE-2020–14882) 
Uma vulnerabilidade de execução remota de código crítica e facilmente explorável no Oracle 
WebLogic Server identificada pelo CVE-2020-14882 pode permitir que invasores não 
autenticados com acesso à rede por meio de HTTP alcancem o comprometimento total e o 
controle de servidores Oracle WebLogic vulneráveis. A vulnerabilidade afeta o componente do 
console das versões do Oracle WebLogic Server 10.3.6.0.0, 12.1.3.0.0, 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0, 
and 14.1.1.0.0. Esta versão inclui uma verificação para detectar essa vulnerabilidade no 
servidor. 
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Insecure Deployment: Unpatched Application (CVE-2021-31166)  
Uma vulnerabilidade crítica de execução remota de código de pilha não autenticada 
de protocolo HTTP identificada pelo CVE-2021-31166 pode ser explorada por um invasor 
mediante o envio de um pacote especialmente criado para um servidor de destino utilizando a 
pilha de protocolo HTTP (http.sys) para processar pacotes. Essa pilha é usada pelo servidor 
Windows IIS (Internet Information Services) integrado, o WinRM (Windows Remote 
Management WS-Management) e o WSD (Web Services for Devices) associados à descoberta 
de rede. Também pode ser usada por outros servidores da Web que exijam exposição à 
Internet sem o uso do IIS. Portanto, essa vulnerabilidade pode ser obtida por meio de qualquer 
sistema que utilize http.sys e permita RCE (execução remota de código) no sistema de destino. 
Esta versão inclui uma verificação para detectar a vulnerabilidade CVE-2021-31166 nos 
servidores Web de destino. Como a natureza dessa verificação tem o potencial de causar a 
reinicialização do Windows Server, ela não está incluída na Política Padrão. Use a política 
Todas as Verificações, personalize uma política existente para incluir a verificação ou crie uma 
política personalizada para executar essa verificação. 

 
Insecure Deployment: Configuração Padrão 

 O Apache Shiro usa o algoritmo de criptografia AES para criptografar a identidade do usuário 
serializada em seu cookie "RememberMe". Antes da versão 1.2.5, se o usuário não definisse 
uma chave personalizada, Shiro usaria uma chave padrão no algoritmo de criptografia AES. 
Essa configuração padrão, identificada como CVE-2016-4437, permite que invasores não 
autorizados criptografem facilmente objetos Java serializados não confiáveis e descriptografem 
o cookie "RememberMe". O aplicativo também será vulnerável se o usuário usar uma  
chave predefinida "não única", como chaves de aplicativo de demonstração no github. Esta 
versão inclui uma verificação para detectar a chave padrão ou a chave vazada de um algoritmo 
de criptografia AES no aplicativo Shiro. 

 

Insecure Deployment: Unpatched Application (CVE-2019-12422) 
Uma vulnerabilidade específica de Padding Oracle Attack identificada pelo CVE-2019-12422 
pode ser explorada por invasores com um cookie válido "RememberMe" como prefixo. O 
Apache Shiro usa um algoritmo de criptografia AES para criptografar a identidade do usuário 
serializada em seu cookie "RememberMe". Antes da versão 1.4.2, Shiro usava CBC como 
modo de preenchimento padrão no algoritmo de criptografia AES. Esta versão inclui uma 
verificação para detectar a vulnerabilidade CVE-2019-12422 nos servidores Web de destino. 

  
 
Erratas diversas 

Nesta versão, continuamos a investir 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: 
 

Melhoria na verificação de SSL: 
A equipe SSR trabalhou para refinar as verificações de SSL para melhorar o desempenho.  
Como resultado dessas alterações, a verificação tornou-se mais eficiente em termos de tempo.  
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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. 

 
PCI SSF Secure Software Standard 1.1 

Para acompanhar as novas correlações, esta versão também contém um novo pacote de 
relatórios para o Fortify SSC com suporte para PCI SSF 1.1, que está disponível para download 
no site Fortify Customer Portal em Premium Content. 

 

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 com suporte 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 Sênior, Software Security Research  
Micro Focus Fortify  
hoole@microfocus.com  
+1 (650) 258-5916 

 

 
Peter Blay  
Gerente de Software Security Research  
Micro Focus Fortify  
peter.blay@microfocus.com  
 

 

 

 

 
 

 

© Copyright 2021 Micro Focus or one of its affiliates. The information contained herein is subject to 
change without notice. The only warranties for Micro Focus products and services are set forth in the 
express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be 
construed as constituting an additional warranty. Micro Focus shall not be liable for technical or editorial 
errors or omissions contained herein. 
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