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Sobre o CyberRes 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 de software do CyberRes Fortify oferece 
suporte a 1.166 categorias de vulnerabilidade em 29 linguagens de programação e se estende por mais de um 
milhão de APIs individuais. 
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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 2022.1.0), o Fortify WebInspect 
SecureBase (disponível por SmartUpdate) e o Fortify Premium Content. 

 
 
 
CyberRes Fortify Secure Coding Rulepacks [SCA] 
Nesta versão, o Fortify Secure Coding Rulepacks detecta 946 categorias únicas de vulnerabilidades em 29 
linguagens de programação e se estende por mais de um milhão de APIs individuais. Em resumo, esta versão 
inclui o seguinte: 

 
Atualizações do Log4j (versão com suporte: 2.17) 

O Log4j é uma estrutura de log popular para Java que está sob escrutínio nos últimos meses devido às 
vulnerabilidades de alto perfil descobertas na estrutura. Esta versão inclui suporte aprimorado para identificar 
exatamente quais partes do seu código-fonte estão suscetíveis à vulnerabilidade do Log4Shell, sinalizando-as na 
categoria Dynamic Code Evaluation: JNDI Reference Injection. 
Além disso, o suporte atualizado para o Log4j abrange as versões mais recentes do Log4j para o seguinte 
namespace: 

• org.apache.logging.log4j 
O suporte também melhora a cobertura nas seguintes categorias de pontos fracos: 

• Code Correctness: Stack Exhaustion 
• Dynamic Code Evaluation: JNDI Reference Injection 
• Falsificação de Log 
• Falsificação de Log (debug) 
• Privacy Violation 
• Vazamento de informações do sistema 

 
Funções do Azure (Python, versão com suporte: 3.10.x) 

O Azure Functions é uma solução de computação em nuvem sem servidor que pode executar código em 
resposta a eventos predefinidos, como chamadas à API, transações de banco de dados ou gerenciar filas de 
mensagens em outros serviços do Azure. Nesta versão, expandimos o suporte para o Azure Functions para 
abranger as funções de gatilho HTTP em Python. O gatilho HTTP ajuda a invocar uma função com uma 
solicitação HTTP e pode ser usado para criar APIs sem servidor e responder a webhooks. 
O suporte inclui a cobertura das seguintes categorias: 

• Cross-Site Scripting: Persistent 
• Cross-Site Scripting: Poor Validation 
• Cross-Site Scripting: Reflected 
• Header Manipulation [Manipulação de cabeçalho] 
• Header Manipulation [Manipulação de cabeçalho]: Cookies 
• Privacy Violation 
• Vazamento de informações do sistema: External 
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Suporte do GraphQL: Python Graphene (versão com suporte: 3.0.0) 

Esta versão inclui suporte inicial do servidor GraphQL para o Python Graphene. O GraphQL é um projeto de 
código aberto desenvolvido pelo Facebook que apresenta uma linguagem de consulta fortemente tipada e um 
mecanismo de tempo de execução do lado do servidor para APIs. O GraphQL é um padrão aberto desde 2015 e 
atualmente é compatível com mais de 24 linguagens de programação. O Graphene é uma estrutura de servidor 
GraphQL popular para aplicativos Python. Esta versão adiciona as duas categorias a seguir para detectar pontos 
fracos nas APIs do GraphQL desenvolvidas com o Graphene: 

• GraphQL Bad Practices: Introspection Enabled 
• GraphQL Bad Practices: GraphiQL Enabled 

 
Atualizações do Kotlin (versão com suporte: 1.5) 

Kotlin é uma linguagem de programação de uso geral e estaticamente tipada, que conta com 
interoperabilidade com Java. Esta versão inclui suporte atualizado para APIs de biblioteca padrão 
introduzidas no Kotlin 1.5 relacionadas com a Java Virtual Machine (JVM). 

 
Sequelize (versão com suporte: 6.17) 

O Sequelize é uma ferramenta de mapeamento objeto-relacional (ORM) com base com promessa projetada para 
simplificar o trabalho com muitos dialetos SQL populares em aplicativos Node.js. O suporte inclui a cobertura das 
seguintes categorias: 

• Access Control: Database 
• Password Management: Empty Password 
• Password Management: Hardcoded Password 
• Password Management: Null Password 
• SQL Injection 

 
Arquivos referenciados inseguros em HTML 

Todas as referências a sites de terceiros em páginas da Web devem ser feitas em uma conexão segura e, 
portanto, esta versão inclui suporte para as seguintes novas categorias em arquivos HTML: 

• Dynamic Code Evaluation: Transporte inseguro 
• Transporte inseguro: External Link 

 
Detecção de banco de dados de senhas compartilhado 

Um banco de dados de senhas é um arquivo ou conjunto de arquivos criados para armazenar senhas com 
segurança. Os bancos de dados de senhas geralmente são criptografados usando uma senha mestra ou chave 
mestra. No entanto, eles não devem ser usados para manter o uso de senha em um aplicativo durante o ciclo de 
vida de desenvolvimento. Nesta versão, relatamos a existência de bancos de dados como: Password 
Management: Shared Password Database. Os bancos de dados de senhas compatíveis incluem: 

• KeePass 
• 1Password 
• Password Safe 
• Chaves do MacOS 
• Gnome Keyring 
• KDE KWallet 
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Infraestrutura como Código em nuvem 

Esta versão inclui suporte expandido para Infraestrutura como Código (IaC) em nuvem. A infraestrutura como 
código é o processo de gerenciamento e provisionamento de recursos computacionais por meio de código, em 
vez de processos manuais. Tecnologias suportadas incluem AWS, AWS CloudFormation, Azure ARM, Kubernetes 
K8S, e Azure Kubernetes Service. Os problemas comuns relacionados à configuração dos serviços mencionados 
agora são relatados ao desenvolvedor. 

 
As categorias adicionais com suporte incluem: 

• Práticas incorretas de Ansible: CloudWatch Log Group Retention Unspecified 
• Práticas incorretas de Ansible: Unrestricted AWS Lambda Principal 
• Práticas incorretas de Ansible: User-Bound AWS IAM Policy 
• Configuração incorreta de Ansible: Azure Monitor Missing Administrative Events 
• Armazenamento inseguro: Missing EC2 AMI Encryption 
• Armazenamento inseguro: Missing EFS Encryption 
• Armazenamento inseguro: Missing Kinesis Stream Encryption 
• Transporte inseguro: Azure App Service 
• Transporte inseguro: Armazenamento do Azure 
• Práticas incorretas de Kubernetes: Automated iptables Management Disabled 
• Práticas incorretas de Kubernetes: Kernel Defaults Overridden 
• Práticas incorretas de Kubernetes: Kubelet Streaming Connection Timeout Disabled 
• Práticas incorretas de Kubernetes: Missing NodeRestriction Admission Controller 
• Práticas incorretas de Kubernetes: Missing PodSecurityPolicy Admission Controller 
• Práticas incorretas de Kubernetes: Missing Security Context 
• Práticas incorretas de Kubernetes: Missing SecurityContextDeny Admission Controller 
• Práticas incorretas de Kubernetes: Missing ServiceAccount Admission Controller 
• Práticas incorretas de Kubernetes: Service Account Token Automounted 
• Práticas incorretas de Kubernetes: Shared Service Account Credentials 
• Configuração incorreta do Kubernetes: Insecure etcd Client Transport 
• Configuração incorreta do Kubernetes: Insecure etcd Peer Transport 
• Configuração incorreta do Kubernetes: Missing Kubelet Certificate Authentication 
• Configuração incorreta do Kubernetes: Missing Service Account Token Authentication 
• Configuração incorreta do Kubernetes: Weak SSL Certificate for Kubelet 

 
Chaves e pacotes criptográficos externos 

As chaves criptográficas podem ser armazenadas em arquivos separados do código-fonte, mas mantidas em um 
sistema de controle de versão. Além disso, as chaves criptográficas podem ser armazenadas em um pacote 
criptográfico, um arquivo que armazena objetos criptográficos, como certificados e chaves de criptografia. 
Nesta versão, relatamos a existência de arquivos como: Key Management: Hardcoded Encryption Key. Os 
pacotes criptográficos e os arquivos de chave compatíveis incluem: 

• Padrões de criptografia de chave pública #12 Keystore 
• Java KeyStore, formato KeyStore da Oracle 
• Chaves mestras do Ruby On Rails 
• Chave privada do PuTTY 
• Chave de descriptografia do Microsoft BitLocker 
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Erratas diversas 

Nesta versão, continuamos a investir recursos para garantir que possamos reduzir o número de 
problemas de falso-positivos e melhorar a capacidade dos clientes de auditar problemas. Os clientes 
também podem esperar alterações nos problemas relatados relacionadas com o que segue: 

Insecure Transport: Weak SSL Protocol 

Os protocolos Secure Sockets Layer (SSL) e Transport Layer Security (TLS) fornecem mecanismos para 
proteger dados em redes. Nesta versão, atualizamos o suporte para Insecure Transport: Weak SSL 
Protocol. Além de sinalizar o uso de qualquer versão do SSL, a partir desta versão, também sinalizamos 
o uso das versões 1.0 ou 1.1 do TLS. 

 
Insecure Transport: Weak SSL Cipher 

Os conjuntos de criptografias especificam os algoritmos criptográficos usados com os protocolos 
Secure Sockets Layer (SSL) ou Transport Layer Security (TLS). Relatado anteriormente pelo Fortify 
WebInspect, Insecure Transport: Weak SSL Cipher agora também são relatados pelo Fortify Static 
Code Analyzer (SCA). 

 
Weak Cryptographic Signature 

Uma assinatura digital é uma técnica usada para determinar a autenticidade e a integridade de 
mensagens digitais. O algoritmo de assinatura digital (DSA) agora está obsoleto e não deve mais ser 
usado. Esta versão inclui suporte para sinalizar a Weak Cryptographic Signature quando o DSA é 
usado em Java, Ruby e PHP. 

 
Melhorias secundárias do nó 

Aprimoramos o suporte para pacotes Node.js, incluindo "net", "http", "https" e "os". Os clientes podem 
esperar descobertas mais precisas nas categorias Cross-Site Scripting, Server-Side Request Forgery e 
System Information Leak. 

 
Melhorias referentes a falso-positivos: 

O trabalho continua com o esforço para remover falso-positivos nesta versão. Além de outras 
melhorias, os clientes podem esperar uma maior remoção de falsos positivos nas seguintes 
áreas: 

• Credential Management: Hardcoded API Credentials, ao identificar tokens de acesso do GitHub 
• Cross-Site Scripting: Content Sniffing em aplicativos Java 
• Falsos positivos intermitentes para "Portability Flaw: Locale Dependent Comparison" 
• Falsos positivos intermitentes para "OGNL Expression Injection: Double Evaluation" 
• Password Management: Hardcoded Password, quando definida em um domínio de 

exemplo, como example.com 
• SQL Injection: iBatis Data Map 
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CyberRes 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 de vulnerabilidade: Dangerous File Inclusion: Local 

O Grafana é uma plataforma de código aberto para monitoramento e capacidade de observação. 
Algumas versões do Grafana são vulneráveis ao directory traversal, conforme identificado pelo  
CVE-2021-43798. Essa vulnerabilidade permite o acesso a arquivos locais. Os invasores podem obter o 
conteúdo dos arquivos no servidor, o que pode levar à divulgação de dados confidenciais e à possível 
recuperação da lógica de negócios proprietária. Esta versão contém uma verificação para detectar essa 
vulnerabilidade no Grafana. 

 
Atualizações de política Aggressive Log4Shell1 

Uma nova política Aggressive Log4Shell foi adicionada à lista SecureBase de políticas com suporte. Em 
comparação com as políticas existentes, essa pode realizar verificações mais precisas, agressivas e 
decisivas para uma avaliação abrangente de segurança de aplicativos da Web que usam o Log4j. Isso 
inclui JNDI Reference Injections em versões vulneráveis de bibliotecas do Apache Log4j. 

 
Erratas diversas 

Nesta versão, continuamos a investir recursos para reduzir o número de problemas falsos positivos e 
melhorar a capacidade dos clientes de auditar problemas. Os clientes também podem esperar alterações 
nos problemas relatados relacionadas com o que segue: 

 
Log4Shell1 

Esta versão inclui melhorias na verificação do Log4Shell para adicionar suporte para a nova política 
Aggressive Log4Shell, que fornece varredura mais precisa para JNDI Reference Injections em 
versões vulneráveis de bibliotecas do Apache Log4j. 

 
Atualização do CSRF 

Esta versão inclui melhorias para a verificação de CSRF para reduzir falsos negativos e aumentar a 
precisão dos resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 A verificação do Log4Shell e a política Aggressive Log4Shell exigem o patch WebInspect 21.2.0.117 ou posterior. 
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CyberRes Fortify Premium Content 
A equipe de pesquisa cria, estende e mantém uma variedade de recursos fora dos nossos principais produtos de 
inteligência de segurança. 

 
 

CyberRes Fortify Taxonomy: Software Security Errors 

O site Fortify Taxonomy, que contém descrições para suporte a categorias recém-adicionadas, está 
disponível em https://vulncat.fortify.com.O site anterior, que contém a última atualização com suporte, 
está disponível no Portal de Suporte do CyberRes Fortify. 

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

 
 

SSR de Contato 
Alexander M. Hoole 
gerente sênior, Software Security Research CyberRes Fortify 
hoole@microfocus.com 
+1 (650) 258-5916 

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