
1

Segurança em Desenvolvimento de Segurança em Desenvolvimento de 
SoftwareSoftware

Avaliação e Testes de 
Integridade de Software
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Principais Temas

� Avaliação e testes de integridade de software

� Garantia de segurança

� Testes de segurança

� Avaliação de vulnerabilidades

� Auditoria em sistemas implantados
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3 Pilares na Segurança de Software

� Temos que pensar em 3 novos conceitos:

– Confidencialidade;

– Integridade;

– Disponibilidade.
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Garantia da Segurança

� A aplicação é segura?

– Número de vulnerabilidades encontradas;

– Número de invasões bem sucedidas

– Registros de problemas da aplicação ( Erros fatais, indisponibilidade...)

� Verificar o quanto a aplicação é vulnerável é necessário mas não o 
suficiente;

� Mesmo realizando os testes possíveis é impossível determinar/mitigar 
todos os tipos de problemas



2

Page � 5

Tipos de Testes - Funcionalidade

Teste de função: Testes destinados a validar as funções do objetivo do 
teste conforme o esperado, fornecendo os serviços, métodos ou casos de 
uso necessários. Esse teste é implementado e executado em diferentes 
objetivos do teste, como unidades, unidades integradas, aplicativos e 
sistemas.

Teste de segurança: Testes destinados a garantir que o objetivo do teste 
e os dados (ou sistemas) possam ser acessados apenas por 
determinados atores. Esse teste é implementado e executado em vários 
objetos de teste

Teste de volume: Teste destinado a verificar a capacidade do objetivo do 
teste de lidar com um grande volume de dados, como entrada e saída ou 
residente no banco de dados. O teste de volume abrange estratégias de 
teste, como, por exemplo, a entrada de dados do volume máximo de 
dados em cada campo ou a criação de consultas que retornem todo o 
conteúdo do banco de dados ou que tenham tantas restrições que 
nenhum dado seja retornado.
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Tipos de Teste - Usabilidade

Teste de usabilidade: Testes que enfatizam:

fatores humanos,

estética,

consistência na interface do usuário,

ajuda on-line e contextual,

assistentes e agentes,

documentação do usuário e

material de treinamento.
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Tipos de Testes - Confiabilidade

� Teste de integridade: Testes destinados a avaliar a robustez do objetivo do teste 
(resistência a falhas) e a compatibilidade técnica em relação a linguagem, sintaxe 
e utilização de recursos. Esse teste é implementado e executado em vários 
objetivos do teste, como unidades e unidades integradas.

• Teste de estrutura: Testes destinados a avaliar a adequação do objetivo do teste 
em relação a seu design e sua formação. Em geral, esse teste é realizado em 
aplicativos habilitados para a Web, garantindo que todos os links estejam 
conectados, que o conteúdo apropriado seja exibido e que não haja conteúdo 
órfão.
Teste de stress: Tipo de teste de confiabilidade destinado a avaliar como o 
sistema responde em condições anormais. O stress no sistema pode abranger 
cargas de trabalho extremas, memória insuficiente, hardware e serviços 
indisponíveis ou recursos compartilhados limitados. Normalmente, esses testes 
são executados para compreender melhor como e em quais áreas o sistema será 
dividido, para que os planos de contingência e a manutenção de atualização 
possam ser planejados e orçados com bastante antecedência.
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Tipos de Testes - Desempenho

• Teste de avaliação de desempenho: Tipo de teste de desempenho que compara o
desempenho de um objetivo do teste (novo ou desconhecido) a um sistema e uma carga de
trabalho de referência conhecidos.

• Teste de contenção: Testes destinados a verificar se os objetivos do teste podem lidar de
forma aceitável com as demandas de vários atores no mesmo recurso (registros de dados,
memória, etc.).

• Teste de carga: Tipo de teste de desempenho usado para validar e avaliar a aceitabilidade
dos limites operacionais de um sistema de acordo com cargas de trabalho variáveis,
enquanto o sistema em teste permanece constante. Em algumas variáveis, a carga de
trabalho permanece constante e a configuração do sistema em teste é que varia.
Geralmente, as medições são tomadas com base na taxa de transferência de dados da
carga de trabalho e no tempo de resposta da transação alinhado. As variações na carga de
trabalho normalmente incluem a emulação das cargas de trabalho médias e máximas que
ocorrem dentro de tolerâncias operacionais normais

• Perfil de desempenho: Teste em que o perfil de andamento do objetivo do teste é
monitorado (inclusive fluxo de execução, acesso a dados e chamadas de função e de
sistema), a fim de identificar e lidar com gargalos de desempenho e processos ineficientes.
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Tipos de Testes - Suportabilidade

• Teste de configuração: Teste destinado a garantir que o objetivo do
teste funcione conforme o esperado em diferentes configurações de
hardware e/ou software. Esse teste também pode ser implementado
como um teste de desempenho do sistema.

• Teste de instalação: Teste destinado a garantir que o objetivo do teste
seja instalado conforme o esperado em diferentes configurações de
hardware e/ou software e sob diferentes condições (como no caso de
espaço insuficiente em disco ou interrupção de energia). Esse teste é
implementado e executado em aplicativos e sistemas.
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Garantia da Segurança

� Para garantir a segurança de uma aplicação vimos:

– Segurança do ambiente de desenvolvimento;

– Especificação de segurança;

E ainda veremos:

– Desenvolvimento da aplicação com boas práticas de programação;

– Avaliação através de testes e auditoria antes da entrega da aplicação.
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Boas práticas de programação

� Criar/Usar funções intrinsecamente seguras;

� Testar o retorno das funções chamadas 

� Documentar funções corretamente;

� Verificar caracteres especiais;

� Manter uma política de versão consistente;

� Só usar componentes e bibliotecas confiáveis;

� Evitar informações sensíveis em arquivos temporários;

� Não colocar senhas e chaves de criptografia no código;

� Tratar todas as entradas do sistema como não confiáveis.
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Conceitos de “Garantia de Segurança”

� Garantir e avaliar a segurança é:

– Completo (produto, documentação...);

– Incremental;

– Não existe 100% de segurança;

– Ameaças bem definidas e mitigadas na solução;

Uma vulnerabilidade em um sistema poderá ser:

Eliminada, Minimizada ou Monitorada.
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Níveis da Garantia de Segurança

� Escopo – Mais esforço em função do tamanho da solução;

� Profundidade – Mais esforço em função do nível de detalhe da solução 
inspecionada;

� Rigor – Mais esforço em função da formalidade e estrutura de análise;
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Estrutura dos Níveis de Garantia da Segurança

� De acordo com a norma ISO/IEC 15.408 cada nível de segurança contém 
um conjunto específico de componentes;

� 7 níveis de garantia;

� O Commom Critéria determina que os 4 primeiros níveis são satisfatórios 
em termos de segurança das aplicações. São eles:
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EAL 1 – Testado Funcionalmente

� Número de Versão

� Procedimentos de instalação, geração e inicialização

� Demonstração informal de correspondência;

� Especificação funcional informal;

� Documentação de ajuda ao Usuário;

� Documentação de ajuda ao Administrador;

� Capacidade de testes independentes.
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EAL2 – Testado Estruturalmente

� Requer uma cooperação do desenvolvedor da solução no que diz 
respeito ao fornecimento de informações de projeto. 

� Nível baixo a moderado de segurança;

� São eles:

– Número de Versão;

– Itens de configuração;

– Procedimento de Entrega;

– Procedimento de Instalação, Geração e Inicialização;

– Demonstração informal de correspondência;

– Projeto descritivo de alto nível;

– Especificação funcional informal;

– Documentação de ajuda ao Usuário;

– Documentação de ajuda ao administrador;

– Teste funcional;

Page � 18

EAL2 – Testado Estruturalmente

� E  ainda:

– Evidência de cobertura;

– Capacidade para testes independentes;

– Testagem independente por amostragem;

– Análise de vulnerabilidade por parte do desenvolvedor;

– Avaliação da força das funções de segurança.
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EAL3 – Metodicamente Testado e Verificado

� Nível moderado de segurança;

� Requer uma investigação completa da aplicação e de seu 
desenvolvimento;

� Devem retornar as seguintes evidências:

– Número de versão;

– Itens de configuração;

– Controle de Mudanças;

– Plano de Cobertura dos Artefatos da aplicação;

– Procedimentos de entrega;

– Procedimentos de instalação, geração e inicialização;

– Demonstração informal de correspondências

– Projeto Descritivo de Alto Nível
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EAL3 – Metodicamente Testado e Verificado

� E ainda:

– Projeto com ênfase na segurança;

– Especificação funcional informal;

– Documentação de ajuda ao usuário;

– Documentação de ajuda ao administrador;

– Identificação de medidas de segurança

– Teste funcional;

– Evidência de cobertura;

– Analise de cobertura;

– Teste do projeto de alto nível;

– Capacidade para teste independente;

– Testagem independente por amostragem;

– Análise de vulnerabilidade por parte do desenvolvedor;

– Avaliação da força das funções de segurança

– Análise da documentação da ajuda
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EAL4 – Metodicamente projetado, testado e revisado

� O mais alto nível economicamente viável;

� Os seguintes requisitos de garantia são necessários nas evidências:

– Automação parcial da gerência de configuração;

– Numeros de versão;

– Controle de Configuração (identificar e gerenciar os itens de configuração);

– Controle de Mudanças;

– Procedimentos de aceitação;

– Cobertura dos artefatos da aplicação ( gerência dos itens a serem 
contemplados pela gerência de configuração);

– Cobertura do controle de mudanças;

– Procedimentos de entrega
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EAL4 – Metodicamente projetado, testado e revisado

� E ainda:

– Detecção de modificações na entrega

– Procedimentos de instalação, geração e inicialização;

– Demonstração informal de correspondência;

– Modelo de política de segurança informal

– Projeto descritivo de alto nível;

– Projeto descritivo de baixo nível;

– Projeto com ênfase na segurança

– Implementação mínima de funcionalidades de segurança

– Especificação funcional informal;

– Definição completa das interfaces externas
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EAL4 – Metodicamente projetado, testado e revisado

� Continua…:

– Documentação de ajuda ao usuário;

– Documentação de ajuda ao administrador;

– Identificação de medidas de segurança;

– Modelo de ciclo de vida definido pelos desenvolvedores;

– Ferramentas de desenvolvimento bem definidas;

– Testes funcionais;

– Evidência de cobertura;

– Análise de cobertura;

– Teste de projeto de alto nível;

– Capacidade para testes independentes;
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EAL4 – Metodicamente projetado, testado e revisado

� E enfim:

– Testagem independente por amostragem;

– Análise de vulnerabilidade por parte do desenvolvedor;

– Análise de vulnerabilidade por terceiros;

– Avaliação da força das funções de segurança;

– Análise da documentação de ajuda;

– Validação da análise.
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Ciclo da Manutenção da Garantia

� Dividida em 3 fases:

– Fase de aceitação;

– Fase de monitoração;

– Fase da reavaliação. Testes de SegurançaTestes de Segurança
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Testes de Segurança

� De acordo com o Common Criteria e a norma ISO/IEC 15.408, os testes 
da garantia da segurança estão divididos em 4 grandes famílias:

– Cobertura;

– Profundidade;

– Testes Independentes;

– Testes Funcionais.

A finalidade principal é garantir que aquilo que foi especificado, foi implementado.

Os testes podem ser positivos – Comportamentos desejados, como testes 
negativos – comportamentes indesejados.
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Testes de Segurança

� Cobertura dos testes – Relacionada com a “completude” dos testes; ou 
seja, se eles são ou não suficientes para demonstrar quanto a aplicação 
está, assim como ele foi projetada;

– Evidência da cobertura – Fornecer evidências do que foi testado está 
realmente de acordo com o que foi projetado (especificação funcional);

– Análise da cobertura – Avaliação da sistemática dos testes.

� Profundidade dos Testes – O objetivo e conter se nenhum “furo” no 
desenvolvimento da solução foi ”deixado passar”.

– Teste do projeto em alto nível – Verificar se a funcionalidade de segurança foi 
corretamente implementada.
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Testes de Segurança

� Teste funcionais de segurança – Exibem se o resultado da 
implementação (produto) garante a satisfação dos requisitos funcionais 
da aplicação, tanto funcionais quanto de segurança.

– Teste funcional – Verificar se todas os requisitos de segurança operam 
conforme especificados;

• Devem possuir:

– Planos de testes (objetivo); Descrição dos procedimentos de teste; 
resultados esperados no teste; resultados reais do teste.

– Testes independentes – Contratação de terceiros para a realização dos testes.

– Capacidade dos testes independentes – Demonstrar que as funcionalidades de 
segurança operam conforme especificado;

– Testagem independente por amostragem – selecionar corretamente a amostra 
necessária para os testes e ainda repetir uma dessas amostras.

Avaliação das VulnerabilidadesAvaliação das Vulnerabilidades
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Avaliação das vulnerabilidades

� É um teste de garantia de segurança que visa, testar na prática, a 
resistência do sistema às ameaças existentes no ambiente.

– Ponto de partida – Lista de ameaças.

– Mas não precisa ficar restrita a ela.

� Pré-requisitos:

– Levantar uma boa amostra de ambientes da aplicação;

– Levantar o nível de conhecimento esperado dos agentes dos testes;

– Levantar a documentação necessária e disponível.

� Importante – Nível de detalhismo
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Alguns testes gerais…

� Estouro do campo de entrada;

� Execução do sistema em modo de depuração (debug);

� Testes de caracteres estranhos;

� Alteração no modo de chamada do programa;

� Exploração de arquivos temporários e chaves na registry;

� Exploração de portas do servidor;

� Comportamento da auditoria;

� Interceptação de comunicação;

� Substituição de uma camada subjacente.
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Análise de Vulnerabilidades

� Classe do Common Criteria / ISO IEC 15.408 que contempla a existência 
de ameaças passíveis de exploração. Destacam-se:

– Analise de Ameaças

– Uso inapropriado

• Análise da documentação de ajuda

• Validação da Análise

– Força das funções de segurança

• Avaliação da força das funções de segurança

– Análise de vulnerabilidade

• Pelo desenvolvedor

• Por terceiros

TRABALHO FINALTRABALHO FINAL
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Trabalho Final

� Grupos de 2 pessoas;

� Identificar um sistema a ser avaliado (único);

� Avaliar os requisitos de segurança necessários;

� Levantar as tabelas de ameaças;

� Realizar os testes de segurança;

� Fornecer evidências dos testes;

� Formalizar um relatório da avaliação;

� Identificar o nível de segurança em que o sw se encontra (EAL?);

� Foco principal – Produto de Software!


