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Resumo 

Nos dias de hoje, uma aplicação de software para ter qualidade deve funcionar sem falhas 

e ser segura. Contudo, a exposição das aplicações a possíveis ataques indesejáveis é comum e 

traz novos desafios. Os desenvolvedores preocupam-se principalmente em criar aplicações que 

funcionem corretamente descurando por vezes a segurança da aplicação e é, por isso, que testar 

a aplicação desenvolvida é fundamental para garantir que se entrega um produto de qualidade e 

confiável.  

Uma forma de aumentar a qualidade das aplicações é através do teste. No entanto, a 

implementação de testes exige tempo e dinheiro que são recursos limitados. De forma a 

combater esta problemática têm surgido nos últimos anos diversas ferramentas de testes 

baseadas em diferentes metodologias que tentam tornar o processo de teste mais rápido e mais 

sistematizado. Uma dessas metodologias são os testes baseados em modelos/padrões que têm 

tido cada vez mais aceitação.  

O projeto PBGT (Pattern Based GUI Testing) permitiu o desenvolvimento de ferramentas 

de testes baseados em padrões para testar aplicações através de interface gráfica (GUI).  

O presente trabalho de investigação tem por objetivo estender as ferramentas 

desenvolvidas no projeto PBGT para o teste de aspetos de segurança. Foi efetuado o 

levantamento de problemas típicos de segurança e de padrões de segurança a partir dos quais se 

desenvolveram alguns testes para testar aspetos de segurança em diferentes aplicações web. 

  

 





Abstract 

Today, a software application to have quality must work flawlessly and be safe. However, 

exposure of applications to undesirable attacks is common and brings new challenges. 

Developers are concerned mainly to create applications that work properly and sometimes they 

neglect the security of the application and that is why test the developed application is critical to 

ensure that we are delivering a quality and reliable product. 

One way to increase the quality of application is by testing. However, the test 

implementation requires time and money which are limited resources. In order to combat this 

problem have emerged in recent years a number of testing tools based on different 

methodologies that try to make faster and more systematic testing process. One of these 

methodologies is testing based on models/patterns which have been increasingly accepted. 

The PBGT (Pattern Based GUI Testing) project allowed the development of pattern based 

testing tools to test applications through graphical user interface (GUI). 

This research work aims to extend the tools developed in PBGT project for testing the 

security aspects. A survey of typical security issues and security standards was developed from 

which some tests were developed to test security aspects in different web applications.
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Capítulo 1 

1. Introdução 

Neste capítulo pretende-se enquadrar e contextualizar o trabalho de investigação a 

desenvolver, bem como apresentar a motivação, os objetivos e as contribuições que se esperam 

alcançar. Como forma de finalizar o capítulo será descrita a estrutura do presente relatório. 

1.1 Contexto/Enquadramento 

O desenvolvimento tecnológico dos últimos anos permitiu que atualmente seja possível a 

criação de aplicações empresariais baseadas na plataforma Web. A criação de interfaces 

apelativas, a facilidade de atualização bem como da adição de novas funcionalidades, em 

espaços de tempo muito reduzidos, torna esta plataforma apelativa tanto aos programadores 

como aos clientes. 

A exposição das aplicações e dos dados traz problemas que antes não existiam. A 

confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade [1] são agora preocupações a ter 

com os dados que estão em constante presença na Web. 

Torna-se portanto necessário garantir que os dados estejam protegidos e para isso são 

necessários requisitos de segurança. Para garantir que uma aplicação apresenta os padrões de 

segurança necessários/exigidos é necessário testá-la, no entanto para o desenvolvimento de 

testes é necessário tempo e dinheiro, ambos recursos escassos na maioria das empresas e dos 

projetos. 
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1.2 Motivação e Objetivos 

Tendo em conta a problemática atrás descrita, verifica-se que é necessário agilizar o 

processo de testar as aplicações desenvolvidas.  

Como já referido, o tempo e o orçamento são escassos pelo que a automação das tarefas de 

teste parece ser a solução para esta problemática.  

As pesquisas recentes têm demonstrado que o desenvolvimento de determinadas 

funcionalidades seguem padrões mais ou menos definidos, pelo que os testes poderão também 

ser efetuados tendo em conta padrões.  

É, por isso, objetivo deste trabalho de investigação o desenvolvimento de uma ferramenta 

automática para testes de segurança baseados em padrões de segurança. Esta ferramenta será 

parte integrante das já existentes no projeto PBGT (Pattern Based GUI Testing) [2]. 

 

 

1.3 Estrutura do relatório 

Para além da introdução, este relatório contém mais 5 capítulos. No capítulo 2, é descrito o 

estado da arte, no capítulo 3 faz-se uma breve apresentação do projeto PBGT e da ferramenta 

que se desenvolveu para a realização de testes de segurança, no capítulo 4 apresentam-se 

detalhes da ferramenta desenvolvida, no capítulo 5 apresentam-se alguns resultados obtidos para 

testar e validar a ferramenta desenvolvida e finalmente no capítulo 6 conclui-se o relatório onde 

se inclui uma breve referência a trabalho futuro na continuidade do desenvolvimento da 

aplicação. 

 

 



 

Capítulo 2 

2. Revisão Bibliográfica 

Ao longo deste capítulo faz-se uma breve revisão do estado da arte sobre padrões e testes 

de segurança, vulnerabilidades comuns e as abordagens atuais para testes de segurança. O 

capítulo termina com um pequeno resumo. 

2.1 Introdução 

A integração de requisitos de segurança nas diferentes fases do ciclo de desenvolvimento 

de software é cada vez mais uma necessidade e uma preocupação tanto dos programadores, bem 

como, de todos os intervenientes no processo de desenvolvimento de software. No entanto, 

ainda existem diferenças na forma como engenheiros de segurança e engenheiros de software 

concebem os requisitos de segurança para uma determinada aplicação [3].  

Têm surgido diversas metodologias que procuram agilizar e normalizar a forma como se 

desenvolvem aplicações que obedecem aos requisitos de qualidade atualmente exigidos. Uma 

das metodologias mais recentes e que tem um crescente número de adeptos é o desenvolvimento 

baseado em padrões. Quando falamos em padrões falamos em soluções que se podem aplicar a 

diferentes sistemas para obter funcionalidades idênticas. Os padrões aplicam-se a várias áreas da 

engenharia e o desenvolvimento de software não podia ter ficado de fora, pois tem-se provado 

que o uso desta metodologia traz imensos benefícios [4][5]. 
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2.2 Padrões de segurança 

Na área da segurança de software ao falar de padrões de segurança referimo-nos a soluções 

que podem ser reutilizadas para resolver problemas de segurança do mesmo tipo [6]. 

Tal como referido por Thomas et al [5] é mais fiável usar os recursos de segurança já 

conhecidos e testados do que inventar soluções ad-hoc do zero. Do artigo Measuring the level of 

security introduced by security patterns [7] podemos concluir também que a utilização de 

padrões traz melhorias significativas na segurança final do sistema desenvolvido. 

A utilização de padrões de segurança permite desta forma agilizar o processo de 

desenvolvimento com inclusão de requisitos de segurança. 

Os padrões de segurança são uma forma de agrupar os conhecimentos de segurança e usá-

los da forma mais adequada a cada situação. Em 1997 foi escrito o primeiro artigo sobre 

padrões de segurança por J. Yoder e J. Barcalow [8], desde então o número de padrões de 

segurança tem vindo a crescer.  

Os padrões de segurança, de acordo com Eduardo et al [9], podem agrupar-se nas 

seguintes categorias: identificação e autenticação, controlo de acesso e autorização, registo, 

criptografia e deteção de intrusão.  

Diferentes autores apresentam diferentes formas de classificar os padrões de segurança de 

acordo com os seus pontos de vista, sendo que uma boa classificação de um padrão facilita 

posteriormente a correta seleção do mesmo.  

 

J. Yoder e J. Barcalow [8] apresentam uma coleção de 7 padrões de segurança. 

Padrão Objetivo 

Ponto de acesso único  

(Single Access Point) 

Providencia um módulo de segurança e uma forma de entrar 

no sistema. 

Ponto de verificação  

(Check Point) 

Organizar verificações de segurança e suas repercussões. 

Funções  

(Roles) 

Organizar os utilizadores por privilégios de segurança 

similares. 

Sessão  

(Session) 

Localizar informação global num ambiente multiutilizador. 

Visualização completa com erros  

(Full View With Errors) 

Providencia uma visão completa aos utilizadores apresentando 

exceções sempre que necessário. 

Visualização limitada  

(Limited View) 

Permitir aos utilizadores que apenas vejam aquilo ao qual têm 

acesso. 

Camada segura de acesso 

(Secure Access Layer) 

Integração da segurança da aplicação com a segurança de 

baixo nível. 

Tabela 1. Catálogo de Padrões dos autores J. Yoder e J. Barcalow [8] 

 

 

Cada padrão serve um objetivo de segurança, o qual pode ser apresentado de forma mais 

específica ou de forma a abranger um maior número de funcionalidades que são agrupadas de 
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acordo com o ponto de vista do autor ou autores. Cada autor também apresenta uma quantidade 

diferente de padrões, não só porque os agrupam de acordo com o seu ponto de vista, mas 

também porque a evolução tecnológica tem revelado novas necessidades na área da segurança 

informática sendo necessário acrescentar novos padrões para especificidades antes 

inexistentes/não ponderadas. 

Darrel et al [10] apresentam um repositório de 26 padrões e 3 mini-padrões
1
, os quais estão 

divididos em dois grupos, Padrões Estruturais e Padrões Procedimentais. 

Padrões estruturais Padrões procedimentais 

Bloqueio de conta  

(Account Lockout) 

Construir o servidor de baixo para cima 

(Build the Server from the Ground Up) 

Sessão autenticada  

(Authenticated Session) 

Escolher os componentes e ferramentas certas 

(Choose the Right Stuff) 

Armazenamento de dados do cliente  

(Client Data Storage) 

Documentar os Objetivos de Segurança 

(Document the Security Goals) 

Filtro de entrada do cliente  

(Client Input Filters) 

Documentar a configuração do servidor 

(Document the Server Configuration) 

Sessão direcionada  

(Directed Session) 

Inscrever utilizadores para validação fora do 

grupo de programadores 

(Enroll by Validating Out of Band) 

Implementação escondida  

(Hidden Implementation) 

Inscrever utilizadores para validação 

utilizando serviços externos de autenticação 

(Enroll using Third-Party Validation) 

Armazenamento criptografado  

(Encrypted Storage) 

Inscrever utilizadores para validação com 

uma password partilhada 

(Enroll with a Pre-Existing Shared Secret) 

Campo minado  

(Minefield) 

Inscrever utilizadores sem validação 

(Enroll without Validating) 

Lista negra de endereços de rede  

(Network Address Blacklist) 

Escrever logs para auditar 

(Log for Audit) 

Aplicação em partições  

(Partitioned Application) 

Efetuar correções de forma proactiva 

(Patch Proactively) 

Autenticação por password  

(Password Authentication) 

Equipa vermelha do projeto
2
 

(Red Team the Design) 

Propagação de password  

(Password Propagation) 

Partilhar responsabilidades para a segurança 

(Share Responsability for Security) 

Asserção segura  

(Secure Assertion) 

Testar num servidor de testes 

(Testo n a Staging Server) 

Caixa de areia do servidor  

(Server Sandbox) 

 

Proxy de confiança  

(Trusted Proxy) 

 

Transação validada  

(Validated Transaction) 

 

Tabela 2. Padrões estruturais e procedimentais propostos pelos autores Darrel et al [10] 

                                                      
1 De acordo com o autor um mini-padrão é uma discussão menor e menos formal acerca do problema e da solução do 

respetivo padrão. 
2 Equipa Vermelha do Projeto - Examinam o sistema da perspetiva de um atacante 
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Como podemos verificar pela Tabela 2 os autores Darrel et al [10] além de apresentarem 

padrões de segurança no que respeita ao desenvolvimento do software propriamente dito, 

apresentam também padrões de “Boas práticas” que permitem o despiste de várias falhas de 

segurança.  

A Figura 1 é um catálogo de padrões de segurança agrupados por camadas de 

desenvolvimento web em Java propostos pelos autores C. Steel et al [11]. 

 

Outros autores [12][13][14] apresentam coleções de padrões agrupadas de formas 

diferentes e que cobrem outras especificidades dos sistemas. 

 

2.3 Padrões usados na aplicação desenvolvida 

O trabalho de investigação descrito neste documento baseou-se no trabalho desenvolvido 

pelos autores Munawar Haifz et al [15][16][17] os quais apresentam os padrões organizados 

pelo modelo STRIDE. Como já referido atrás muitos dos padrões são comuns entre várias 

Figura 1. Catálogo de padrões de segurança para J2EE 
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abordagens de diferentes autores. Em seguida são apresentados alguns dos padrões propostos 

por estes autores. Na página web que é mantida por um dos autores [18], podem-se obter mais 

pormenores sobre cada um dos padrões, bem como a totalidade dos padrões propostos por eles. 

Na Figura 2, a qual também está disponível na página deste autor e em anexo com tamanho 

maior, pode-se observar um diagrama que mostra a relação entre os diferentes padrões. 

 

 

2.3.1 Spoofing 

Spoofing (falsificação) é uma tentativa de obtenção de acesso a uma qualquer aplicação ou 

sistema usando uma identidade falsa em que um sistema vulnerável dará acesso não autorizado 

a dados sensíveis. 

2.3.1.1 Account Lockout 

Este padrão tem por finalidade proteger as contas de ataques automáticos baseados na 

“adivinhação” das passwords. Ao implementar-se um número limite de tentativas seguidas com 

passwords erradas para um mesmo utilizador previne-se ou pelo menos dificulta-se a tarefa dos 

hackers.  

2.3.1.2 Assertion Builder 

Este padrão encapsula a lógica de controlo de processamento como um serviço por forma a 

criar instruções de autenticação SAML e instruções de decisão de autorização. 

Figura 2. Diagrama de padrões propostos pelos autores [15]. Este diagrama encontra-se 

em anexo de forma mais legível  
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2.3.1.3 Authentication Enforcer 

Este padrão é o responsável pela autenticação e pela verificação da identidade do 

utilizador. 

2.3.1.4 Brokered Authentication 

Este padrão deve ser usado sempre que não existe uma relação de confiança entre o 

utilizador e o serviço, usando-se um intermediário para efetuar a autenticação. 

2.3.1.5 Credential Tokenizer 

A utilização deste padrão permite encapsular diferentes tipos de credenciais num token o 

qual depois pode ser reutilizado através de diversos provedores de segurança. 

2.3.1.6 Intercepting Web Agent 

Este padrão ajuda a proteger as aplicações web pelo uso de um agente que interceta as 

solicitações ao servidor e fornece recursos de autenticação, autorização, criptografia e auditoria. 

2.3.1.7 Message Replay Detection 

Este padrão requer que as mensagens sejam identificadas individualmente. Isto assegura 

que uma mensagem legítima não é rejeitada. Fica assim assegurado que as mensagens que 

foram capturadas e modificados por um atacante serão rejeitadas. 

2.3.1.8 Network Address Blacklist 

O objetivo é que a aplicação mantenha uma lista de endereços IP que por norma são a 

origem de ataques. Estes endereços deverão ser por isso ignorados pela aplicação. 

 

 

 

2.3.2 Tampering 

Tampering (adulteração) consiste na adulteração dos dados durante a comunicação onde a 

integridade dos dados é posta em causa. 
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2.3.2.1 Checkpointed System 

Este padrão garante que uma aplicação tem componentes de recuperação e que guarda de x 

em x tempo o estado e que se necessário se pode restaurar o momento previamente guardado. 

2.3.2.2 Intercepting Validator 

Este padrão auxilia na validação dos dados submetidos pelo utilizador. Tem por objetivo 

validar se o conteúdo enviado são dados ou código malicioso. 

2.3.2.3 Message Inspector 

Este padrão valida e verifica a qualidade dos mecanismos de segurança das mensagens.  

2.3.2.4 Message Interceptor Gateway 

Este padrão cria um ponto de entrada único e gestão de segurança para as mensagens 

recebidas e enviadas. 

2.3.2.5 Secure Message Router 

Este padrão garante que a comunicação entre múltiplos endpoints é efetuada com 

segurança ao nível das mensagens e da identificação dos intervenientes. 

 

 

 

2.3.3 Repudiation 

Repudiation (repúdio) surge quando um utilizador se recusa a reconhecer que é o 

participante de uma determinada transação.  

2.3.3.1 Audit Interceptor 

Este padrão garante que são criados eventos de auditoria baseados na informação dos 

pedidos e das respostas para que o autor de determinada ação possa ser identificado. 

2.3.3.2 Secure Logger 

Os eventos da aplicação devem ser colocados em logs centralizados e não deve existir a 

possibilidade de alterar os ficheiros de log. 
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2.3.4 Information Disclosure 

Information Disclosure (divulgação de informação) surge quando dados confidenciais são 

expostos ou perdidos involuntariamente. 

2.3.4.1 Anonymity Set 

Este padrão tem por objetivo agrupar várias entidades num único conjunto para que não 

seja possível fazer a distinção entre elas e assim não ser possível rastrear a informação pessoal 

de cada uma dessas entidades.  

2.3.4.2 Authorization Enforcer 

Este padrão garante que um utilizador só consegue ver e aceder a recursos para os quais 

tem privilégios. 

2.3.4.3 Client Data Storage 

As aplicações web necessitam de alguma forma de armazenamento de dados no lado do 

cliente. Os dados considerados sensíveis devem ser enviados e guardados encriptados no lado 

do cliente.  

2.3.4.4 Directed Session 

Pretende-se com este padrão garantir que os clientes seguem o fluxo de páginas pré-

determinadas e que não contornam o fluxo saltando para páginas para as quais ainda não foi 

validado se o utilizador pode ou não aceder.   

2.3.4.5 Dynamic Service Management 

Este padrão fornece um ajuste dinâmico dos componentes de segurança para monitorar e 

gerenciar de forma ativa os objetos da camada de negócio. 

2.3.4.6 Encripted Storage 

Este padrão garante que mesmo que um hacker consiga obter dados sensíveis de uma base 

de dados, esses dados serão inúteis para esse hacker pois estarão encriptados. 
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2.3.4.7 Exception Shielding 

Este padrão ajuda a prevenir que um serviço web exponha detalhes da sua implementação 

tratando a exceção ou impedindo que a mesma seja enviada ao utilizador. 

2.3.4.8 Full Access With Errors 

A aplicação deve mostrar tudo a que o utilizador deve ter acesso, no entanto sempre que 

este efetuar uma operação deve sempre validar-se se é uma operação válida. Sempre que o 

utilizador fizer operações que não deve então deve ser apresentada uma mensagem de erro. 

2.3.4.9 Integration Reverse Proxy 

Este padrão providencia um ponto único de entrada para todos os serviços e servidores da 

aplicação. Este proxy tem a responsabilidade sobre a autenticação e todas as aplicações e 

serviços por trás deste partilham o mesmo sistema de autenticação. 

2.3.4.10 Obfuscated Transfer Object 

Este padrão permite que as transferências de objetos entre camadas da aplicação não sejam 

visíveis. 

2.3.4.11 Policy Delegate 

Este padrão cria, gere e administra políticas de gestão de segurança que controlam a forma 

como os objetos da camada EJB são acedidos e encaminhados. 

2.3.4.12 Proxy Based Firewall 

Este padrão tem por objetivo filtrar a informação de entrada e saída na rede, baseado numa 

inspeção dos dados. Separa virtualmente a rede local da rede externa. 

2.3.4.13 Pseudonymous Identity 

Este padrão oculta a identidade usando um pseudónimo e assegura uma identidade 

pseudónima que não pode ser associada a uma identidade real durante as interações on-line. 

2.3.4.14 Role Based Access Control 

Este padrão garante que os utilizadores com acesso ao sistema apenas têm acesso a 

funcionalidades de acordo com as funções que desempenha perante a aplicação.  
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2.3.4.15 Secure Communication 

Este padrão garante que a comunicação entre os vários pontos é efetuada através de canais 

seguros. 

2.3.4.16 Secure Session Object 

A utilização de objetos de sessão segura permite que informações sensíveis possam ser 

encapsuladas e usadas de forma segura no transporte. Esta é a forma ideal de compartilhar e 

transmitir informações de segurança global associadas a um utilizador. 

2.3.4.17 Security Association 

Este padrão pode ser usado para proteger as trocas de mensagens na sessão, no 

armazenamento e no encaminhamento. 

2.3.4.18 Security Context 

Este padrão garante que apenas utilizadores autorizados para um determinado contexto tem 

acesso ao mesmo. 

 

 

 

2.3.5 Denial of Service 

Denial of Service (negação de serviço) consiste em provocar falhas na disponibilidade dos 

sistemas. 

2.3.5.1 Small Processes 

Este padrão consiste na criação de processos de pequena dimensão para que os mesmos 

sejam executados de forma rápida e assim libertar rapidamente os recursos que ocupou para a 

sua execução. 
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2.3.6 Elevation of Privileges 

Elevation of Privileges (elevação de privilégios) surge quando um utilizador consegue 

explorar uma vulnerabilidade e aceder a dados e recursos para os quais esse mesmo utilizador 

não tem privilégios de acesso. 

2.3.6.1 Controlled Object Factory 

Este padrão especifica a forma como devem ser atribuídos os privilégios a um utilizador, 

ou seja quando se cria um objeto deve existir uma lista de utilizadores que podem ter acesso ao 

mesmo. 

2.3.6.2 Controlled Process Creator 

Este padrão específica a forma como devem ser atribuídos os direitos de acesso para novos 

processos. 

 

 

2.3.7 Multi-Purpose 

Este grupo extra ao modelo STRIDE surge no sentido de agrupar padrões que ou são 

comuns a dois ou mais grupos ou porque a sua usabilidade abrange vários aspetos de segurança. 

2.3.7.1 Demilitarized Zone 

Este padrão impede que o acesso aos servidores de dados e de funcionalidades sejam 

acedidos de forma direta. 

2.3.7.2 Information Obscurity 

Este padrão permite tornar a informação ilegível a atacantes por intermédio de encriptação 

da informação e também pela ofuscação acerca do ambiente que envolve os dados.  

2.3.7.3 Multilevel Security 

Este padrão providencia uma estrutura que permite ter diferentes níveis de segurança para 

os utilizadores e para os objetos. Facilita também a aplicação de restrições de acesso. 
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2.3.7.4 Secure Service Facade 

Deve-se usar este padrão para mediar e centralizar as interações complexas entre os 

diferentes componentes da lógica de negócio, dentro de uma sessão segura. 

2.3.7.5 Server Sandbox 

Este padrão consiste na criação de um nível de segurança em volta do servidor por forma a 

conter danos que podem resultar de bugs existentes no software do servidor. 

2.3.7.6 Single Access Point 

A existência de um ponto único de acesso permite uma proteção mais eficiente contra 

ataques pelo facto de que os esforços de proteção na entrada no sistema ficam concentrados 

num único ponto. 

2.3.7.7 Trusted Proxy 

Este padrão garante que um utilizador pode executar ações específicas para as quais por 

norma são necessários mais privilégios do que aqueles que o utilizador possui sem, no entanto, 

este ser capaz de ver determinados dados ou poder realizar determinadas operações. 

 

 

 

2.4 Testes de segurança 

Para garantir que uma aplicação apresenta os requisitos de segurança necessários não é 

suficiente planeá-la e desenvolvê-la tendo em consideração as normas e os padrões de segurança 

mais recentes, pois mesmo assim os desenvolvedores podem deixar passar problemas que 

poderão comprometer seriamente a segurança de todo o sistema. 

Durante o processo de criação de uma aplicação, os requisitos de segurança deverão estar 

presentes em todas as fases do desenvolvimento, desde a fase de design até à fase de testes, 

passando pela fase de implementação. Se para a fase de design pode ser suficiente ter uma 

checklist para garantir que os requisitos de segurança não ficam esquecidos, para a fase de 

implementação tal prática já não é suficiente. Além da necessidade de se garantir que não se 

esquece de implementar utilizando determinados padrões de segurança é necessário garantir que 

não são introduzidos erros durante a codificação. No entanto quanto maior é o número de linhas 

de código da aplicação maior é a probabilidade de serem introduzidos erros.  
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Muitos dos erros introduzidos não causam mau funcionamento da aplicação, pelo que ao se 

efetuarem os testes que garantem que uma aplicação se comporta de acordo com o especificado 

os problemas de segurança não são detetados. É por esta razão que é necessário a existência de 

testes específicos para testar a segurança da aplicação que está a ser desenvolvida.  

De acordo com B. Potter and G. McGraw [19], garantir que um software é seguro é 

garantir que esse mesmo software se comporta da forma esperada mesmo na presença de 

ataques maliciosos.  

Tal como referem Ina Schieferdecker et al [20], os testes de segurança pretendem validar 

que numa aplicação estão garantidos as seguintes propriedades de segurança: confidencialidade, 

integridade, autenticidade, disponibilidade e não-repúdio. É necessário por isso testar a 

aplicação usando testes de caixa-branca
3
 para descobrir falhas no código escrito pelos 

desenvolvedores e também usar testes de caixa-preta
4
, ou seja, tentar agir como um atacante 

fazendo tentativas de penetração no sistema e observando como é que a aplicação se comporta 

perante essas tentativas de invasão e/ou adulteração dos dados.  

Alguns dos objetivos dos testes de segurança são prevenção contra ataques, garantir que o 

software é robusto contra ataques típicos, detetar vulnerabilidades e preparar medidas de 

contingência. 

As páginas web [21]–[24] apresentam informações sobre diversas ferramentas existentes 

para testar a segurança de aplicações baseadas na web. 

 

 

 

2.5 Vulnerabilidades comuns de segurança 

Vulnerabilidades de segurança são falhas específicas no código da aplicação as quais criam 

“buracos” na segurança permitindo que pessoas mal-intencionadas modifiquem, destruam ou 

roubem informações. Tal como referem H. Shahriar and M. Zulkernine [25] ataques são 

explorações bem-sucedidas de vulnerabilidades.  

Estes autores [25] apresentam abordagens para atenuar a ocorrência de cinco 

vulnerabilidades que se podem encontrar no código das aplicações. Estas cinco vulnerabilidades 

fazem parte de uma lista de centenas de vulnerabilidades designadas por Common Weakness 

Enumeration, sendo das mais frequentes. 

                                                      
3 Testes de caixa-branca – Análise estática do código 
4 Testes de caixa-preta – Análise dinâmica da aplicação 
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Buffer Overflow  

Format String Bug  

SQL Injection 

Cross-Site Scripting 

Cross-Site Request Forgery 

Tabela 3. Cinco Vulnerabilidades de segurança comuns ao nível de código 

 

 

Atualmente existe uma comunidade (OWASP) [26] que se dedica a divulgar as principais 

falhas de segurança e apresenta uma lista de 10 vulnerabilidades de segurança mais comuns na 

web. A versão de 2013 é a versão mais recente publicada até à data de 15/01/2017, no entanto e 

de acordo com a informação disponibilizada por este grupo [27], estão a ser desenvolvidos 

esforços para que este ano (2017) seja publicada uma nova versão do Top 10. Estes autores 

apresentam detalhes de como despistar se a aplicação apresenta a respetiva falha de segurança e 

de como a evitar. 

A1 – Injection 

A2 – Broken Authentication and Session Management 

A3 – Cross-Site Scripting (XSS) 

A4 – Insecure Direct Object References 

A5 – Security Misconfiguration 

A6 – Sensitive Data Exposure 

A7 – Missing Function Level Access Control 

A8 – Cross-Site Request Forgery (CSRF) 

A9 – Using Know Vulnerable Components 

A10 – Unvalidated Redirects and Forwards 

Tabela 4. Top 10 (versão de 2013) das vulnerabilidades de segurança mais comuns na web 

2.5.1 Injection 

Esta vulnerabilidade ocorre quando são enviados para um interpretador de comandos ou de 

consulta dados/comandos que não são de confiança, permitindo obter acesso a funcionalidades e 

dados para os quais não se está autorizado. 
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2.5.2 Broken Authentication and Session Management 

Se as funções relacionadas com a autenticação e gestão de sessões apresentarem erros ou 

estiverem implementadas de forma incorreta podem permitir que atacantes comprometam 

passwords e tokens de sessão e então possam assumir a identidade de outros utilizadores 

acedendo desta forma a áreas da aplicação para as quais não tem permissão. 

2.5.3 Cross-Site Scripting 

Este tipo de vulnerabilidade ocorre quando uma aplicação recebe dados de fontes não 

fidedignas e os envia/utiliza sem antes os validar. XSS permite que os atacantes executem 

scripts no navegador da vítima com o intuito de os redirecionar para sites maliciosos. 

2.5.4 Insecure Direct Object References 

Uma referência insegura e direta a um objeto surge quando o programador expõe uma 

referência de implementação de um objeto permitindo aos atacantes utilizar essas referências 

para obter acesso a dados não autorizados. 

2.5.5 Security Misconfiguration 

Esta vulnerabilidade surge por software desatualizado ou porque não é efetuada a gestão 

adequada das configurações da aplicação. 

2.5.6 Sensitive Data Exposure 

A exposição de dados sensíveis acontece quando as aplicações não protegem 

adequadamente os dados sensíveis, quer no armazenamento quer no transporte dos mesmos. Por 

norma a criptografia deve ser usada como forma de proteger dados sensíveis.  

2.5.7 Missing Function Level Access Control 

Esta vulnerabilidade existe sempre que uma aplicação não faz a verificação de controlo de 

acesso no servidor para cada função que é invocada. 
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2.5.8 Cross-Site Request Forgery 

Esta vulnerabilidade permite a um atacante forçar o browser da vítima, que tenha uma 

sessão ativa, a criar requisições que a aplicação vulnerável aceita como legítimas. O envio desta 

requisição inclui o cookie da sessão e outras informações de autenticação. 

2.5.9 Using Know Vulnerable Components 

As bibliotecas, frameworks e outros componentes de software que compõem a aplicação 

por norma são executados com privilégios elevados. Se uma aplicação utilizar um ou mais 

componentes vulneráveis e estes forem explorados, um ataque pode causar perdas de dados ou 

até mesmo comprometer o servidor.  

2.5.10 Unvalidated Redirects and Forwards 

Muitas aplicações web redirecionam os utilizadores para outras páginas da própria 

aplicação ou para outras aplicações e muitas das vezes fazem-no sem uma validação adequada 

dos dados que determinam essas páginas de destino. Os atacantes podem assim redirecionar as 

vítimas para sites de phishing ou malware ou então para conseguirem acesso a páginas não 

autorizadas. 

 

 

 

2.6 Abordagens atuais para testes de segurança 

Podemos dividir os testes em dois grupos, testes de caixa-branca e testes de caixa-preta 

[28]. Os primeiros são testes efetuados ao código da aplicação enquanto os segundos apenas 

testam a forma como a aplicação reage aos dados que lhe são passados ignorando por completo 

a estrutura interna do código, ou seja testam o comportamento/funcionamento da aplicação. 

Alguns autores, como por exemplo M. E. Khan [29] também fazem referência a testes de caixa-

cinzenta que consistem na utilização conjunta dos testes de caixa-branca e testes de caixa-preta. 

Para ambas as situações, testes de caixa-branca e testes de caixa-preta, podem ser criados 

testes manualmente, no entanto, tal como referido no ponto 1.1 o tempo e o dinheiro são 

recursos escassos para a maioria das empresas que desenvolvem software. É por isso que nos 

últimos anos têm surgido cada vez mais técnicas e ferramentas para testes automáticos para 

ambos os tipos. 
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Os autores Z. Hui et al [30] apresentam uma abordagem de testes à qual chamam Software 

Security Defects (SSD) a qual consiste numa metodologia que abrange todo o ciclo de 

desenvolvimento de software, tal como podemos observar na Figura 3. De acordo com estes 

autores os métodos a usar no SSD serão diferentes para cada fase do ciclo de vida do 

desenvolvimento do software. 

Existem diversas ferramentas de teste de caixa-preta e os autores J. Thomé et al [31] 

apresentam a ferramenta BioFuzz a qual comparam com outras já existentes no mercado. Estes 

autores referem que o BioFuzz é baseado em algoritmos evolutivos e apresenta resultados 

superiores às outras ferramentas com as quais fizeram comparações.  

A maioria das ferramentas desenvolvidas para testes de segurança na web baseiam-se nas 

metodologias de caixa-preta e por norma apresentam três componentes principais [32]: 

componente de rastreamento, componente de ataque e um componente de análise. 

 

 

2.7 Ferramentas de testes 

Nos últimos anos notou-se um crescimento do número de ferramentas de testes 

disponíveis, havendo ferramentas focadas apenas num tipo ou num número reduzido de 

vulnerabilidades e outras que procuram abranger o maior número possível de vulnerabilidades 

conhecidas. 

Segue uma breve lista de aplicações de testes de segurança disponíveis no mercado, sendo 

algumas delas gratuitas e outras com versões gratuitas e versões mais completas que são pagas: 

Acunetix [33], BeEF [34], Burp Suite [35], Iron Wasp [36], NetSparker, SQLMap, Sqlninja, 

Vega [37], W3af, Wapiti, ZAP. 

Figura 3. Ciclo de vida dos testes de software de acordo com a metodologia SSD [30].  

Imagem dos autores. 
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2.8 Resumo ou Conclusões 

Ao longo deste capítulo vimos que muito já foi feito no âmbito dos testes de segurança e, 

vimos também que ainda está muito por fazer. Apesar das metodologias de testes e das 

ferramentas terem evoluído bastante, essa evolução ainda não é suficiente, uma vez que não 

existe nenhuma ferramenta totalmente eficaz na deteção de vulnerabilidades de segurança, pois 

os atacantes persistem na descoberta de novas formas de ultrapassar as barreiras de segurança.  

Uma das conclusões a que podemos chegar é que a preocupação com questões de 

segurança tem de ser cada vez maior e as metodologias de desenvolvimento têm que ter em 

conta as necessidades de segurança em todo o ciclo de desenvolvimento de software.  



 

Capítulo 3 

3. Perspetiva de solução 

Neste capítulo é apresentada a ferramenta PBGT a qual foi o ponto de partida para o 

desenvolvimento deste projeto de investigação. No ponto 3.1 faz-se uma breve descrição do que 

é a ferramenta e suas funcionalidades e no ponto 3.2 apresenta-se a ferramenta desenvolvida. 

 

3.1 PBGT – Ferramentas para testes de interfaces gráficas 

Pattern Based GUI Testing é um projeto e um conjunto de ferramentas que têm por 

objetivo testar aplicações de software através das interfaces gráficas usando testes baseados em 

modelos/padrões [38]. PBGT é composta por cinco componentes principais [2]: PARADIGM, 

PARADIGM-RE, PARADIGM-TG, PARADIGM-TE, PARADIGM-ME. O primeiro é uma 

linguagem específica de domínio (DSL – Domain Specific Language) para a construção de 

modelos de testes de interfaces gráficas baseados em padrões. O segundo é um componente de 

engenharia reversa que tem por finalidade extrair modelos PARADIGM das páginas web sem 

necessitar de conhecer o código da aplicação. O terceiro componente é um gerador automático 

de testes e que faz uso dos modelos PARADIGM. O quarto componente é responsável pela 

execução dos testes, por fazer a análise de cobertura e pela geração de relatórios detalhados. Por 

fim o quinto componente é um ambiente para a construção e configuração manual de modelos 

de teste. 

A linguagem PARADIGM é baseada em padrões de teste que testam comportamento 

recorrente presente nas aplicações [2]. Desta forma os padrões de testes criados com esta 

linguagem podem ser reutilizados para testar diferentes implementações dos comportamentos a 
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testar, sendo apenas necessárias pequenas configurações para que os mesmos se adaptem à 

interface em teste.  

O componente PARADIGM-RE tem por objetivo diminuir o tempo e o esforço necessário 

para a criação de modelos. Este componente tenta inferir os Padrões da interface de Utilizador 

(UI – User Interface) [39] da aplicação em teste através da utilização de um conjunto de 

heurísticas. O modelo criado pelo PARADIGM-RE consiste num ficheiro XML que contém 

toda a informação acerca do Padrão UI encontrado. 

Após termos o modelo é necessário criar os testes. Isto é conseguido pela utilização do 

componente PARADIGM-TG o qual gera um conjunto de testes [40] os quais depois são 

executados no PARADIGM-ME [41] [42]. Após um processo de achatamento do modelo o 

componente PARADIGM-ME calcula o conjunto de caminhos necessários para percorrer todos 

os elementos que compõe o teste.  

  O estudo desenvolvido por P. Costa et al [43] mostrou que o PGBT também consegue 

testar aplicações mobile no sistema operativo Android. 

 

 

3.2 PBST – Uma extensão ao PBGT 

Como já vimos nos capítulos anteriores não é suficiente garantir que uma aplicação 

funcione sem erros e sem falhas em condições normais de funcionamento. A segurança é cada 

vez mais um requisito dos projetos pois é necessário garantir também que uma aplicação 

funciona adequadamente mesmo na presença de ataques. 

O presente trabalho de investigação tem por objetivo estender as ferramentas 

desenvolvidas no projeto PBGT para o teste de aspetos de segurança. Foi feito um levantamento 

dos padrões de segurança existentes de acordo com o já referido no ponto 2.2, sendo que os 

autores Chris Steel et al [11] apresentam um conjunto de 24 padrões de segurança agrupados em 

quatro camadas (camada web, camada de negócio, camada de Serviços e camada de 

Identificação) para o desenvolvimento de aplicações em J2EE em que 23 destes padrões são 

comuns ao conjunto de padrões apresentados por M. Hafiz et al [15]. A lista de padrões 

apresentada por estes últimos é mais extensa sendo agrupadas de acordo com o modelo STRIDE 

(Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service e Elevation of 

Privileges). Como o objetivo é o desenvolvimento de uma ferramenta de teste de segurança o 

mais genérica possível, optou-se por seguir a lista destes autores [15]. 
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3.2.1 Escolha da abordagem 

Inicialmente estava planeado o desenvolvimento de uma aplicação dependente dos 

módulos já existentes no projeto PBGT, no entanto chegou-se à conclusão que não havia 

necessidade de manter essa dependência, pois para se efetuarem testes de segurança não são 

necessários os recursos existentes na ferramenta PBGT para os testes de interfaces gráficas. 

Desta forma optou-se pelo desenvolvimento de uma aplicação standalone.  

Apesar de se ter desenvolvido uma aplicação standalone, esta é parte integrante do projeto 

PBGT pelo facto de que a sua base tem em conta que os testes de segurança se agrupam por 

forma a testarem padrões de desenvolvimento, tal como a ferramenta PBGT. 

 

 

3.3 PBST – componentes da interface com o utilizador 

Para que a utilização da ferramenta fosse simples e intuitiva foi criada uma interface 

gráfica a qual é composta por um menu, um painel de configurações, um painel de resumo e um 

painel de apresentação dos dados de teste. 

O menu permite que se escolha entre as seguintes opções: novo teste, abrir teste existente, 

gravar um teste, gerar um relatório em pdf dos resultados dos testes, iniciar o teste, parar o teste 

e sair da aplicação. 

Situado no lado esquerdo da aplicação encontra-se um painel no qual é possível selecionar 

os testes aos padrões de segurança que se pretendem testar, indicar os URL da página de login, 

da home page e da página de erro, bem como adicionar um conjunto de credenciais de acesso 

necessárias para fazer validações de login com sucesso entre outros testes. 

Na parte superior da aplicação existe um painel/barra de resumo onde são apresentados as 

quantidades de URLs descobertos/testados, bem como a percentagem de progresso. 

No lado direito da aplicação existem várias caixas onde são apresentadas diversas 

informações sobre os testes feitos à aplicação.  
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3.4 PBST – componentes de teste 

Nos “bastidores”, a aplicação é composta por dois componentes: um componente de 

rastreamento e um componente de ataque e análise. 

O componente de rastreamento (spidering/discovering) permite que a partir de um url de 

entrada (semente) se consiga obter o máximo de informação da aplicação. Este rastreamento 

permite descobrir todas as páginas que de alguma forma se referenciam. 

O componente de ataque permite fazer tentativas de entradas não autorizadas na aplicação. 

Para cada ataque é efetuada a verificação se o mesmo teve sucesso ou não, disponibilizando-se 

essa informação visualmente na aplicação. Essa informação é também utilizada no gerador de 

relatórios.  

 

 

3.5 PBST – gerador de relatório em pdf 

O gerador de relatório permite que seja criado um pdf onde são apresentadas 

resumidamente as informações sobre os testes efetuados.  

Esta funcionalidade permite persistir os resultados de teste num formato portável para 

diferentes dispositivos. Os dados apresentados no pdf são um resumo sobre quantidades de 

páginas testadas, padrões que foram testados e respetivos resultados e a indicação das páginas 

que apresentam vulnerabilidades. 
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Capítulo 4 

4. Implementação 

Neste capítulo é apresentado o trabalho desenvolvido com detalhes mais técnicos sobre a 

forma como foi efetuada a implementação. 

No ponto 4.1 explica-se a escolha da linguagem de desenvolvimento, no ponto 4.2 faz-se 

uma apresentação da interface do utilizador, no ponto 4.3 explica-se o funcionamento do 

componente de rastreamento (pesquisa), no ponto 4.4 apresenta-se o componente de ataque e 

análise e finalmente no ponto 4.5 apresenta-se o gerador de relatórios em pdf.  

 

4.1 Escolha da linguagem de desenvolvimento 

A aplicação foi desenvolvida em Java. Esta escolha tem várias vantagens quando 

comparada com outras linguagens, no entanto a que mais sobressai é o facto de que é uma 

linguagem independente da plataforma, ou seja uma aplicação desenvolvida nesta linguagem 

corre tanto em Windows, como em Linux, bem como noutros sistemas operativos para os quais 

tenham sido criadas JVM’s. 

Optou-se pela versão 8 por ser a versão mais recente e porque contém várias melhorias ao 

nível de concorrência de objetos em threads. 
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4.2 Interface do utilizador 

Para a implementação da interface foi usada a API JavaFx [44]. Esta API permite o 

desenvolvimento rápido de interfaces sendo muito fácil a estilização pelo facto de que é 

possível (mas não obrigatório) criar um ficheiros de estilos a serem aplicados. Consegue-se 

desta forma separar, se desejado, a criação dos componentes da estilização dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Painel de 

configuração dos 

testes 

Painel de apresentação dos resultados dos testes 

Botão de acesso ao menu 

Painel de resumo de quantidades descobertas, a testar e testadas 

 

Figura 4. Interface de utilizador com descrição dos respetivos paineis 

Figura 5. Menu da aplicação 
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4.3 Componente de Rastreamento 

Para que seja possível testar uma aplicação web é necessário ter conhecimento de todas as 

suas páginas. Numa aplicação de grande dimensão não seria prático ter de introduzir 

manualmente todos os URL de acesso à mesma, quer pelo tempo que demoraria, quer pela 

possibilidade de poder ficar algum esquecido. O ideal é que este processo seja efetuado de 

forma automática. 

Na aplicação desenvolvida este foi o componente onde foram gastas mais horas de 

desenvolvimento. Este componente permite que a partir de um URL (origem) se consiga obter 

todos os URLs da aplicação (poderá haver exceções no caso da existência de URLs que não são 

referenciados por nenhum outro). No entanto, para que tal seja possível, além da sua indicação 

são também necessárias credenciais de acesso às páginas que necessitam de autenticação. Esta 

combinação de um URL de arranque da pesquisa, o qual deve ser uma página de autenticação 

ou a home page, permite que se descubram todas as páginas que compõem a aplicação. 

Muitos poderão pensar que tratando-se de uma aplicação de testes de segurança, a mesma 

deveria ser capaz de descobrir todas as páginas sem necessidade de introdução de credenciais de 

acesso. No entanto essa premissa está errada pelo facto de que se a aplicação não possuir falhas 

de segurança (situação ideal) será de todo impossível descobrir URLs que estejam apenas 

referenciados em páginas que necessitam de autenticação para se aceder às mesmas.  

Para cada página descoberta é necessário recolher toda a informação útil que a mesma nos 

disponibiliza. Dentro dessa informação temos por exemplo a informação contida nas tags meta, 

script, link e form. Além das tags podemos também ler comentários que possam existir no 

código fonte da página em busca de possíveis palavras-chave esquecidas pelos programadores 

tais como: query, password e user. Outras informações a recolher são os headers enviados na 

resposta do servidor e os cookies. A obtenção dos cookies não está implementada. 

Para cada URL que é descoberto é feita um ou dois acessos ao servidor, primeiro sem 

autenticação e no caso de falha usando as credenciais fornecidas para autenticar. Este 

procedimento além de permitir obter informação tanto de páginas de acesso público permite 

também obter informações de páginas de acesso restrito e catalogar as páginas como sendo de 

acesso público ou de acesso privado.  

Para que este processo de rastreamento fosse o mais eficiente possível foram utilizadas 

várias threads. Para não sobrecarregar o sistema, apenas com esta aplicação, o número de 

threads lançadas para o rastreamento têm em conta o número de processadores existentes, sendo 

criadas no máximo tantas threads quantos os processadores existentes no computador onde 

estiver a correr a aplicação.  

A pesquisa é efetuada usando-se pesquisa em largura BFS. Partindo-se do URL fornecido 

(semente/raiz) colocam-se todos os URLs encontrados numa fila FIFO e numa lista auxiliar de 
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controlo (esta lista auxiliar tem por objetivo garantir quer não se coloca duas vezes o mesmo 

URL na fila). Em cada nó, da árvore de pesquisa, procuram-se todos os URLs que ainda não 

estão na fila e adicionam-se (sempre no fim da fila). A pesquisa termina quando a fila fica vazia 

(os nós são removidos da fila antes de se iniciar a análise dos mesmos, daí a necessidade da lista 

de controlo). Cada nó (URL) analisado é adicionado a uma lista para ser testado pelo 

componente de ataque e análise. Ao efetuar testes verifiquei que aplicações em produção têm 

muitos URLs que são diferentes mas que a sua diferença se encontra em argumentos dos 

respetivos parâmetros. Para não estar a testar todas as páginas que podem chegar às centenas de 

milhar visto que podem existir muitos argumentos diferentes para um mesmo parâmetro, apenas 

é selecionado para teste o primeiro URL que contenha um determinado conjunto de parâmetros. 

Os URLs seguintes que tenham a mesma base e apenas sejam diferentes nos argumentos 

passados aos parâmetros serão ignorados e não entram na lista de páginas a serem testadas. 

Porque a quantidade de nós pode ser muito grande para os recursos da máquina usada para 

os testes, foi adicionado um limite configurável entre 1 e 99999 nós a serem pesquisados. 

 

 

4.4 Componente de Ataque e Análise 

O componente de ataque entra em funcionamento após o componente de rastreamento ter 

acedido, com sucesso, a todas as páginas descobertas. 

Cada página passa então por um conjunto de testes agrupados por forma a testar cada um 

dos padrões que foram selecionados para teste. Após o teste terminado é guardada a informação 

sobre o sucesso ou insucesso do ataque. 

Para já apenas estão desenvolvidos testes para testar dois padrões, “Account Lockout” e 

“Authentication Enforcer”.  

Apesar de a aplicação testar padrões de segurança, na realidade o que se faz é testar ou não 

a presença de determinada vulnerabilidade. Estes testes às vulnerabilidades estão agrupados por 

forma a se poder garantir que determinado padrão de segurança está presente e se apresenta ou 

não vulnerabilidades. Se não forem detetadas vulnerabilidades em nenhum dos testes 

selecionados para testar o padrão em questão poderemos então dizer que este não está 

vulnerável, pelo menos dentro das vulnerabilidades conhecidas e testadas. 

Para o padrão “Account Lockout” apenas foi necessário efetuar um teste, o qual será 

descrito no capítulo da validação.  

Para validar a existência ou não de vulnerabilidades para o padrão “Authentication 

Enforcer” são necessários vários testes, sendo que apenas estão desenvolvidos quatro: 
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clickjacking, credentials transport, sql injection e default creadentials. Basta um teste revelar 

que a aplicação é vulnerável ao mesmo para considerarmos que o padrão apresenta 

vulnerabilidades. 

 Após cada um dos testes regista-se o seu resultado. A análise pode passar por verificar se 

foi possível fazer ou não autenticação com recurso a sql injection (por exemplo) ou pode passar 

por verificar como são transportados os dados da autenticação. Este último caso nem sequer é 

necessário tentar aceder à aplicação, pois é efetuada uma análise ao form (método POST ou 

GET) que foi descoberto na fase de rastreamento e ao protocolo que é utilizado (http ou https). 

 

 

4.5 Gerador de relatório em PDF 

A funcionalidade de gerar relatórios em pdf tem por objetivo produzir um documento que 

pode ser entregue a quem solicitou o teste da aplicação para que este tome conhecimento dos 

pontos vulneráveis da sua aplicação. 

A Figura 6, Figura 7 e Figura 8 mostram um relatório, e a descrição das zonas do mesmo, 

de um teste feito a uma aplicação de muito pequena dimensão (apenas 6 páginas).  

  

Figura 6. Visão global de um relatório gerado 
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Localização da aplicação 

Resumo dos testes 

Resultados dos testes 

Figura 7. Página 1 do relatório gerado. Podemos distinguir três zonas. A primeira, com a 

localização da aplicação. A segunda com um resumo de quantidade de páginas 

encontradas, selecionadas para testes e testadas, bem como a indicação de quantidade de 

páginas de acesso público ou privado. A terceira zona, que continua na página seguinte, 

apresenta os resultados dos testes indicando se a aplicação apresenta vulnerabilidades em 

determinado padrão ou se o padrão não foi sujeito a teste. 
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Resultados dos testes - Continuação 

Páginas vulneráveis 

Figura 8. Página 2 do relatório gerado. A primeira zona é continuação da página 1 do 

relatório. A segunda zona mostra as páginas da aplicação que apresentam 

vulnerabilidades. A informação encontra-se agrupada por padrões de segurança e dentro 

destes por vulnerabilidade. 
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Capítulo 5 

5. Validação 

Neste capítulo apresenta-se um conjunto de testes que foram efetuados com o intuito de 

validar as funcionalidades da aplicação desenvolvida. 

Começa-se no ponto 5.1 por fazer uma breve apresentação das aplicações que foram 

usadas para teste da aplicação desenvolvida, passando-se de seguida à apresentação da 

heurística que determinou algumas decisões de teste e de implementação, no ponto 5.3 

descreve-se como foram feitas as validações da aplicação, no ponto 5.4 apresentam-se os 

resultados e termina-se o capítulo com algumas conclusões. 

  

5.1 Aplicações testadas 

Para efetuar os testes de validação da aplicação foram selecionadas as seguintes 

aplicações: TdinApp (aplição apenas disponível no meu pc), sigarra [45], acunetix [33], 

jigsawplanet [46], testfire [47].  

A primeira, TdinApp, é uma aplicação que foi criada num projeto da disciplina de 

Tecnologias de Distribuição e Integração. A sua utilização permitiu efetuar testes no sentido de 

validar se os resultados se alteravam ao introduzir ou remover vulnerabilidades nela. Esta 

aplicação apenas está disponível em localhost. 

A segunda, sigarra, é uma aplicação de grande dimensão e que apresenta o formulário de 

autenticação em muitas das páginas que possui.  
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As aplicações acunetix e testfire foram selecionadas porque foram criadas com por 

objetivo de serem utilizadas para validar ferramentas de teste ou para o treino de especialistas 

em testes de segurança. Estas aplicações contêm várias vulnerabilidades de segurança. Existe 

um blog onde se podem encontrar estas e outras páginas para teste [48]. 

A aplicação jigsawplanet surgiu de uma busca na internet por aplicações gratuitas e a 

mesma estava referenciada numa página que publicita várias aplicações [49]. 

 

 

5.2 Heurísticas 

O desenvolvimento atual da aplicação apenas prevê que os testes sejam efetuados a 

páginas que contenham formulários, sem recurso a JavaScript e em que o sistema de 

autenticação seja apenas pela utilização de username e password. Devido a estas limitações a 

seleção das aplicações a usar para efetuar os testes de validação do funcionamento da aplicação 

têm estas restrições em consideração.  

Também pelas limitações que a aplicação ainda possui, optou-se, na fase de rastreamento, 

por apenas incluir nas lista de páginas a testar as que possuem formulários. 

 

 

5.3 Descrição da experiência 

Os testes de validação da aplicação foram divididos em três fases. Na primeira fase apenas 

se fizeram testes ao componente de rastreamento. Na segunda fase além do rastreamento o qual 

precede a fase de ataque e análise também foram feitos testes com o padrão “Authentication 

Enforcer” selecionado ou com o padrão “Account Lockout”. Finalmente na terceira fase testou-

se todo o processo. 

Para uma análise imediata a aplicação tem uma funcionalidade que permite ver um resumo 

do estado atual bastando clicar no botão “View Global Result” para se obter a lista de 

vulnerabilidades encontradas por padrão. 

Dentro do padrão “Authentication Enforcer” foram efetuados testes a quatro 

vulnerabilidades: clickjacking, credentials transport, sql Injection e default creadentials. 

Para testar a vulnerabilidade clickjacking é efetuada análise aos headers para verificar se 

está presente a opção “x-frame-options”. Se não estiver presente este header a aplicação é 
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potencialmente vulnerável ao clickjacking a não ser que sejam implementados outros 

mecanismos que impeçam que seja possível colocar a aplicação dentro de um frame de uma 

outra aplicação (aplicação maliciosa). 

Para que uma aplicação não esteja vulnerável durante o envio das credenciais de acesso 

para o servidor as mesmas devem ser enviadas usando o método POST e o canal de transporte 

deve ser seguro, pelo que se deve usar o protocolo https. Desta forma para validar se uma 

aplicação apresenta ou não esta vulnerabilidade é efetuada uma análise ao form de autenticação 

e ao protocolo usado para o envio das credenciais para o servidor. 

Os teste de sql Injection e de default credentials já são testes que tentam obter sucesso no 

login através de tentativas de acesso por envio de sql nos campos de username e password e de 

envio de palavras que são usadas como default em muitos ambientes de teste e que muitas vezes 

acabam esquecidas e vão para produção. 

Para o sql Injection foi utilizada a lista de username e password da Tabela 5: 

'-' ' or ''&' \" or \"\" \"" ' or 'x'='x 

' or 1=1 ' or ''^' \" or \"\"&\" ') or ('x')=('x 

' or 1=1' ' or ''*' \" or \"\"^\" ')) or (('x'))=(('x 

' ' \"-\" \" or \"\"*\" \" or \"x\"=\"x 

'&' \" \" or true-- \") or (\"x\")=(\"x 

'^' \"&\" \" or true-- \")) or ((\"x\"))=((\"x 

'*' \"^\" ' or true--  

' or ''-' \"*\" \") or true--  

' or '' ' \" or \"\"-\" ') or true--  

Tabela 5. Lista de string utilizadas nos testes de sql injection

 

Para testar se é possível fazer login com credenciais default foi utilizada a lista (as aspas 

não fazem parte) da Tabela 6: 

Username password 

"" "super" "" "123" 

"admin" "qa" "admin"  

"root" "test" "pass"  

"system" "guest" "password"  

"sistema" "operator" "guest"  

Tabela 6. Lista de usernames e passwords utilizadas nos testes de default credentials 
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Como muitas das passwords default funcionam por repetição de uma palavra (ex. 

adminadmin), a obtenção de todas as combinações de usernames e passwords é conseguida pela 

utilização de 3 ciclos for os quais vão tratando de efetuar as diferentes combinações para teste. 

Ao todo são testadas 360 combinações de username e password.  

Para testar o padrão “Account Lockout” apenas é necessário efetuar um teste. Este teste 

consiste em tentar entrar três vezes com uma password errada para um utilizador existente. 

Após as 3 tentativas inválidas faz-se um acesso com as credenciais corretas e se o acesso for 

com sucesso então já sabemos que a aplicação não bloqueia após 3 tentativas inválidas. Repete-

se o teste, mas desta vez com cinco tentativas inválidas e à sexta tentativa faz-se com as 

credenciais corretas. Neste caso se o acesso for com sucesso podemos considerar então que a 

aplicação apresenta vulnerabilidades no padrão “Bloqueio de Conta”, pois por norma este 

padrão deve ser implementado para que a conta bloqueie após três ou cinco tentativas inválidas.      

 

 

 

5.4 Resultados 

A experiência de validação da aplicação foi dividida em três fases, sendo os resultados das 

mesmas apresentadas nos pontos seguintes. 

 

5.4.1 1ª fase – Teste de rastreamento 

Os testes desta fase pretendem verificar como a aplicação se comporta com a quantidades 

de páginas a testar, extraindo métricas como tempo e quantidades de páginas selecionadas para 

teste. 

O Gráfico 1 mostra o tempo que foi necessário para obter os dados das aplicações 

“sigarra”, “testasp” e “jigsawplanet”. Necessário referir que todos os tempos estão acrescidos de 

10 segundos pois este é o tempo que foi colocado como tempo de espera antes de forçar o 

encerramento das threads. Claro que este tempo apenas é útil no caso de se parar manualmente o 

rastreamento para permitir que tarefas em curso não sejam interrompidas abruptamente. 

No gráfico podemos então observar que os tempos aumentam mais ou menos de forma 

linear com o aumento do número do limite de pesquisa. No entanto o “sigarra” a partir de 

limites superiores a 1000 URLs a serem pesquisados começa ter um tempo de resposta 

demasiado elevado. Quando detetei esta situação verifiquei que a partir de um determidado 
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momento estava a obter timeouts e daí a maior demora, pois fiz os testes com tempos definidos 

para lançar timout após 5 segundos sem resposta. Como a aplicação PBST usa várias threads 

para efetuar o rastreamento (e também os testes) apliquei uma solução para contornar esta 

situação que foi diminuir o número de threads para metade ao detetar o primeiro timeout e 

recolocar o url em verificação novamente na fila (no fim da fila) para ser tratado mais tarde. 

Antes de aplicar esta abordagem, os URLs de timeout eram colocados na lista dos URL não 

acessíveis/movidos, após a implementação desta solução os URLs passaram a ser classificados 

corretamente como privados, públicos ou não acessíveis/movidos. Desta situação podemos 

deduzir que o “sigarra” tem a capacidade de negar acesso a um mesmo IP quando os acessos 

começam a ser muito elevados num curto espaço de tempo ou então que é vulnerável a ataques 

de Denial of Service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Gráfico 2 podemos observar a quantidade de páginas que foram selecionadas para teste 

dentro do limite de pesquisa de acordo com o já referido no ponto 5.2. 

Aqui não há uma relação entre número de páginas visitadas e quantidade de URLs 

selecionados para teste, pois neste caso as quantidades selecionadas estão dependentes das 

escolhas que foram feitas no algoritmo de seleção das páginas a testar e também está 

dependente da quantidade de URLs que são referenciados em cada página visitada. 
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sigarra 20 61 116 781 4948
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Gráfico 1. Tempo em segundos para completar a pesquisa 
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5.4.2 2ª fase – Rastreamento + teste aos padrões (um de cada vez) 

Nesta fase o foco foi o teste dos padrões, mas a fase de rastreamento precedeu todos os 

testes. 

O primeiro padrão a ser testado foi o “Authentication Enforcer” pelo facto de que o padrão 

“Account Lockout” tem de ser sempre o último pelo risco que se corre de se bloquear o acesso à 

aplicação com as credenciais que se fornecer. 

Utilizaram-se as aplicações da fase 1 mais a aplicação “testfire” para as validações dos 

padrões.  

As vulnerabilidades que o padrão “Authentication Enforcer” está pronto a testar são: 

“clickjacking”, “credentials transport”, “sql Injection” e “default credentials”. 

Para verificar que a aplicação realmente deteta a vulnerabilidade “clickjacking”, foi criado 

um script para executar manualmente e assim ter a certeza que o teste teve o resultado esperado. 

Dentro do grupo de páginas marcadas, pela aplicação PBST, como contendo a 

vulnerabilidade “clickjacking” foram seleciondas algumas para se verificar se com o script 

auxiliar era ou não possível colocar a aplicação dentro de um frame, tal como se pode observar 

na Figura 9 e Figura 10: 
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sigarra 25 65 91 378 452
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Gráfico 2. Páginas selecionadas para teste 
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Figura 9. Script para validação manual da vulnerabilidade “Clickjacking” 

Figura 10. Print screen do resultado da colocação do URL 

http://testasp.vulnweb.com/Search.asp dentro de um frame 

http://testasp.vulnweb.com/Search.asp
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Também se fez uma seleção de algumas páginas que foram marcadas como não contendo a 

vulnerabilidade “Clickjacking” e fez-se o mesmo procedimento, ou seja, colocou-se a referida 

página no script de validação, sendo que desta vez o resultado foi o da Figura 11, ou seja um 

espaço vazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para validar que o teste de “Credentials Transporte” também apresenta os resultados 

corretos foram analisadas várias das linhas de resultados apresentados como podemos ver na 

Figura 12: 

 

 

Figura 11. Print screen do resultado da colocação de um URL que 

não possui a vulnerabilidade “Clickjacking” dentro do scrip de 

validação 
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Das aplicações em teste a única que não apresentou nenhuma das vulnerabilidades do 

padrão “Authentication Enforcer” foi a aplicação “jigsawplanet”, tal como podemos ver na 

Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 14, referente ao teste aplicado à mesma aplicação podemos ver mais detalhes 

sobre o resultado, podendo-se ver que a aplicação “jigsawplanet” tem o header “X-Frame-

Options” ativo com a opção “SAMEORIGIN”. Este header pode ser configurado de três formas: 

“DENY”, “SAMEORIGIN”, “ALLOW-FROM”. O primeiro impede que o mesmo seja 

Figura 12. Print screen onde se pode verificar que o protocolo usado para o transporte de 

credenciais é o protocolo http 

Figura 13. Print screen do resultado global da aplicação “jigsawplanet” do teste ao padrão 

“Authentication Enforcer” 
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colocado dentro dos frames. O segundo permite que seja colocado dentro de frames se a origem 

for a mesma. O terceiro permite que seja colocado num frame previamente definido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aplicação “testfire” revelou que contem todas as vulnerabilidades testadas para o padrão 

“Authentication Enforcer”, tal como podemos observar na Figura 15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar também neste print screen a utilidade de previsualizar as páginas que 

foram testadas sem necessidade de recorrer a um browser. Uma das informações que a 

ferramenta nos disponibiliza é o sql que foi usado que permitiu detetar a vulnerabilidade, que no 

Figura 14. Print screen com o header X-Frame-Option 

Figura 15. Print screen que mosta que a aplicação “testfire” apresenta todas as 

vulnerabilidade testadas no padrão “Authentication Enforcer”  
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caso foi ' or ''&'. No caso da vulnerabilidade “Default Credentials”, a aplicação também 

disponibiliza a informação da string usada para o username e a usada para a password. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 16 e Figura 17 mostram a funcionalidade de ver e interagir com as páginas 

testadas diretamente na aplicação.  

Na Figura 18 podemos ver um exemplo de deteção da vulnerabilidade “Default 

credentials”. 

 

 

Figura 16. Print screen com teste manual de login diretamente na aplicação com o sql 

Injection detetado 

Figura 17. Print screen onde se pode verificar que foi possível fazer login com sql injection 
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5.4.3 3ª fase – Rastreamento + teste aos dois padrões 

Nesta fase testou-se o rastreamento e os testes aos dois padrões. Esta fase é necessária e 

complementa a anterior porque o teste ao lockout só pode ser efetuado após todos os restantes 

estarem terminados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Print screen com a vulnerabilidade “Default Credentials” detetada e interação 

com a página diretamente na aplicação 

Figura 19.Print screen onde podemos ver que a aplicação apesar de segura no padrão 

“Authentication Enforcer” não é segura no padrão “Account Lockout” 
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A Figura 19, Figura 20, Figura 21 e a Figura 22 permitem verificar que o teste ao padrão 

“Account Lockout” também dá os resultados esperados, sendo que manipulei a aplicação 

TdinApp por forma a apresentar os dois resultados (vulnerável e não vulnerável). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Print screen onde se pode observar que a aplicação é vulnerável em ambos os 

padrões testados. 

Figura 21. Print screen da aplicação TdinApp manipulada para apresentar 

vulnerabilidades de “Account Lockout”. 
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5.5 Conclusões 

Após os vários testes efetuados podemos referir que a aplicação desenvolvida testa com 

sucesso os padrões implementados dentro das vulnerabilidades que já têm testes 

implementados. No entanto, a aplicação precisa ainda de muito desenvolvimento para que possa 

ser uma ferramenta realmente útil. 

Relativamente aos tempos de teste podemos referir que a velocidade dos testes de uma 

aplicação depende de vários fatores tais como a capacidade de processamento do computador 

onse se executam os testes, bem como depende também da ligação de internet que temos e 

também da velocidade de resposta do servidor onde está alojada a aplicação. 

 

 

 

  

Figura 22. Print screen da aplicação TdinApp manipulada para não apresentar a 

vulnerabilidade de “Account Lockout” 
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Capítulo 6 

6. Conclusões e Trabalho Futuro 

Muito já foi feito no âmbito dos testes automáticos e dos testes de segurança, no entanto 

podemos dizer que ainda muito mais é necessário fazer, quer pelo facto de ainda não existir 

nenhuma ferramenta totalmente eficiente, quer pelo facto de que estão sempre a surgir novas 

ameaças e novas tecnologias. 

O uso de padrões tem-se mostrado como um ponto forte nas metodologias de 

desenvolvimento de software permitindo a criação de aplicações mais robustas e com menos 

erros. No entanto os erros continuam a ser cometidos e as falhas de segurança continuam a 

existir nas aplicações desenvolvidas.  

A única forma de garantir que um software está isento de falhas de segurança conhecidas é 

por intermédio de testes e como referido nos capítulos anteriores, a forma mais barata e rápida 

de testar uma aplicação é com o uso de ferramentas desenvolvidas para essa finalidade. 

Tal como as aplicações podem ser desenvolvidas recorrendo-se a padrões para tornar o 

processo mais eficiente e menos falível, também os testes de segurança podem ser 

desenvolvidos de acordo com padrões de segurança.  

A existência de grupos/comunidades dedicadas à análise de vulnerabilidades e ao seu 

agrupamento por tipologias permite, com um menor esforço, que novas abordagens sejam 

apresentadas e testadas na busca de ferramentas mais eficientes para testar a segurança de 

aplicações e assim entregar produtos mais seguros. 

O agrupamento dos testes às vulnerabilidades em padrões pode ser uma mais-valia numa 

aplicação de testes pelo facto de que assim é possível afirmar-se que, no momento em que o 

teste foi efetuado e para as vulnerabilidades conhecidas nesse momento, a aplicação é ou não 

segura para determinado padrão. Outra vantagem é que pode ser requisito para determinada 

aplicação que existam determinados padrões de segurança, mas em simultâneo existirem outros 

que são irrelevantes, pelo que ao estarem os testes agrupados por padrões facilmente se 
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consegue selecionar o grupo de vulnerabilidades que são necessárias testar e assim validar os 

padrões de segurança. 

 

6.1 Trabalho Futuro 

O trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação está ainda numa fase muito 

embrionária necessitando de muito desenvolvimento para se poder tornar uma verdadeira 

ferramenta de testes de segurança. Tal como visto no capítulo anterior, até ao momento apenas 

foram desenvolvidos testes para testar os padrões “Authentication Enforcer” e “Account 

Lockout”, no entanto a aplicação foi desenvolvida para que facilmente sejam acrescentados 

novos testes para validar outros padrões de segurança. 

Em seguida referem-se algumas possiveis implementações que poderão enriquecer a 

ferramenta, no entanto a lista não é exaustiva ao ponto de esgotar todas as possibilidades de 

funcionalidades que podem ser adicionadas. 

 

6.1.1 Melhorias na interface do utilizador 

A interface gráfica tem um aspeto bastante básico, podendo ser melhorada tanto pela 

estilização como pela reformulação das partes que a constituem. 

Sendo uma das formas de apresentar resultados ao utilizador, a interface deverá alterar-

se/adaptar-se a novas funcionalidades que venham a ser implementadas. 

A abertura de ficheiros deverá validar se o ficheiro é válido para a aplicação apresentando 

mensagem ao utilizador, pois apesar de estar filtrado para que estejam visíveis apenas os 

ficheiros válidos para a aplicação é possível contornar e selecionar um ficheiro inválido. 

 

6.1.2 Componente de rastreamento 

O componente de rastreamento pode ainda melhorar muito, pois não estão contempladas 

todas as possibilidades de obtenção de informação. 

Um dos exemplos mencionados no ponto 4.3 é a obtenção da informação dos cookies, 

outro ponto muito importante é tentar descobrir todas as funcionalidades do javascript.  

Para já a aplicação apresenta três critérios de paragem. Paragem manual feita pelo 

utilizador usando o botão de menú para o efeito e dois critérios de paragem referidos no ponto 

4.3. No entanto poderão ser adicionados pelo menos mais dois critérios de paragem que são os 

seguintes: paragem pela quantidade de tempo que fica sem selecionar páginas para teste ou 
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paragem pela quantidade de URLs descobertos que não levaram a nenhuma adição de páginas 

para teste. 

Para já a aplicação apenas testa o acesso, para classificar como público, privado ou não 

acessível, com a primeira credencial da lista de credenciais. Será necessário melhorar este ponto 

para que em vez de se classificar o URL como não acessível o mesmo possa ser classificado 

corretamente como privado se for esse o caso e assim se poder extrair a informação da respetiva 

página privada que certamente levará a novos URLs. 

 

6.1.3 Componente de ataque e análise 

Aqui não há muito a dizer porque para que esta ferramenta possa ser uma verdadeira 

ferramente de testes de segurança é necessário que todos os testes em falta, que validam as 

vulnerabilidades ou não dos padrões de segurança, sejam implementados. 
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Anexos 

A1. Interface gráfica 
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A2. Diagrama de padrões 

propostos por Hafiz et al 
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