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Anatomia de um ataque a uma
aplicação ou Base de Dados
Hackers podem potencialmente, utilizar falhas de
programação e mau dimensionamento das arquiteturas das aplicações e bases de dados, de forma a
provocar prejuízos ao negócio ou à organização.
Cada vulnerabilidade representa um risco que
pode, ou não, ser grave o suﬁciente para justiﬁcar a
atenção da instituição.
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A Hardsecure integra frameworks
e standards como:
» OWASP Risk Rating Methodology
» Source Code Analysis Tools (SAST/DAST)
» FAIR Information Risk Framework
» Microsoft Threat Modeling (STRIDE and DREAD)
» DBSAT (Oracle Database Security Assessment)

Frameworks Exclusivos
Para além da bateria de testes estabelecidos na framework OWASP, a Hardsecure
dispõe de um conjunto alargado de
frameworks exclusivos para conferir maior
visibilidade e controlo sobre o nível de
risco e de segurança.
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O que a Hardsecure pode fazer por si!
Soluções de controlo personalizadas
às suas necessidades de negócio.
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Em aplicações, frameworks, sistemas e base de dados.

Categorizamos as vulnerabilidades de acordo com
o Common Vulnerability Scoring System (CVSS) de
forma a garantir a:
» Exploração da vulnerabilidade.
» Avaliação da probabilidade associada a cada agente.
» Avaliação da probabilidade associada ao vetor de ataque.
» Avaliação da probabilidade associada à vulnerabilidade de
segurança.
» Combinação de vários fatores, entregando uma estimativa
dos impactos técnicos e de negócio da sua instituição.
» Integração de vários fatores para calcular o risco na sua
totalidade.
» Determinar as técnicas adequadas à mitigação ou correção
da vulnerabilidade.
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Fornecemos segurança e robustez para garantir:
» Veriﬁcação da segurança
» Parametrização de consultas
» Codiﬁcação de dados
» Validação de todas as entradas
» Implementação de controlos de identidade
e autenticação

» Implementação de controlos de acesso
» Proteção dos dados
» Implementação de Logs e deteção de intrusão
» Análise da estrutura e framework de
segurança e respetivas bibliotecas de suporte
» Manipulação de erros e exceções
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