Especificações técnicas

Monitore a segurança dos seus aplicativos,
detectando ameaças e reduzindo riscos
HP Fortify Runtime
O software é o centro de controle e comando para que os dados
que suportam os negócios sejam empregados de forma eficiente e
precisa e consequentemente apresenta-se como o melhor lugar para
que ameaças para a segurança das aplicações sejam identificadas,
compreendidas e combatidas. O HP Fortify Runtime é uma solução
exclusiva que identifica tentativas de quebra de segurança no
software por ameaças internas e externas em tempo real e de
forma automática, fornecendo ainda registros transacionais e de
comportamento para que análises precisas sejam desenvolvidas e
modelos de defesa eficazes implementados. Ao estabelecer uma
camada de proteção no software que está em produção, o HP Fortify
Runtime previne tentativas de ataques com base no comportamento
identificado, reduzindo os riscos de quebras na segurança estabelecida
e provendo para as equipes o tempo necessário para que os defeitos
sejam corrigidos e as vulnerabilidades eliminadas.

Figura 1. Visão do gráfico de tendências no HP Fortify Runtime

Defesa forte em todo o SDLC
Uma abordagem pragmática para a segurança de software inclui
uma profunda estratégia de proteção em todas as fases do Secure
Development Lifecycle (SDLC), combinando práticas recomendadas
com tecnologias abrangentes para incorporar segurança de forma
adequada. Na fase de projeto e codificação, a análise estática do
código-fonte deve ser usada como linha de base para identificar
vulnerabilidades no código e problemas nas implementações,
recomendando adequações e melhorias para a proteção esperada.
Na fase de homologação os testes de segurança dinâmica devem
ser usados para complementar as análises e ajudar a identificar as
vulnerabilidades que ocorrem com o software em funcionamento para
que sejam remediadas de forma ampla. Porém, não é incomum que
mesmo com vulnerabilidades identificadas, o software tenha que ser
implementado em produção para atender as pressões geradas pelos
negócios, o que pode abrir perigosas brechas para a segurança de
todo o ambiente. O HP Fortify Runtime foi desenvolvido para atuar
neste tipo de cenário, impedindo em tempo real a exploração das
vulnerabilidades e provendo para as equipes o tempo necessário para
que o software possa ser efetivamente corrigido e o nível de risco
adequado a valores aceitáveis pela Organização.

Figura 2. Visão operacional do HP Fortify Runtime
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Visão geral operacional do HP Fortify
Runtime

Uma abordagem exclusiva para proteger o
software em produção

1.

O programa alvo é o código do usuário, servidor de aplicativos,
bibliotecas padrão e qualquer outro código carregado por Java
ou .NET

2.

Um ponto do programa é um local de interesse no programa alvo,
como uma chamada de método em qualquer parte da superfície
de ataque ou method boundary

O HP Fortify Runtime protege seus usuários, seus aplicativos e seus
dados, impedindo acessos indevidos e ajudando na identificação de
comportamentos potencialmente perigosos. A solução funciona dentro
do software – diretamente com o binário do aplicativo, oferecendo
proteção e monitoramento de segurança sem código-fonte ou hardware
adicional.

3.

O HP Fortify Runtime monitora os pontos do programa e age
quando necessário

4.

Uma regra do Fortify Rulepacks ou definida pelo usuário,
especifica um ponto do programa e um monitor

5.

Um monitor é um objeto que observa o ponto de um programa

6.

Quando um monitor encontra o que está procurando, ele cria um
evento

7.

Os manipuladores de eventos informam à plataforma de tempo
de execução como responder aos diferentes eventos, dando a
liberdade para cada usuário definir manipuladores específicos

8.

Quando as regras definidas para um manipulador de eventos são
correspondidas, o evento é enviado para um arquivo de log ou
para um serviço de rede

9.

Um manipulador de eventos também pode iniciar uma ação

10. Uma ação pode alterar o estado do programa alvo, lançar uma
exceção, mostrar uma mensagem ou modificar um valor variável

Essa abordagem exclusiva gera diversos benefícios para nossos
clientes. Após a configuração do HP Fortify Runtime, ele passa
a proteger cada ponto de entrada do software, não requerendo
nenhuma reprogramação quando as atualizações são realizadas,
uma vez que o funcionamento da solução é baseado no entendimento
da lógica de negócio do aplicativo, dando um nível de precisão
extremamente elevado. Além disso, o HP Fortify Runtime permite
que um usuário aplique rapidamente regras específicas a qualquer
aplicativo, enriquecendo ainda mais o nível de proteção estabelecido
contra ameaças digitais. As equipes de Operações, Segurança da
Informação e Desenvolvimento de Software, podem utilizar de forma
simples e eficiente o HP Fortify Runtime para integrar solução em
tempo real.

Recursos do Fortify Runtime
•
•

•
•

•

Detecta ameaças e bloqueia ataques com precisão a partir de
aplicativos internos
Permite respostas personalizadas a incidentes de segurança
no software, como bloqueio da ação, encerramento da sessão,
sanitização do ataque, alerta a administradores e mais
Monitora sessões e comportamento dos usuários
Provê o monitoramento da segurança de software, registrando e
respondendo aos eventos sem modificações e sem necessidade
de mudança no código ou na topologia de rede
Envia feeds dos eventos de segurança para um local central (HP
Fortify Software Security Center, HP ArcSight Enterprise Security
Manager [ESM] ou servidor Syslog)

Proteção e registro de aplicativos

Benefícios

O Fortify Runtime é uma solução para proteção em tempo real
de software com base em Java e .NET monitorando e protegendo
ativamente contra ataques direcionados e possíveis ameaças contra
um aplicativo e os dados de negócio relacionados. A solução identifica
automaticamente os pontos de segurança críticos no aplicativo e os
monitora continuamente, detectando eventos de segurança quando
ocorrem e respondendo com registros e respostas através do HP
Fortify Software Security Center, HP ArcSight Logger ou ESM, e no
sistema de arquivos.

•

As respostas podem ser configuradas com diferentes
comportamentos, incluindo o bloqueio total do usuário, a saída do
usuário, interrupção da solicitação, sanitização da solicitação ou alerta
de um administrador principal – oferecendo uma abordagem exclusiva
para proteção de Aplicativos Web. A qualquer momento, você pode
ver quem está realizando o ataque (com base no endereço IP, nome de
domínio e mais), como o ataque está sendo conduzido e qual parte do
aplicativo está sendo atacada, sendo detalhada até a linha de código
exata.
A solução opera com baixa sobrecarga e a capacidade de ativar e
desativar a proteção rapidamente. As regras abordam os tipos mais
comuns de vulnerabilidades e podem ser personalizadas para atender
a requisitos relacionados à conformidade e melhores práticas, como
o OWASP (Open Web Application Security Project) Top 10, PCI-DSS
(Payment Card Industry Data Security Standard) e HIPAA (Health
Insurance Portability and Accountability Act).

•

•

•

Melhor proteção contra ataques cibernéticos e fraudes em
aplicativos implantados: Estatísticas1 recentes do HP 2011 Top
Cyber Security Risks Report mostram que a maioria das
vulnerabilidades de segurança é causada por falhas no software,
no entanto, a maioria das organizações investe apenas uma
pequena porcentagem de seus orçamentos para monitorar e
proteger estes recursos. Usando o HP Fortify Runtime, você
pode proteger seus aplicativos facilmente, sem codificação
personalizada, treinamento ou modelagem, tendo uma rápida
obtenção de valor.
Conformidade otimizada e controles para auditoria de
segurança no nível de aplicativos: Muitas regulamentações
governamentais e padrões do setor exigem a proteção de
tipos específicos de dados comerciais, como a conta do cliente,
informações de saúde e dados do titular do cartão. A segurança
de aplicativos é a forma mais direta para mostrar conformidade
com muitas dessas normas.
Visibilidade de ameaças em toda a empresa e gerenciamento
centralizado de eventos de segurança para todos os
aplicativos: Permite que você reforce as regras de negócios,
políticas técnicas e operacionais. A segurança dos aplicativos
pode alertar administradores sobre violações das políticas de
negócios resultando em um melhor monitoramento e segurança
do software.
Riscos de negócios priorizados com correlação em tempo real
em toda sua rede, sistemas e aplicativos: O monitoramento
da segurança de aplicativos pode alimentar fluxos de eventos
para sistemas de gerenciamento de informações e eventos de
segurança (SIEM), assim os dados podem ser correlacionados com
eventos de rede e segurança e outros dados de sistemas.

Fonte: Relatório de principais riscos de segurança cibernética em 2011,
HP, setembro de 2011 http://www.hpenterprisesecurity.com/collateral/
report/2011FullYearCyberSecurityRisksReport.pdf
1

A resposta para sua segurança de
aplicativos de produção
O HP Fortify Runtime é uma solução de segurança exclusiva e
inovadora, indo muito além do monitoramento das portas HTTP e
protegendo o software em toda a sua extensão em um processo
que pode ser implementado uma única vez sem requerer grandes
alocações de esforço em atualizações e administração. Empregando
uma tecnologia única de proteção em tempo real para o software,
o HP Fortify Runtime pode ser correlacionado com outros dados de
sistemas e eventos de segurança, podendo não só atuar isoladamente
mas também como um componente para uma solução completa de
monitoramento de segurança e resposta a incidentes no seu ambiente
informatizado.

Sobre a HP Enterprise Security
HP é a fornecedora líder em soluções em compliance e segurança para
as organizações que buscam mitigar os riscos em ambientes híbridos
e estarem protegidas de ameaças avançadas. Baseada nos produtos
líderes de HP ArcSight, HP Fortify e HP TippingPoint, a plataforma
HP Security Intelligence é única na entrega de correlacionamentos
avançados de eventos, segurança para software e defesa para os
perímetros digitais e redes de dados, fornecendo soluções que
efetivamente protegem a infraestrutura tecnológica de nossos
clientes das mais sofisticadas ameaças cibernéticas.

Serviços HP
Os serviços fornecidos pelo grupo de HP Enterprise Security Products
(HP ESP) adotam uma abordagem holística para a proteção dos
negócios de nossos clientes onde nossos produtos para segurança
cibernética são utilizadas como base para soluções que suportam o
gerenciamento adequado dos riscos para os negócios e a aderência
as regulamentações de mercado das maiores organizações mundiais.
Usamos uma combinação de conhecimento – nosso e seu – e
metodologias comprovadas para entregar resultados rápidos, efetivos
e que demonstram o retorno sobre os investimentos realizados.
Nossas soluções combinam tecnologias de ponta com processos
técnicos e de negócio executados por equipes que prezam pela
excelência e capacidade.
Saiba mais sobre os serviços HP ESP Global em
hpenterprisesecurity.com.

Monitore seus aplicativos
Para saber mais sobre a solução HP Fortify Runtime.
Acesse http://www.hpenterprisesecurity.com/products/
hp-fortifyruntime/

Conecte-se
hp.com/go/getconnected
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