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Desenvolvendo aplicações Apex 
seguras

Anderson Ferreira



  

Quem sou

● Anderson Ferreira

– Engenheiro de Computação 

– Especialista em Segurança da Informação

– MBA em Gestão de TI

– Gerencia e desenvolve mais de 

15 sistemas em Apex



  

Disclaimer

● As opiniões expressas aqui são 

opiniões pessoais!

● Por favor, perguntas apenas ao 

final da apresentação
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Introdução

● O que é segurança da informação?
●



  

Introdução

● “O custo da segurança não pode ser maior que o 
do ativo”

● Mas DEVE haver o investimento em segurança!
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Autenticação

● Estabelece a identidade do usuário antes do 
acesso à aplicação.



  

Autenticação



  

Autenticação



  

Autenticação

● Evite desenvolver com a aplicação pública!

– Open Door Credentials

– No Authentication (using DAD)
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Autorização

● Define quem tem autorização para fazer o que.

● Pode ser associado dentre outros a:

aplicação

páginas

regiões

itens

botões

processos



  

Autorização



  

Autorização



  

Autorização



  

Autorização

● Se deseja que um componente não seja 
executado/acessado, bloqueie o componente! 
Não só a maneira de se chegar a ele.

Exemplo: 
– Se não posso acessar uma página, então deve-se 

bloquear a página e não apenas o links que levam 
à página.

link páginas
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Proteção de estado de sessão

● URL Apex

f?p= 

app:page:session:request:debug:cache:input 
parameters:values:printerfriendly

“Apex programmers smartly request double 
cache in virtual programs”



  

Proteção de estado de sessão

● Checksum valida se não alterou:
– Nome e valor de argumentos

– Request (Requisição)

– Clear cache (Limpeza de cache)

– Outros (Veremos adiante!) - Usuário ou Sessão



  

Proteção de estado de sessão

Aplicação

Página

Item

1º passo

2º passo



  

Proteção de estado de sessão



  

Proteção de estado de sessão 

Gera um novo SALT para o checksum



  

Proteção de estado de sessão



  

Proteção de estado de sessão



  

Proteção de estado de sessão



  

Proteção de estado de sessão



  

Proteção de estado de sessão

Favorito privado

Favorito público



  

Proteção de estado de sessão

● Função que gera o checksum:

APEX_UTIL.PREPARE_URL (

    p_url           IN VARCHAR2,

    p_url_charset   IN VARCHAR2 default null,

    p_checksum_type IN VARCHAR2 default null)

RETURN VARCHAR2;

SESSION 3
PRIVATE_BOOKMARK 2
PUBLIC_BOOKMARK 1
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Principais ataques

● Não tente isso em casa!

● Pode ser perigoso!



  

Principais ataques

● Apex sofre das mesmas vulnerabilidades de 
outras tecnologias web! 



  

URL Tampering

● Modificação da URL de forma a executar ações 
que não eram desejáveis tais como: 
– alterar parâmetros, 

– executar ações indevidas no banco de dados ou 

– acessar páginas não permitidas.



  

URL Tampering

● Exemplo:
– Sistema de pedidos

● (Acesso a pedidos não autorizados)
● (Acesso a páginas não utilizadas)
● (Alteração de valores de pedidos)



  

URL Tampering

● Como evitar URL Tampering?
– Proteção de estado de sessão

– Cláusula WHERE

– VPD (Virtual private database)
● Apenas na versão Enterprise Edition



  

URL Tampering

● Como evitar URL Tampering?
– Execute sempre validações do lado do servidor

– Páginas não utilizadas não podem ser acessíveis
● Exclua ou deixe sem acesso por URL

– Não esqueça das autorizações nas páginas!
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SQL Injection

● Comando SQL malicioso é inserido 

na aplicação gerando:
– ações não pretendidas (exclusão de dados ou 

tabelas, alteração de informações etc); ou

– acesso a dados não autorizados (senhas, dados 
sigilosos etc).

● Foco: servidor de Banco de dados



  

SQL Injection

● Exemplo:
– Campo de pesquisa vulnerável

● Acesso indevido (1 OR 1=1)
● Consulta de mais informações (UNION)
● Drop table/Update table (1; DROP TABLE my_table)



  

SQL Injection

SELECT *

FROM orders

WHERE order_id = &PX_ORDER_ID.

1 OR 1=1
1 UNION 

SELECT login, password, 
credit_card, address

FROM customers

1; DROP TABLE access_log



  

SQL Injection

● Como evitar SQL Injection?
– Evite strings de substituição/concatenação

● Use bind variables ou “v function”
– Cuidado com SQL dinâmicos!

– Execute sempre validação no lado do servidor
● Não confie em javascripts



  

SQL Injection
● Como evitar SQL Injection?

– Utilize tamanho de campos adequados

– Evite dados sensíveis em claro no banco

– Limite privilégios de acesso
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Cross-site scripting

● XSS

● Foco: Outros usuários (browser interpretando 
código malicioso em javascript)



  

Cross-site scripting

● Pode roubar dados do usuário e até mesmo a 
sessão



  

Cross-site scripting

● Exemplo
– Página de comentário 

● inserindo script em entrada do usuário



  

Cross-site scripting

● Como evitar XSS ?
– Dados fornecidos pelo usuário devem ser 

escapados com htf.escape_sc

– Execute sempre validação no lado do servidor
● Não confie em javascripts
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Conclusão



  

Conclusão

● Apex possui diversos dispositivos de segurança

Autenticação

Autorização

Proteção de estado de sessão



  

Conclusão

● Apex é seguro! 

● Pessoas deixam as aplicações inseguras!



  

Dúvidas?

andersonrf@gmail.com

mailto:andersonrf@gmail.com
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