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Segurança de Comunicações nas Nuvens 
Padrões, Normas, & Complexidade



Overview

Assuntos
”Vacilantes”

SegurançaSegurançaComunicações Unificadas

Assuntos 
Controversos

SegurançaSegurançaSegurança Nuvens



UC envolve grande número de artefatos

• IP PBX,  

• Trunking, 

• Gateways, 

• Hardphones,

HW, Software, HW, Software, 
Protocolos, 

Serviços, SOs• Hardphones,

• Softphones,

• Virtual PBx

• Clientes de mensagens,

• Unidades de resposta de voz interativa (IVR), 

• Sistemas de distribuição de chamadas, 

• Variedade de sistemas operacionais. 

Serviços, SOs



Protocolos e Serviços

• Usam longa lista de protocolos, incluindo:

– RTP, SIP, H.323, MGCP, SCCP, NFV, MPLSTE, 
802.x, 802.1p, MSTP, BFD, RSTP, RTCP... 

– Todos esses sistemas e protocolos dependem da 
rede de IP subjacente

• Dependem de serviços de suporte como:
Serviços

DNS VLANs

TFTP VxLAN

DHCP NFV

VPNs DiffServ

DTMF RFC 
2833 tone relay

X=(2n)



Padrões: ISO

• BS ISO/IEC 27017: "Information technology. Security 
techniques. Code of practice for information security controls 
based on ISO/IEC 27002 for cloud services." (2015) 

• BS ISO/IEC 27018: "Information technology. Security 
techniques. Code of practice for protection of personally 
identifiable information (PII) in public clouds acting as PII identifiable information (PII) in public clouds acting as PII 
processors." (2014) 

• BS ISO/IEC 270364: "Information technology. Security 
techniques. Information security for supplier relationships. 
Guidelines for security of cloud services" (2016)



Padroes IETF / ITUT

• ITUT: 

– H.235: prover segurança para a recomendação   H.323.

• IETF:

– Sinalização: 

• Autenticação Digest HTTP;• Autenticação Digest HTTP;

• S/MIME (Secure MIME).

– Mídia:

• SRTP (Sercure Realtime Transport Protocol).

• TLS (Transport Layer Security);

• IPsec (Internet Protocol Security).



Padrões: CSA



Cloud Security Alliance

14 Domínios de
conhecimentos



Resistências e previsões 

Richard Stallman, setembro de 2008



Publicações Anuais Cloud

“What the hell?”“What the hell?”



...as nuvens e os ”lobos”..

2008
Nov, 31



Quanto as nuvens são seguras?

A maior parte dos problemas é com as aplicações em si, e não com a 
nuvem ou o DC local
A maior parte dos problemas é com as aplicações em si, e não com a 
nuvem ou o DC local

”Armazenar dados sensíveis na Nuvem e/ou no Datacenter on
Site: o problema persiste, independente da escolha.” 

(Daniel Somerfield | ThoughtWorks, AppSec USA 2015)

DC +/- Seguro Cloud +/- Segura



Movimentação da Economia

Cybercrime é a maior economia 
do mercado Paralelo Mundial (2014)

Por quê?

do mercado Paralelo Mundial (2014)



Crescimento anual

Vetores:

Email 94%
Browser 6%
_________________

Aplicações afetadas:

Java 56%
MS Office 26%
Windows-32: 8%



Problemas com Firewalls Tradicionais



A segurança no perímetro, que a 
maioria das organizações utiliza, é a 

menos efetiva.

Timeline de descoberta 
de falhas internas



Algumas Perguntas

1.Como os dados armazenados na estrutura da nuvem são 
criptografados? Em qual fase (deployment, bootstraping, 
backup?)

2.A nuvem possui controles de acesso refinados?
3.Quais os índices de HA, DR, BC na infraestrutura da nuvem?
4.Quais os níveis de proteção das aplicações na nuvem?



Ataques na Nuvem 

Os provedores de serviços na nuvem
enfrentam relativamente

menos ataques. 

1-Têm maior segurança, 
preocupados com as 

consequências da 
reputação 

2-Aderentes às Normas 2-Aderentes às Normas 
Internacionais

3-Investimentos de grande 

escala



Basicamente, 

Disponibilidade de Dados Críticos
Aplicações em Nuvem

Basicamente, 
qualquer coisa que 

sua aplicação precise 
para inicializar ou 

tornar-se funcional, 
é RISCO

Ian Haken
CSA Enigma Events



• Certificados de chaves privadas TLS/HTTPS 
• Senhas RDS

Dados Críticos  & Aplicações em Nuvem

• Senhas RDS
• Chaves HMAC

• Criptografia para dados de Cartões de 
Crédito

• Informações pessoais
• Credenciais de APIs de terceiros



Ataque TDoS

Duas Fontes de ataque



1-Atacante 
compromete a 

Imagem das VMs

Ataque ”Stealthy Bridge” 

cria os possíveis caminhos na Camada de aplicação 



Ataque ”Stealthy Bridge” 

Replicção das VMs 
comprometidas 



Ataque tipo ”Cloud-Level Graph”

• Poderoso para combinação de falhas de segurança. 
• Pelas falhas, cria os possíveis caminhos ou rotas de ataque.

• Um caminho é uma sequência de potenciais “exploits”
• Ex.: uma vulnerabilidade no servidor da Web para obter 

o privilégio de root e, 

• em seguida, comprometer o de banco de dados. 



THE “SIPSCAN” 
FEB 2011
•A “/0” scan from a botnet
•Scanning SIP Servers with a specific
query on UDP port 5060 
and SYNs on TCP port 80

No. packs em 12 dias 

Ataque SIP Scan

No. packs em 12 dias 
de SIPSCAN: >20M



VMs SBCs (Session Border Controllers)

• Ao migrar para VoIP / Unified Communications, a expectativa 
de segurança e confiabilidade é herdada do legado

• São necessários elementos de rede adicionais para alcançar 
as características esperadas.





Ataques e Ameaças UC

• Toll Fraud
– Tornouse atividade realizada por grupos organizados que 

roubam minutos de redes de VoIP corporativas inseguras e as 
revendem para seus clientes. 

• Negação de serviço de telefonia (TDoS):

– Inundação de chamadas indesejadas que 
interropem a operação do alvo;interropem a operação do alvo;

• Call pumping:

– Um número grande de chamadas indesejadas 
que distribuem números 0800 como forma de 
arrecadar fundos compartilhados

• SPAM de Voz: 

– Chamadas indesejadas projetadas para vender 
algum produto ou serviço



Ataques e Ameaças UC

• Call phishing:
– Chamadas indesejadas projetadas para enganar um consumidor, que 

liga para uma conexão IVR (Interactive Voice Response). O atacante 
coleta informações pessoais

• Outras 
– Authentication issues

– Use of cloud computing for criminal activities– Use of cloud computing for criminal activities

– Illegal activities by the service provider

– Attacks on physical security

– Insider abuse of access

– Malware

– Crossguest virtual machine breaches or side channel attacks

– Insecure or obsolete encryption

– Structured Query Language injection



Futuro das Nuvens?

• Sem previsões de médio prazo

• Em 5 T (bilhões) de anos, o Sol tomará conta 
de tudo



Obrigado!
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