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RESUMO

A facilidade com que a computação em nuvem permite o provisionamento de
recursos e publicação de serviços ou informações, pode trazer problemas, tais
como, exposição de informações vitais à vulnerabilidades, além disso, se a utilização
da nuvem pública não levar em consideração modelos de governança ou padrões de
segurança, os serviços hospedados neste ambiente podem ficar indisponíveis
quando atacados, ou seja, podem não preservar a resiliência necessária para seus
consumidores. No entanto, os principais provedores de nuvem públicas oferecem
soluções de segurança nativas que podem ser facilmente programadas,
automatizadas e orquestradas, com isso, erros operacionais comuns podem ser
facilmente previstos e solucionados. Portanto, essa dissertação propõe um sistema
de segurança inteligente que, com a utilização de uma base de conhecimento,
sustenta modelos de governança ou padrões de segurança definidos em tempo de
projeto para um arquitetura provisionada em computação em nuvem, esse sistema
apoia-se em uma camada de automação (scripts) baseada em serviços nativos de
nuvem. Esse sistema inteligente, além de construir cenários completos, também
valida, pela sua automação, se estes estão disponíveis conforme previsto e, atua se
necessário, ao encontrar inconformidades, corrigindo estas e reportando para o
consumidor de nuvem pública sobre a situação encontrada. Observa-se que essa
dissertação atinge seu objetivo proposto ao detectar situações de inconformidades
com seu script de motor de conformidade em cenários planejados e construídos pelo
seu script construtor, mantendo, dessa forma, a provisão e a configuração dos
componentes conforme esperado, apresenta resultados relevantes em relação ao
tempo de detecção e reparação de inconformidades encontradas nos cenários
propostos.

Palavras Chaves: Segurança em Computação em Nuvem; Sistema Inteligente;
Governança de Nuvem Pública; ITIL; ISO/IEC 27001; PCI DSS.

ABSTRACT

A proposal for automation and continuity of services in public clouds
The ease with which cloud computing allows the provisioning of resources and
publication of services or information, can bring problems, such as exposure of vital
information to vulnerabilities, in addition, if the use of the public cloud does not take
into account governance models or security standards, services hosted in this
environment may be unavailable when attacked, that is, they may not preserve the
necessary resilience for their consumers. However, leading public cloud providers
offer native security solutions that can be easily programmed, automated and
orchestrated, so common operational errors can be easily predicted and resolved.
Therefore, this dissertation proposes an intelligent security system that, with the use
of a knowledge base, supports governance models or security standards defined at
design time for an architecture provided in cloud computing, this system is based on
a automation layer (scripts) based on native cloud services. This intelligent system, in
addition to building complete scenarios, also validates, through its automation, if they
are available as planned and, if necessary, acts when finding non-conformities,
correcting these and reporting to the public cloud consumer about the situation
found. It is observed that this dissertation reaches its proposed objective by detecting
nonconformities with its compliance engine script in scenarios planned and built by its
builder script, thus maintaining the provision and configuration of components as
expected, presenting relevant results in relation to the time of detection and repair of
non-conformities found in the proposed scenarios.

Keywords: Cloud computing security; vulnerability exploitation; governance and
security models; ITIL; ISO / IEC 27001; PCI DSS.
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1 INTRODUÇÃO

A evolução da informática nos últimos anos, fez com que a hospedagem da
informação mudasse de forma considerável. Pode-se observar que os dados
inicialmente eram hospedados e centralizados em mainframes, instalados em
empresas de tecnologias, sendo acessados quase que exclusivamente por terminais
e, em menos de uma década, devido ao alto custo de manutenção dessa
arquitetura, esse acesso foi descentralizado pela arquitetura cliente/servidor,
tornando o custo de hardware mais acessível e, também, permitindo maior controle e
gestão da informação. No entanto, foi necessário mais recursos para operação e
manutenção dessa plataforma localmente. Posteriormente, surgiu o serviço de
alocação de espaço físico e infraestrutura (energia, arrefecimento e cabeamento de
dados), do inglês collocation, em datacenters de grandes provedores e, então, os
dados foram migrados de seu armazenamento local para um armazenamento
remoto, além disso, naquele momento, também surgiu o serviços de hospedagem,
do inglês hosting, para serviços de páginas web simples. (BATISTI, 2003).
Sendo assim, durante essa fase de downsizing e com o desenvolvimento
acentuado de tecnologias de virtualização, ou mais especificamente, as técnicas de
software-defined, tornou-se possível à viabilização da computação em nuvem, do
inglês cloud computing. Ou seja, o poder computacional é hospedado, cobrado
conforme utilização e com garantias de disponibilidade, convertendo a infraestrutura
em serviços e, de certa forma, em código, gerando os chamados modelos de
tecnologia da informação As A Service (MELL; GRANCE, 2011).
Como esperado, as grandes corporações da indústria da informática
desenvolveram suas próprias “nuvens” tornando-se, portanto, provedores de
serviços de nuvem, do inglês Cloud Service Providers (CSP), tendo como objetivo
estarem à frente e, aderentes tecnologicamente, para suprirem essa nova demanda.
Com isso, é cada vez mais comum que empresas deixem de criar seus próprios
datacenters locais (on-premises) para provisionarem recursos nesses ambientes de
nuvens públicas. Porém, essa facilidade e agilidade no provisionamento de recursos
pode expor informações e serviços às mais diversas vulnerabilidades. Logo, isso não
altera a necessidade de desenvolvimento e elaboração de topologias de redes para
garantir o acesso e transmissão da informação de forma segura
BENKHELIFA, 2011).

(AL-RUITHE;
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Dessa forma, e por causa do recente aumento dos ataques cibernéticos, é
necessário que questões de segurança da informação sejam devidamente
abordadas nessas arquiteturas, por meio de modelos de governança ou padrões de
segurança. A finalidade é garantir a integridade e a disponibilidade dos dados e
serviços, mantendo assim a continuidade do negócio suportada por essa
infraestrutura. Observa-se ainda que os provedores desse tipo de serviço proveem
plataformas de serviços voltadas à segurança, de forma nativa, e também, a
orquestração dessa infraestrutura através de bibliotecas e linguagens de
programação próprias conhecidas como API, com literatura e documentação aberta
ao público (SUN et al., 2018).

1.1 Motivação

A falta de modelos de governança ou padrões de segurança exclusivos ou
nativos de ambientes de nuvem pública e carência de conhecimento mais profundo,
aliados à facilidade de provisionamentos de recursos, pode expor as instituições às
mais diversas vulnerabilidades. O resultado abrange desde a interrupção de serviços
até a exposição de informações confidenciais e estratégicas. Atualmente, existem
diversos materiais abordando esses temas e propondo soluções. Sun et al. (2018)
abordam o aspecto de segurança à recursos em ambientes de nuvens por meio de
avaliações quantificáveis, transformando essas em avaliação em modelos
desenvolvidos pelos próprios autores e, posteriormente, convertidas em votos. O
objetivo é orientar o usuário a realizar a configuração dos recursos de forma mais
segura. Já o trabalho de Ahmad e Janczewski (2011), embora defina domínios de
segurança, oferece um foco maior na inadequação ou obsolescência dos padrões de
segurança atuais para ambientes de cloud computing.
Contudo, observa-se que os trabalhos citados não utilizam os recursos
providos pelas nuvens públicas para automatizar a segurança com base em modelos
de governança ou padrões de segurança, cujo objetivo é minimizar erros
operacionais. Este tipo de problema é muito importante, já que a menor falha
operacional inserida neste ambiente pode levar as empresas às mais diversas
fatalidades. Por exemplo, recentemente é verificado um aumento constante nos
ataques de ransonware que exploram e propagam-se através de portas
fundamentais para o sistema operacional Windows, tais como, tcp/445 e tcp/3389,
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ou seja, uma regra de firewall aplicada de forma manual ou, até mesmo,
automatizada sem planejamento, não tendo como base um modelo de governança
ou padrão de segurança, pode expor um determinado serviço à ataques comuns
causando instabilidade. Implicando, portanto, em um dos problemas primordiais da
segurança da informação – a falta de disponibilidade. Observando que Torkura e
Meinel (2011) afirmam em seu trabalho, no capítulo 2 seção A que [...] "Os controles
de segurança que se mostraram eficazes em redes tradicionais não são suficientes
na nuvem. Vulnerabilidades decorrentes desse efeito são conhecidas como desafios
de controle ".
Uma solução para problemas de disponibilidade causados justamente pela
imprecisão na automatização de procedimentos executados em nuvem (ou mesmo a
falta desta automação) é a tradução de modelos de governança vista em Sheridan
et al. (2017) ou padrões de segurança para algoritmos simples ou mais sofisticados
utilizando aprendizagem supervisionada, tais como, algoritmos encontrados em
literaturas de Redes Neurais Artificiais (RNA). Isso deve levar a uma implementação
mais inteligente e automatizada de camadas de proteção, aproveitando-se de
ferramentas nativas desse ambiente, com o objetivo de responderem de forma
proativa ou reativa a incidentes de segurança, orquestrando assim a infraestrutura
que mantém serviços e informações, como brevemente explorado em ColmanMeixner et al. (2016). Com isso, o risco de exposição a vulnerabilidades causadas
por erros operacionais tende a diminuir significativamente, resultando, em maior
disponibilidade e resiliência dos serviços.

1.2 Objetivo

Automatizar a segurança e a resiliência de ambientes de nuvem pública por
meio da aplicação de scripts de segurança inteligentes, alinhados a um conjunto de
modelos de governança ou padrões de segurança, que provisionam recursos de
forma proativa e, adicionalmente, verificando a integridade do ambiente provisionado
e corrigindo se e quando necessário.
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1.3 Contribuições

Essa dissertação adapta e aplica modelos de governança, como, ITIL v4 ou
padrões segurança, tais como, ISO / IEC 27001, PCI DSS, para ambientes de
nuvem pública conforme abordado no artigo de Ahmad e Janczewski (2011), e
também LGPD. Sustentando essa aplicação por uma camada de segurança de
forma automatizada que manipula a infraestrutura computacional deste ambiente
através de recursos nativo (API) programados como scripts como observado no
trabalho de Zhang e Lee (2017), fornecendo, portanto, maior confiabilidade no
acesso as informações e disponibilidade, e até mesmo, resiliência dos serviços,
conforme idealizado no trabalho de Colman-Meixner et al. (2016), sendo assim,
observa-se na Figura 1, a ideia geral desta dissertação. Registra-se ainda que a
aplicação dos modelos de governança ou padrões de segurança, citados no início
desta subseção, servem de validação para os cenário da proposta apresentados na
seção 4.

Figura 1 - Processo da dissertação

Fonte: Próprio Autor

Na Figura 1, observa-se o fluxograma geral do processo desta dissertação e
como a fundamentação e conceituação teórica sustenta a parte prática –
experimental.
Essa dissertação pode contribuir na resposta a incidentes de segurança em
ambiente de nuvem pública que embora foram claramente apresentados e definidos
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nos trabalhos de Colman-Meixner et al. (2016), Sun et al. (2018) e Ahmad e
Janczewski (2011), contudo, não foram, de forma prática, totalmente solucionados
por meio de automação com APIs ou ferramentas nativas, tais como, scripts desses
ambientes de nuvem pública. Observa-se ainda que os modelos de governança ou
padrões de segurança que essa camada de algoritmos sustenta é definida durante a
pesquisa. Portanto, como contribuição, espera-se atingir os objetivos específicos,
tais como:
▪

Apresentar um método para detecção proativa de falhas operacionais;

▪

Transformar respostas reativas de manuais para automáticas;

▪

Informar automaticamente sobre problemas detectados e ações tomadas.

1.4 Metodologia

Conforme descrito na seção de objetivo, a aplicação de modelos de
governança ou padrões de segurança é sustentada através de uma camada
inteligente de algoritmos, conhecidas como scripts, que devem interagir com as APIs
nativas desses ambientes e, por meio de cenários, apresentar a eficiência dos
métodos propostos na disponibilidade do serviços e resiliência na seção 4. Embora
essa questão de falhas e planos de resiliência seja amplamente abordadas nos
artigos de referência, principalmente em Colman-Meixne et al. (2016), esses não
apresentam formas automatizadas de responder a incidentes. Lacuna que esta
dissertação procura solucionar utilizando-se da criação de scripts tratados como
“construtor e motor de conformidade” tendo maior detalhamento de sua concepção,
criação, desenvolvimento e execução na seção 4.

1.5 Organização da Dissertação

Esta dissertação está organizada em 6 seções, incluindo a introdução como
seção 1.
A seção 2, apresenta o referencial teórico utilizado como base nessa
pesquisa, com objetivo de apresentar os principais fundamentos e conceitos de
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cloud computing considerando a própria definição do NIST sobre computação em
nuvem. Apresenta análises de riscos nesses ambientes, métodos de segurança, e
exemplos de políticas de segurança conforme as recomendações da ENISA sobre
como trabalhar de forma segura e, por consequência, garantir de forma adequada os
benefícios da computação em nuvem. Apoia-se na publicação da Cloud Standards
Customer Council verificando a aplicação ou adaptação de modelos de governança
como ITIL, e padrões de segurança, tais como, ISO / IEC 27001 e PCI DSS. Além de
apresentar de forma sucinta a LGPD.
A seção 3, apresenta uma comparação com principais artigos que
fundamentam esta dissertação, tais como, Colman-Meixne et al. (2016), Ahmad e
Janczewski (2011), Sun et al. (2018), Zhang e Lee (2017), Torkura e Meinel (2011),
Sheridan

(2017), Al-Ruithe e Benkhelifa (2017) e Subashini e Kavitha (2011).

Demonstra-se, assim, a importância da pesquisa e discute a abordagem dos
pesquisadores sobre o tema por meio da exploração de situações não abordadas,
tais como, a utilização de APIs nativas para automatizar a resiliência e a proteção
desses ambientes.
A seção 4, apresenta a proposta desta dissertação que, utilizando cenários,
tais como, conformidade de conexões VPN, do inglês Virtual Private Networks;
garantia de filtragem de camada 4 com firewall nativo para proteção de IaaS, do
inglês Infrastructure as a Service; manutenção da resiliência de serviços em IaaS
através de controle de variáveis de desempenho; proteção contra exploração de
vulnerabilidade em PaaS, do inglês Platform as a Services, com filtragem de camada
7; e preservação de dados armazenados em nuvem pública com criptografia
automatizada, observando que, embora este não seja uma dissertação de
Inteligência Artificial, utiliza o conceito de sistemas especialistas sobre uma camada
de scripts com o objetivo de construir os cenários propostos e manter a
conformidade de sua arquitetura utilizando como base de conhecimento um conjunto
de arquivos, registra que essa dissertação considera este sistema como sistema
inteligente. Com isso, será possível aplicar os conceitos e fundamentos abordados
nos capítulos 1, 2 e 3 desta dissertação para validar a eficiência da proposta.
A seção 5 apresenta os resultados e validações da proposta obtidos através
da experimentação prática da seção 4.
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A seção 6, apresenta as conclusões obtidas pelos cenários em comparação
com as seções teóricas, fundamentais e conceituais desta dissertação, sendo elas, 2
e 3, e as limitações encontradas, além de, abrir propostas para novos trabalhos.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para fundamentar e conceituar esta dissertação, é necessário elucidar quais
as principais instituições que contribuem para a computação em nuvem, elaborando
e publicando normas, padrões e diretivas para difusão dessa nova tecnologia
apresentadas nas subseções desta seção. Também é apresentado modelos de
governança ou padrões de segurança que são mais utilizados pelo mercado e como
respondem, ou se respondem, a este novo modelo de infraestrutura computacional.
De acordo com isso, observa-se na Figura 2, como as subseções se comunicam
para fundamentação desta dissertação.

Figura 2 - Fundamentação dos modelos de governança ou padrões de segurança

Fonte: Próprio Autor

Ao verificar a Figura 2, nota-se a necessidade de entendimento primeiro das
instituições que definem ou regulamentam a computação em nuvem convergindo
para utilização adaptada dos modelos de governança ou padrões de segurança
atuais.
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2.1 A definição do NIST para computação em nuvem

O NIST, instituição relacionada ao departamento de comércio dos Estados
Unidos, define, em sua publicação especial 800-145 de setembro de 2011, a
computação em nuvem. Essa definição serve de base para correta identificação e
correto entendimento desse modelo tecnológico, para então ser comercializado por
uma entidade provedora deste serviço (CSP) e consumida ou utilizada por entidades
conhecidas como clientes e/ou usuários. Determina, então, que este modelo é
composto por cinco características essenciais; três modelos de serviços; e quatro
modelos de provisionamento (MELL; GRANCE, 2011).

2.1.1 As cinco características essenciais

As cinco características essências definidas pelo NIST são (MELL; GRANCE,
2011,tradução nossa):
▪

Autoatendimento sob demanda;
o Um

consumidor

pode

provisionar

unilateralmente

recursos

de

computação, como servidor ou armazenamento em rede, conforme
necessário, sem exigir interação com cada provedor de serviços.;
▪

Amplo acesso à rede;
o Os recursos estão disponíveis na rede e são acessados por
dispositivos

padrões

que

promovem

o

uso

por

plataformas

heterogêneas (por exemplo, telefones celulares, tablets, laptops e
estações de trabalho) .;
▪

Pool de recursos;
o Os recursos de computação do provedor são agrupados para atender a
vários consumidores usando um modelo multi-tenant, com diferentes
recursos físicos e virtuais dinamicamente atribuídos e reatribuídos de
acordo com a demanda do consumidor.;
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▪

Rápida elasticidade;
o Os recursos podem ser provisionados e liberados elasticamente, em
alguns casos automaticamente, para alocar rapidamente e de forma
proporcional à demanda. Ao consumidor, os recursos disponíveis para
provisionamento geralmente parecem ser ilimitados para o uso, em
qualquer quantidade e a qualquer momento.;

▪

Serviço medido;
o Os sistemas em nuvem controlam e otimizam automaticamente o uso
de recursos, aproveitando uma capacidade de medição em algum nível
de

abstração

apropriado

ao

tipo

de

serviço

(por

exemplo,

armazenamento, processamento, largura de banda e contas de usuário
ativas). O uso de recursos pode ser monitorado, controlado e reportado,
proporcionando

então,

transparência

tanto

para

o

fornecedor

consumidor do serviço utilizado.

2.1.2 Os três modelos de serviços

Os três modelos de serviços definidos pelo NIST são (MELL; GRANCE, 2011,
tradução nossa):
▪

Software como Serviço (SaaS);
o A capacidade oferecida ao consumidor é de usar os aplicativos em
execução remota em uma infraestrutura de nuvem. As aplicações são
acessíveis a partir de vários dispositivos clientes por meio de uma
interface, como um navegador da web (por exemplo, e-mail baseado na
web) ou uma interface de programa. O consumidor não gerencia ou
controla a infraestrutura de nuvem nos quais esses aplicativos estão
hospedados,

incluindo

rede,

servidores,

sistemas

operacionais,

armazenamento ou até mesmo recursos de aplicativos individuais, com
exceção de configurações específicas de aplicativos.;
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▪

Plataforma como Serviço (PaaS);
o A capacidade fornecida ao consumidor é de implantar na nuvem
aplicações criadas ou consumidas por outros clientes, criadas por meio
de linguagens de programação, bibliotecas, serviços e ferramentas
suportadas pelo provedor. Assim como no SaaS, o consumidor não
gerencia ou controla a infraestrutura de nuvem no qual a plataforma é
hospedada, incluindo rede, servidores, sistemas operacionais, ou
armazenamento, mas tem controle sobre os aplicativos implantados e
possivelmente definições de configuração para o ambiente de
hospedagem de aplicativos.;

▪

Infraestrutura como Serviço (IaaS);
o A capacidade oferecida ao consumidor é de provisionar processamento,
armazenamento, redes e outros recursos fundamentais de computação,
onde o consumidor é capaz de implantar e executar software arbitrário
(sistema operacional completo). O consumidor não gerencia nem
controla a infraestrutura de nuvem em que as máquinas virtuais estão
hospedadas,

mas

tem

controle

sobre

sistemas

operacionais,

armazenamento e aplicativos implantados; e possivelmente controle
limitado de componentes de rede selecionados (por exemplo, firewalls
de host).

2.1.3 Os quatro modelos de provisionamento

Os quatro modelos de provisionamentos são (MELL; GRANCE, 2011,
tradução nossa):
▪

Nuvem privada;
o A infraestrutura em nuvem é provisionada para uso exclusivo de uma
organização que pode atender vários consumidores (por exemplo,
unidades de negócios). Pode ser de propriedade, gerenciada e operada
pela organização, um terceiro, ou alguma combinação deles, e pode
existir dentro ou fora das instalações, conforme Figura 3;
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Figura 3 - Topologia macro de nuvem privada

Fonte: Próprio autor

Observa-se na Figura 3 que o modelo nuvem privada concentra-se em
ambiente local, provendo serviços que serão consumidos majoritariamente por
clientes internos.
▪

Nuvem comunitária;
o A infraestrutura em nuvem é provisionada para uso exclusivo de uma
comunidade de

consumidores

que

compartilham

objetivos (por

exemplo, missão, pesquisa e outros). Pode ser gerida e operada por
uma ou mais organizações desta comunidade, um terceiro, ou alguma
combinação deles, e pode existir dentro ou fora das instalações”,
conforme Figura 4;

Figura 4 - Visão macro de nuvem comunitária

Fonte: Próprio autor
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Observa-se na Figura 4 que a nuvem comunitária pode interligar diversas
instituições ou organizações que consumirão os serviços providos por este
ambiente, todavia, o acesso a estes serviços é restrito aos colaboradores destas
instituições ou organizações.
▪

Nuvem pública;
o A infraestrutura de nuvem é provisionada para uso irrestrito do público
em geral. Pode ser de propriedade, gerenciada e operada por uma
organização comercial, acadêmica ou governamental, ou alguma
combinação deles, conforme Figura 5;
Figura 5 - Visão macro de nuvem pública

Fonte: Próprio autor

Observa-se na Figura 5 que a nuvem pública, embora semelhante a nuvem
comunitária, permite acesso ao público geral aos seus serviços, este é o ambiente
mais comum de nuvem utilizado atualmente.
▪

Nuvem híbrida;
o A infraestrutura da nuvem é uma composição de duas ou mais nuvens
distintas infraestruturas (privadas, comunitárias ou públicas) que
permanecem como entidades únicas, mas integradas por tecnologia
padronizada ou proprietária, permitindo serviços de dados e
aplicações (por exemplo, transbordo de serviços entre as nuvens para
balanceamento de carga), conforme Figura 6.
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Figura 6 - Visão macro de nuvem híbrida

Fonte: Próprio autor

Observa-se na Figura 6 que a nuvem híbrida tem a ideia de criar um ambiente
de nuvem privada em datacenter local capaz de prover e manipular serviços com
nuvem pública, ou seja, transacionar os serviços entre os dois ambientes.

2.2 A recomendação da ENISA para segurança em computação em nuvem

A

ENISA, agência reconhecida como centro especialista de redes de

computadores e segurança da informação para comunidade europeia, tem como
objetivo, desenvolver avisos, recomendações e melhores práticas, além de prestar
assistência na confecção e implantação de leis para garantir a resiliência de
informações na Europa, usando como base o modelo de definição de computação
em nuvem do NIST (HAEBERLEN; DUPRÉ, 2012).

2.2.1 ENISA - Os benefícios da segurança

Segundo a documentação da ENISA, os principais benefícios são (traduzido
de HAEBERLEN; DUPRÉ, 2012, tradução nossa):
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▪

Segurança e os benefícios em larga escala: Medidas de segurança são
mais vantajosas financeiramente quando implementadas em maior escala;

▪

Segurança como um diferenciador no mercado: Segurança é prioridade
para muitos clientes em nuvem pública, com isso, alguns clientes
escolherão

uma

nuvem

pública

baseando-se

na

reputação

de

confidencialidade, integridade, disponibilidade de serviços e dados
ofertados pelo CSP;
▪

Atualizações e padronização: Imagens padronizadas de máquinas virtuais
e softwares instalados pelos clientes podem ser verificados e atualizados
com os mais recentes patches e configurações de segurança de acordo
com processos definidos. As APIs de serviço de nuvem IaaS também
permitem backups pontuais de máquinas virtuais, sendo gerados
regularmente conforme política de backup e retenção;

▪

Escalonamento rápido e inteligente de recursos: A capacidade do
provedor de nuvem de realocar recursos dinamicamente para atender
demanda, ou desviar tráfego (resposta à ataques DDoS), prover serviços
de autenticação e criptografia, essa são vantagens óbvias para assegurar
a resiliência dos serviços ou dados hospedados;

▪

Benefícios da concentração de recursos: Segundo os autores, embora a
concentração de recursos tenha desvantagens para a segurança, tem a
vantagem óbvia de controle de acesso físico.

2.2.2 ENISA - Riscos de segurança

Segundo a documentação da ENISA, os principais riscos são (HAEBERLEN;
DUPRÉ, 2012, tradução nossa):
▪

Perda de governança: Ao usar infraestruturas em nuvem, o cliente
necessariamente cede o controle de gestão do hardware para o CSP,
com isso, os SLAs podem não oferecer o compromisso necessário,
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deixando assim, uma lacuna na segurança e, além disso, também inclui
riscos de conformidade, porque o investimento na obtenção da
certificação (por exemplo, padrões de segurança) pode ser colocado em
risco pela migração par este ambiente, por exemplo, caso o CSP deva
ter a certificação PCI DSS para ser apto a hospedar o serviço de um
determinado consumidor;
▪

Lock-in: Ao utilizar um ambiente de nuvem pública, o consumidor não
consegue realizar um plano de volta para seu ambiente on-premises ou
para outra nuvem pública devido a incompatibilidade de recursos entre os
ambientes;

▪

Falha de isolamento: Entende-se que a utilização dos recursos em nuvem
pública são provenientes de ambientes virtualizados e, como esperado,
esses recursos são compartilhados, observa-se, portanto, que deve haver
uma cobertura para um risco quando a falha de mecanismos que
separam armazenamento, memória, roteamento e reputação entre
serviços diferentes for detectada (por exemplo, os chamados ataques
vizinhos);

▪

Comprometimento

da

interface

de

gerenciamento:

Interfaces

de

gerenciamento de clientes de um provedor de nuvem pública, conhecidos
também como portal, são acessíveis através da Internet e, caso não
exista políticas de controles de acesso, por exemplo, um usuário
acessando o portal de locais diferentes no planeta pode deixar a
infraestrutura computacional provisionada na nuvem sujeita a ataques;
▪

Proteção de dados: Essa situação é a preocupação de clientes em nuvem
pública no que se refere a transferência e armazenamento das
informações, observando que alguns CSP fornecem informações sobre
suas práticas de manipulação de dados e, também, oferecem evidências
de certificação em seus dados e processamento de dados, por exemplo,
a certificação SAS70;
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▪

Exclusão de dados insegura ou incompleta: O cliente, ao solicitar um
expurgo de seus dados armazenados no CSP, não tem visibilidade de
todos os locais de armazenamento em que seus dados possam ter sido
hospedados, tendo como exemplo situação de backup, portanto, essa
ação pode não resultar em um expurgo real dos dados;

▪

Ataque interno: Ainda que exista uma probabilidade menor de acontecer,
esse tipo de ataque pode ter um impacto significativo para os clientes
deste CSP, dessa forma, o CSP precisa apresentar evidências de
controle de acesso interno se solicitado pelo cliente;

▪

Expectativas de segurança dos clientes: A expectativa dos níveis de
segurança esperados pelos clientes pode não ser aderente aos níveis de
segurança oferecida pelo CSP;

▪

Cadeia de disponibilidade: A utilização de conectividade com a Internet
pelos consumidores do CSP pode não garantir a proteção ou confiança
esperada no tráfego de dados.

2.3 A compilação CSCC (2016) – Adaptação de padrões e certificações

A Cloud Standards Customer Council, publicou em 2016, um documento de
padrões de segurança (adaptados) para ambiente de nuvem pública, como ISO /
IEC 27017. Com isso, este documento foi atualizado para destacar o status desses
padrões e certificações associadas. Além disso, existem leis e regulamentos cada
vez mais rigorosos, principalmente em países relacionados a Personally Identifiable
Information (PII). Um exemplo é a regulamentação General Data Protection
Regulation (GDPR), que se aplica ao processamento de PII de cidadãos da UE. O
documento foi atualizado para refletir esses desenvolvimentos, destacando padrões
como ISO / IEC 27018 e certificações associadas que ajudam a abordar essa área.
Importante registrar que a GDPR serviu como referência para Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD) (BAUDOIN et al., 2016).

32

Segundo Baudoin et al. (2016), em linhas gerais, essa documentação visa
atender os seguintes objetivos, conforme resumido e traduzido:
▪

Os padrões promovem a interoperabilidade, eliminando o lock-in do CSP
e facilitando a transição de um provedor de serviços de nuvem pública
para outro;

▪

Os padrões facilitam a computação em nuvem híbrida, facilitando a
integração de tecnologias de segurança local com as dos provedores de
serviços em nuvem;

▪

Os padrões fornecem um nível de garantia de que as melhores práticas
e críticas estão sendo seguidas pelo CSP;

▪

O suporte a padrões fornece um meio eficaz pelo qual os clientes podem
comparar os CSP operando no mercado;

▪

O suporte a padrões permite um caminho mais fácil para a conformidade
com regulamentações.

2.3.1 CSCC 10 etapas para garantir o sucesso na utilização de nuvem

Ainda de acordo com Baudoin et al. (2016) e a compilação do CSCC, existem
10 etapas para melhor utilização ou sucesso na operação de serviços em nuvem
pública, sendo, tradução livre:

1. Garantir a existência de processos eficazes de governança, risco e
conformidade;
2. Auditar processos operacionais e de negócios;
3. Gerenciar pessoas, funções e identidades;
4. Garantir a proteção adequada de dados e informações;
5. Aplicar políticas de privacidade;
6. Avaliar as provisões de segurança para aplicativos em nuvem;
7. Verificar se as redes e conexões em nuvem estão seguras;
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8. Avaliar os controles de segurança na infraestrutura e instalações físicas;
9. Gerenciar os termos de segurança no contrato de serviço em nuvem;
10. Entender os requisitos de segurança de o processo de saída.

2.3.1.1 Padrões de segurança recomendados ou certificações para cada etapa

Conforme Baudoin et al. (2016), cada etapa, segundo o CSCC, pode utilizarse de um padrão atual de mercado como sustentação, tais como em tradução livre:
▪ Etapa 1 e 2: Assegure que o CSP esteja em conformidade com os modelos
de governança COBIT e ITIL, e os padrões de segurança ISO / IEC (20000,
27000, 27001, 27002, 27017 e 27018), para atividades financeiras SSAE 16
e, se necessário, padrões de indústria, tais como, FERPA, HIPAA;
▪ Etapa 3: Assegure que o CSP suporte federação entre serviços de diretório e,
se necessário, logon único, do inglês Single Sign-On, usando um ou mais dos
seguintes padrões: LDAP, SAML 2.0, OAuth 2.0, Federação WS, OpenID
Connect, SCIM; Forneça controle de acesso e diretiva de segurança
aproveitando um padrão como XACML; Suporte a um ou mais dos seguintes
padrões para certificados de segurança: PKCS, X.509, OpenPGP;
▪ Etapa 4: Assegure que o CSP suporte um ou mais dos seguintes padrões
para transferência de informação: HTTPS, SFTP, VPN usando IPSec ou
SSL;Suporte um ou mais dos padrões de criptografia definidos no US FIPS
140-2; Gerencie chaves de segurança usando um padrão como o OASIS
KMIP;
▪ Etapa 5: Assegure que o CSP suporte o Escudo de Privacidade UE-EUA;
▪ Etapa 6: Assegure que o CSP suporte tecnologias de filtragem em camada 4
e 7, com dispositivos, tais como, Firewalls, VPNs e Anti-DDoS;
▪ Etapa 7: Assegure que o CSP suporte os padrões ISO / IEC 27033 ou
FIPS199 / 200;
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▪ Etapa 8: Assegure que o CSP esteja em conformidade com a norma ISO /
IEC (27002, 27017 e 27018) idem a etapa 1;
▪ Etapa 9: Assegure que o CSP acompanhe o padrão ISO / IEC 19086
emergente; Seja aderente a métricas de segurança, tais como, ISO / IEC
27004: 2009, TM Fórum TR 178, Publicação especial NIST 800-55, Métricas
de segurança consensual CIS V1.1.0 e ENISA Procure segura; Para os
serviços de SaaS, o CSP deve garantir que os desenvolvedores usem a lista
CWE para remover vulnerabilidades; O CSP deve estar presente no registro
do CSA STAR; Ser certificado PCI DSS para utilização de cartão de crédito;
Os clientes do governo devem analisar a implementação do programa
FedRAMP;
▪ Etapa 10: Assegure que o CSP utilize o padrão emergente ISO / IEC 19086.

2.4 Modelos de governança

ITIL, do inglês, Information Technology Infrastructure Library, deve ser
entendido como um biblioteca que reúne, de forma compilada, as melhores práticas
para gerenciar os serviços de Tecnologia da Informação (TI) providos por
organizações, sendo, desde 2014, responsabilidade da AXELOS, joint venture
criada pelo Governo do Reino Unido e pela Capita, para desenvolver, gerenciar e
operar qualificações nas melhores práticas, em metodologias anteriormente
pertencentes ao Office of Government Commerce (OGC) (BASHAM, 2019, tradução
nossa).
Em sua versão 4, observa-se que existem 34 práticas, e essas práticas estão
relacionadas às seis atividades da cadeia de valor de serviço da ITIL: “planejar,
melhorar, envolver, projetar e fazer transição, obter e construir, fornecer e sustentar.”
Essas práticas estão divididas em: 14 práticas de gestão geral, destacando, para
esta dissertação, apenas as práticas de gerenciamento de segurança da
informação e riscos; 17 práticas de gerenciamento de serviços, destacando, para
esta dissertação apenas a prática de gerenciamento de incidentes; e 3 práticas
de gerenciamento técnico (BASHAM, 2019, tradução nossa).
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2.4.1 Prática de gestão geral – gerenciamento de segurança da informação

Basham (2019) na publicação para ALEXOS, define que a segurança
necessária pode ser estabelecida por meio de, tradução livre: “políticas, processos,
comportamentos, gerenciamento de riscos e controles.” Isso com o objetivo de
manter um equilíbrio entre a prevenção, detecção e correção. Ainda determina que
processos e procedimentos são necessários para dar suporte ao gerenciamento de
segurança da informação, com finalidade de atender toda cadeia de valor de serviço
da ITIL, tais como: “processos de gerenciamento de incidentes de segurança da
informação, gerenciamento de riscos, revisão e auditoria de controle, gerenciamento
de identidade e acesso, gerenciamento de eventos para teste de penetração,
verificação de vulnerabilidades e, procedimentos de gerenciamento destes
processos.” (BASHAM, 2019, tradução nossa).
2.4.2 Prática de gestão geral – gerenciamento de risco

Basham (2019) seguindo na publicação da ALEXOS, determina que a eficácia
do gerenciamento de riscos depende que estes sejam, tradução livre: “identificados,
avaliados e tratados.” Além disso, Basham (2019) informa que é necessário
entender que os seguintes princípios se aplicam especificamente à prática de
gerenciamento de riscos, tais como: “o risco faz parte dos negócios, o
gerenciamento de riscos deve ser consistente em toda a organização, a cultura e os
comportamentos de gerenciamento de riscos são importantes.” Importante observar
que esta prática apoia-se na 31000: 2018 (BASHAM, 2019, tradução nossa).
2.4.3 Prática de gerenciamento de serviço – gerenciamento de incidentes

Basham (2019) na publicação para ALEXOS, define o incidente, em tradução
livre: “Como a interrupção não planejada de um serviço ou na degradação da
qualidade de um serviço.” Com isso, o gerenciamento de incidentes pode ter um
enorme impacto na satisfação do cliente e em como os clientes percebem o
provedor de serviços, ressalta ainda que todo incidente deve ser registrado e
gerenciado para garantir que seja resolvido atendendo às expectativas do cliente
(BASHAM, 2019, tradução nossa).
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2.5 Padrões de segurança

Para validar os cenários propostos na seção 4, conhecida como Proposta
desta

dissertação,

será

utilizado

modelo

governança

ITIL,

contemplando,

especificamente, duas práticas de gestão geral e uma prática de gerenciamento de
serviço. Além disso, serão utilizados dois padrões de segurança, sendo, ISO / IEC
27001 (em 3 categorias específicas) e PCI DSS (em 4 validadores específicos).

2.5.1 ISO / IEC 27001

A ISO 27001 é uma norma utilizada para organizações obterem certificação
ISO que atesta capacidade de implementar um Sistema de Gestão da Segurança da
Informação (SGSI). Como esperado, essa norma possui características, como:
“análise de risco, comprometimento executivo, objetivos e estratégias definidas,
recursos e competências.” Além disso, a norma determina que toda informação seja
documentada e identificada. Após a fase de implantação, a norma determina que o
desempenho seja acompanhado e medido, apresentando, portanto, indicadores de
desempenho e, posteriormente, colocando esse processo em melhoria contínua
(ISO / IEC 27001, 2013, tradução nossa).

Além disso, a norma visa obter benefícios, tais como (ISO / IEC 27001, 2013,
tradução nossa):
▪

Redução da ocorrência de incidentes por identificação prévia;

▪

Maior confiança na reputação da empresa;

▪

Maior aderência a mudanças devido a documentação;

▪

Otimização de processos e procedimento internos;

▪

Aderência a padrões exigidos por órgãos regulamentadores ou
requeridos por clientes.
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Embora essa versão contenha 114 controles agrupados em 14 cláusulas e 35
categorias de controle, para esta dissertação são consideradas as seguintes
categorias como validadoras para os cenários propostos na seção 4 (ISO/IEC
27001, 2013, tradução nossa).:
▪

A.5: Políticas de segurança da informação (2 controles);

▪

A.9: Controle de acesso (14 controles);

▪

A.10: Criptografia (2 controles);

2.5.2 PCI DSS

O padrão de segurança PCI DSS, do inglês, Payment Card Industry Data
Security Standard (PCI DSS), é elaborado e definido em conjunto por Instituições
Financeiras incluindo também marcas (bandeiras) de cartão de crédito, sendo gerido
pelo Conselho de Padrões de Segurança da Indústria de Cartões de Pagamento. Foi
criado para aumentar o controle dos dados do titular do cartão e reduzir a fraude no
cartão de crédito. Especifica doze requisitos de conformidade organizados em seis
grupos denominados "objetivos de controle", tais como (PCI DSS, 2016, tradução
nossa):
▪

PCI DSS Objetivo de controle: Crie e mantenha uma rede e sistemas
seguros;
o PCI DSS Requisitos: (1) Instale e mantenha uma configuração de
firewall para proteger os dados do titular do cartão e (2) não use
padrões fornecidos pelo fornecedor para senhas do sistema e outros
parâmetros de segurança;

▪

PCI DSS Objetivo de controle: Proteger os dados do titular do cartão;
o PCI DSS Requisitos: (3) Proteger os dados armazenados do titular
do cartão e (4) criptografe a transmissão dos dados do titular do
cartão através de redes públicas;
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▪

PCI DSS Objetivo de controle: Manter um programa de gerenciamento
de vulnerabilidades;
o PCI DSS Requisitos: (5) Proteja todos os sistemas contra malware e
atualize regularmente softwares ou programas antivírus e (6)
desenvolver e manter sistemas e aplicativos seguros;

▪

PCI DSS Objetivo de controle: Implementar medidas fortes de controle
de acesso;
o PCI DSS Requisitos: (7) Restringir o acesso aos dados do titular do
cartão pelas empresas precisa saber, (8) identifique e autentique o
acesso aos componentes do sistema e (9) restrinja o acesso físico
aos dados do titular do cartão;

▪

PCI DSS Objetivo de controle: Monitorar e testar redes regularmente;
o PCI DSS Requisitos: (10) Acompanhe e monitore todo o acesso aos
recursos da rede e dados do titular do cartão e (11) teste
regularmente sistemas e processos de segurança;

▪

PCI DSS Objetivo de controle: Manter uma política de segurança da
informação;
o PCI DSS Requisitos: (12) Manter uma política que aborde a
segurança das informações para todos.

Embora o padrão apresente 12 requisitos, para esta dissertação são
considerados os seguintes requisitos como validadores para os cenários propostos
na seção 4, sendo: (1), (3), (4) e (5).

2.5.3 Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

A Lei Geral de Proteção de Dados foi elaborada com base na legislação
europeia, do inglês, General Data Protection Regulation (GDPR), tendo como
principal função a determinação de como as empresas brasileiras farão a
administração dos dados de seus clientes, desde sua aquisição, passando pelo
armazenamento e, por fim, até seu expurgo (Brasil, 2020).
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A LGPD conceitua três entidades: o titular é a pessoa a quem se refere os
dados a serem tratados, o controlador (pessoa física ou jurídica) quem determina
como os dados serão tratados, operador é a entidade que realiza o tratamento deste
dado, o encarregado, ou do inglês, Data Protection Officer (DPO), é a entidade
indicada pelo controlador para realizar a comunicação entre o titular e o controlador,
por último, existe o agente de tratamento que é o operador e o controlador. Observase, no entanto, que a legislação, de forma ampla e geral, define que o tratamento de
dados deve abranger os seguintes requisitos: “Toda operação realizada com os
dados pessoais que se refere a coleta, produção, recepção, classificação, utilização,
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação (controle da informação), modificação,
comunicação, transferência, difusão ou extração”.
Todavia, é importante registrar que o dado é referente aquilo que pode
identificar diretamente um indivíduo, tais como, Nome, Registro Geral (RG),
Cadastro de Pessoa Física, ou um dado que leve a uma identificação indireta de um
indivíduo, tais como, endereço, números de telefones e outros. Dessa forma, se uma
determinada empresa manipula esse tipo de informação, deve, portanto, manter
esses dados sob a soberania do titular, entendendo que este indivíduo concedeu a
permissão necessária para que a empresa tenha esse tipo de informação, sendo
descrito por uma política de privacidade ou termo de uso, sendo registrado de forma
escrita e não apenas verbal.
Destaca-se, que a LGPD contribui para que a utilização deste dado por parte
das empresas seja mais transparente, uma vez que o titular possui a soberania
sobre a informação podendo revogar o direito de utilização de seus dados para
empresa e até mesmo solicitando a exclusão destes dados de qualquer base ou
armazenamento. A LGPD abrange o dado hospedado tanto em território nacional
quanto em território estrangeiro.
Registra-se, no entanto, que esta dissertação utiliza apenas o Artigo 46, da
seção I – Da Segurança e do Sigilo de Dados, do Capítulo VII – Da Segurança e
Das Boas Práticas, da LGPD, determinando que “Os agentes de tratamento devem
adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados
pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento
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inadequado ou ilícito.”. Portanto, este item atende de forma geral e ampla todos os
cenários contidos na seção 4 – Proposta de Dissertação.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS

Como base de pesquisa e, validação do tema ou justificação da importância
deste assunto, são analisados oito trabalhos nas subseções desta seção, tais como:

3.1 A Survey on Resiliency Techniques in Cloud - Computing Infrastructures and
Applications (2016)

O trabalho de Colman-Meixner et al. (2016), apresenta a definição do conceito
de service-oriented computation (SOC) proveniente do advento da Internet e seus
serviços de web e e-mail, colaborando para fundamentar, em conjunto com as
tecnologias de virtualização, a computação em nuvem, não esquecendo também de
mencionar que esse conceito foi definido pelo NIST.
Colman-Meixner et al. (2016) definem ainda que, em tradução livre, “a
resiliência é a capacidade de um sistema, ou infraestrutura, ou negócio, de manterse confiável, tolerante a falhas, recuperável e seguro em caso de acidentes ou
falhas, sejam essas intencionais ou não-intencionais que resultem na disrupção
temporária ou permanente de um serviço”. Os autores definem dois grupos de
resiliência: (1) resiliência em infraestrutura e (2) resiliência em aplicação.
Considerando como resultado [..] “As técnicas mais resilientes para servidores são
realocação de VM e checkpoints...A resiliência de rede definida por software (SDN)
fornece um nível mais alto de resiliência a desastres, dada a capacidade de se auto
replicar e colocar o controlador central para evitar falhas de desastre na rede física.”
(COLMAN-MEIXNER et al., 2016, tradução nossa).
O trabalho é detalhado e preciso, aborda as principais nuvens publicas atuais
e apresenta técnicas detalhadas de resiliência, contudo, observa-se que não buscou
adaptar modelos de governança ou segurança preferindo, ao invés, definir modelos
próprios e, também, embora tenha mencionado APIs que possam automatizar a
infraestrutura, não se beneficiou em nenhum momento desta técnica para
automatizar processos com objetivo de sustentar situações que exijam resiliência, a
utilização de algoritmos de aprendizagem de máquinas foram citados apenas na
conclusão do trabalho como opções em aberto de exploração.
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3.2 Governance Life Cycle framework for Managing Security in Public Cloud: From
User Perspective (2011)

O trabalho de Ahmad e Janczewski (2011) é muito próximo da proposta deste
dissertação, já que desenvolve uma estrutura de governança e gerenciamento da
segurança da informação tendo por base normas técnicos internacionais, como ISO
27001/2 e NIST 800-30, além de padrões como COBIT e PCI-DSS. Um ponto
interessante é que os autores também realizam interligação entre o conteúdo técnico
e clausulas jurídicas. Além da possibilidade de verificação de conformidade legal dos
aspectos técnicos, essa mescla técnico-jurídica também possui um viés bastante
voltado para a privacidade e proteção dos dados de usuários.
Justamente por também possuir foco na parte legal, a estrutura proposta
pelos autores é bastante ampla, podendo ser aplicada em muitas jurisdições e
abrangendo diversos setores de tecnologia (processos, redes, software, hardware).
A ligação da proposta de Ahmad e Janczewski (2011) com os ambientes de nuvem
acontece principalmente através das camadas de serviço (SaaS, PaaS e IaaS),
enfatizando a transição dos papeis de segurança entre o consumidor e o provedor
sob o aspecto de camada.
Além disso, por ser focado em conformidades tecno-jurídicas os autores
atribuem ao cliente e ao CSP a responsabilidade adaptar modelos de governança e
segurança para preencher a lacuna existente devido à falta de padronização que
ocorre por causa das diferentes regiões. No entanto, o trabalho não entra no campo
técnico de como isso pode ser sustentado.

3.3 One quantifiable security evaluation model for cloud computing platform (2018)

A grande disseminação dos ambientes de nuvem traz consigo um problema:
um cliente que utiliza serviços de diversos CSP tem imensa dificuldade em entender
como a segurança de seus ativos é assegurada, sendo que, na maior parte das
vezes, não há integração alguma entre diferentes provedores de serviço. Diante
desta dificuldade Sun et al. (2018) propõem uma estrutura de integração que
envolve o cliente e o CSV - User Security View (USV) e Global Security View (GSV)
– responsável por monitorar e avaliar diferentes ambientes e serviços.
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A proposta é bastante robusta e ativa, principalmente na parte de avaliação,
que envolve mensuração, acompanhamento e implementação de controles de
segurança. Por meio de um sistema de atribuição de notas aplicado sobre as
vulnerabilidades do ambiente, os próprios clientes podem acompanhar o nível de
segurança e validar se os ativos estão ou não seguros.
O trabalho de Sun et al. (2018) é interessante porque os autores
desenvolverem um sistema matemático focado em descobrir, por meio de
varreduras, vulnerabilidades de segurança em ambiente de nuvem. Além disso, o
artigo provê de forma automatizada formas de reparações. Todavia, os autores não
apresentam modelos de segurança ou governança para basear seu sistema.

3.4 Design, Implementation and Verification of Cloud Architecture for Monitoring a
Virtual Machine’s Security Health (2017)

O foco do trabalho de Zhang e Lee (2017) é a integridade, mais
especificamente, do modelo IaaS. O trabalho sugere recomendações de segurança
para os usuários, mas se aprofunda mesmo na verificação da infraestrutura
compartilhada entre máquinas virtuais e como a interferência entre elas pode se
tornar um desafio, já que os usuários não possuem acesso ao hypervisor nos
modelos IaaS. A proposta cria uma arquitetura que monitora a integridade das
máquinas virtuais, identificando, atestando e validando a segurança delas, os
autores denominam essa arquitetura como CloudMonatt.
Trata-se de um trabalho bem qualificado, com um problema bem definido e uma
solução bem detalhada. Observa-se que o sistema apresentado por Zhang e Lee
(2017) é uma solução robusta para manter padrões de segurança em máquinas
virtuais que tratam o IaaS. No entanto, os autores não utilizam nuvens públicas,
dificultando um pouco a visão de aplicabilidade em ambientes que o mercado mais
utiliza. Além disso, o artigo não se baseia em modelos de governança ou padrões de
segurança conhecidos.

3.5 Towards Cloud-Aware Vulnerability Assessments (2015)

A aparição de novas vulnerabilidades é uma das preocupações do trabalho
realizado por Torkura e Meinel (2011). De acordo com os autores, a segurança ainda
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é um fator decisivo para a migração de recursos para os ambientes de nuvem, onde
controles e medidas de segurança inovadores estão constantemente sendo
implementadas.
Segundo os autores, por meio implementação de modelos para a divisão de
responsabilidades de segurança, é possível que os próprios clientes usem
ferramentas de segurança como auditorias e avaliações de vulnerabilidades. Além
da IaaS, foco do trabalho, os autores também tratam sobre a virtualização e sobre os
recursos existentes em SaaS e PaaS.
Os autores pesquisaram a disponibilidade de informações de vulnerabilidade na
nuvem no National Vulnerability Database (NVD) e em repositórios de informações
sobre vulnerabilidades de terceiros e descobriram uma escassez de informações.
Propuseram uma abordagem que monitora, coleta, processa e integra informações
de vulnerabilidade do NVD e avisos e/ou boletins de segurança dos CSP. Com isso,
projetaram e desenvolveram um protótipo de abordagem própria chamado Cloud
Aware Vulnerability Assessment System (CAVAS), que tem por base um modelo de
governança e/ou segurança conhecido.
O trabalho opera em um ambiente de nuvem pública, utilizando ferramentas
de varreduras para analisar o ambiente gerar provê relatórios. Embora utilize
integrações via API para outras ferramentas, não se utiliza de API para realizar
automações que garantem a integridade da segurança do ambiente.

3.6 Deployment-time multi-cloud application security: Automating security measures
to an application and its container (2017)

O trabalho de Sheridan et al. (2017) analisa ataques que recaem sobre as
máquinas virtualizadas em ambiente de nuvem. Os autores categorizam estes
ambientes entre aqueles cujas próprias vulnerabilidades tornam os sistemas
suscetíveis à ataques e

aqueles que permitem que um atacante explore as

vulnerabilidades dos sistemas.
Um ponto interessante e bem próximo ao assunto abordado nesta dissertação
é que os autores encaminham o trabalho na direção dos problemas de
provisionamento de recursos em nuvem.
O trabalho também critica a pouca preocupação com segurança durante a
fase de desenvolvimento de software implementada por boa parte das empresas.
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Diante disso, as análises se iniciam no momento da criação as máquinas, que já
podem estar expostas a vulnerabilidades devido a defasagem de atualizações de
segurança, falhas de aplicações legadas e outros fatores. Como solução os autores
realizam varreduras em busca de possíveis vulnerabilidades e, com base nessas
informações, automatizam um controle de segurança (firewall) com um software de
orquestração por meio de API.
Embora não seja um artigo com vasto conteúdo, a ideia dos autores é de alta
relevância por permear a manutenção da segurança das máquinas em IaaS com a
utilização de automação e orquestração de API utilizando ferramentas conhecidas.
No entanto, os autores não apresentaram qualquer relação com modelos de
segurança ou governança conhecidos.

3.7 A Conceptual Framework for Cloud Data Governance-Driven Decision Making
(2017)

O trabalho de Al-Ruithe e Benkhelifa (2017) aborda que a melhoria de
processos das organizações pode trazer problemas inesperados, de forma que,
atualmente a utilização de computação em nuvem permite potencializar a mudança
de processos nas organizações. No entanto, os autores destacam que com a
facilidade que a computação em nuvem provê recursos, também pode trazer riscos
para o negócio, tais como, gerenciamento de informações, segurança, privacidade e
qualidade. Com isso, os autores definem a governança de dados como foco
primordial na estratégia de gerenciamento das empresas. Dessa forma, determinam
que o objetivo do trabalho é criar um modelo de governança de dados para esse tipo
de ambiente.
Os autores definem o problema partindo da falta de entendimento da
governança de dados e como isso pode levar à perda de dados sensíveis para a
organização, e como a relação ou a definição de papeis e responsabilidades entre o
consumidor e o provedor de nuvem são determinantes para realizar a governança de
dados. O modelo proposto pelos autores, considera que a proposta deles ajudaria
uma organização a entender como desenvolver de forma eficaz um programa de
controle de dados em nuvem. Eles também ressaltam que existem soluções
disponíveis para resolver os problemas de governança de dados fornecidos pelos
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fabricantes, mas, até o momento, não existe um modelo para implementar essa
governança de dados em nuvem de uma forma perfeita.
Embora os autores mencionem que o modelo proposto é aplicável para um
ambiente de nuvem pública, isso não é aprofundado no trabalho. Todavia, observase que os autores utilizam como base modelos de governança conhecidos para
desenvolver o seu próprio modelo, algo bastante próximo ao desenvolvido nessa
dissertação. Outra limitação do trabalho é que os autores não procuram sustentar
tecnicamente esse modelo através de ferramentas nativas que estes ambientes
proveem.

3.8 A survey on security issues in service delivery models of cloud computing (2011)

O trabalho de Subashini e Kavitha (2011) observa as facilidades que a nuvem
propicia às empresas atualmente, como obter de forma rápida bons aplicativos de
negócios ou aumentar consideravelmente seus recursos de infraestrutura a um custo
insignificante. Destaca, como esperado, os vários benefícios, como implantação
rápida, pagamento reduzido, custos mais baixos, escalabilidade, provisionamento
rápido, elasticidade rápida, acesso a rede onipresente, maior resiliência, proteção
contra ataques de rede, recuperação de desastre de baixo custo e soluções de
armazenamento de dados sob demanda controles de segurança, detecção em
tempo real da adulteração do sistema e rápida reconstituição dos serviços.
Contudo, com as facilidades, emergem desafios que incluem, mas não se
limitam a vulnerabilidades de acessibilidade, vulnerabilidades de virtualização,
vulnerabilidades de aplicativos Web, como injeção de SQL (Structured Query
Language) e cross-site scripting, problemas de acesso físico, privacidade e controle
de problemas decorrentes de terceiros com controle físico de dados. Relacionam o
gerenciamento de identidades e credenciais, abordam questões relacionadas à
verificação de dados, adulteração, integridade, confidencialidade, perda e roubo de
dados, problemas relacionados à autenticação de dispositivo e falsificação de
endereço IP. Embora a computação em nuvem, vise fornecer a melhor utilização de
recursos usando técnicas de virtualização e ocupar grande parte da carga de
trabalho do cliente, ela é repleta de riscos de segurança.
O trabalho de Subashini e Kavitha (2011), observa questões bem detalhadas
nos serviços provisionados em SaaS, atendendo questões como segurança de
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dados e rede; acesso, localização, segregação e integração de dados; além de
autenticação e autorização nesses ambientes; disponibilidade e exposição de
vulnerabilidades, registrando que outros trabalhos não enfatizam tanto esse modelo
de serviços, mas, também, observa também segurança em PaaS e IaaS. Consiste,
como esperado em ambientes de nuvem pública e modelos de segurança
conhecidos, porém, não aborda formas de sustentar por meio de ferramentas
nativas.

3.9 Comparação dos trabalhos relacionados

É possível ver no Quadro 1 a comparação dos trabalhos relacionados.

Quadro 1 - Comparação dos trabalhos relacionados

Aborda
Artigo

nuvem
pública

Modelos
Conhecidos

Técnicas de

Automatiza

resiliência ou

processos

segurança

(scripts)

ColmanMeixne et al.

Sim

Sim

(2016)
ISO 27002
ISO27001,

Ahmad e
Janczewski

Sim

(2011)

COBIT,
NIST 800-30,
HIPAA,
PCI-DSS

Sun et al.
(2018)

Sim

Sim

Zhang e Lee

Sim

Sim

(2017)
Torkura e
Meinel

Sim

AMAZON (SSRM)

(2011)
Sheridan
(2017)

Sim

Sim
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Al-Ruithe e
Benkhelifa

Sim

DAMA, DGI

Sim

ECPA

Sim

Sim

Sim

Sim

(2017)
Subashini e
Kavitha
(2011)

Esta
dissertação

Sim

Após avaliar e apreciar os trabalhos que servem de base para a pesquisa, é
notório que os autores, em sua maioria, abordam o cenário de nuvem pública e que
o tipo de serviço predominante como foco da pesquisa é o IaaS. Observa-se, no
entanto,

a dificuldade em que os autores enfrentaram ao

relacionar o

desenvolvimento técnico com modelos de governança ou padrões de segurança,
como por exemplo, o trabalho de Colman-Meixne et al. (2016) que embora seja
detalhado, não procurou utilizar padrões de segurança existentes como base de
informação que justificasse o trabalho. Também é justo relacionar o trabalho de
Ahmad e Janczewski (2011) que abordou questões de padrões de segurança e
modelos de governança mas não aplicou estes diretamente no ambiente de nuvem
pública por meio de automações, além disso, é visível a busca na adaptação de
modelos, normas, certificações e padrões segurança ou modelos de governança já
existentes para servir de referência a este ambiente, por vezes, traduzindo esses
documentos em técnicas próprias.
Contudo, é notório que a popularização da infraestrutura como código está
cada vez mais presente no cotidiano destes ambientes, não apenas para provisionar
componentes com mais agilidade, mas, também, para garantir que as políticas de
segurança de uma empresa sejam essas baseadas em modelos de governança ou
padrões de segurança

conservando sua utilidade da forma que foi definida -

arquitetura.
Embora, as questões de automação ou orquestração da segurança deste
através de scripts que interagem com API destes ambientes não sejam amplamente
estudadas ou exploradas nos trabalhos relacionados, dificilmente a questão de
aprendizado de máquina ou inteligência artificial é levada em consideração para
assumir o papel de colaboração na sustentação da segurança destes ambientes.
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4 PROPOSTA DE DISSERTAÇÃO

Esta dissertação tem como proposta apresentar uma forma de sustentação
automatizada de segurança ou resiliência de serviços utilizando-se de scripts que
interagem com as APIs nativas que os ambientes de nuvem pública fornecem.
Observa-se que o trabalho de Mendes (1997) apresenta uma estrutura básica de um
sistema especialista, sendo: (i) Interface com o usuário, (ii) Motor de Inferência e (iii)
Base de Conhecimento. Com isso, pode se relacionar estes itens com o
desenvolvimento desta dissertação, de tal forma que: (i) Interface com o usuário é a
própria atuação sobre a console do powershell, observando que a interação dos
scripts ocorre diretamente com o ambiente de nuvem pública, além disso, o (ii) Motor
de inferência pode ser visto como o script de motor de conformidade e até mesmo
do script construtor que através da (iii) Base de conhecimento criada na forma de
arquivos de configuração CSV, nos quais contém toda a parametrização e
configuração dos ambientes, e também atua como base de conformidade para os
cenários. Todavia, ressalta-se que esta não é uma dissertação de inteligência
artificial, apenas o conceito de sistema inteligente foi utilizado de forma simples para
desenvolver o sistema inteligente utilizado nessa dissertação.
A eficiência é validada com base com o que é apresentado na seção 2: (1)
nas três práticas de gestão modelo de governança ITIL v4; (2) ou nas três categorias
específicas do padrão de segurança ISO / IEC 27001; ou (3) nos quatro validadores
do padrão de segurança PCI DSS; e Artigo 46, da seção I – Da Segurança e do
Sigilo de Dados, do Capítulo VII – Da Segurança e Das Boas Práticas, da LGPD.
Para tanto, é desenvolvido um processo em três Fases: (1) Fase de definição, (2)
Fase de construção e (3) Fase de execução e validação, conforme observado na
Figura 7.
Figura 7 - Processo da proposta
Fase 1 - Definição

Fase 2 - Construção

Fase 3 - Execução e validação

Fonte: Próprio autor
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A Figura 7 apresenta uma visão macro do processo utilizado na proposta,
sendo que cada Fase do processo é detalhada nas subseções subsequentes.

4.1 Fase 1 - Definição

Conforme a Figura 8, a Fase 1 tem como objetivo realizar as definições que
fundamentam a proposta desta dissertação. Esta Fase é composta pelas etapas 1 e
2.

Figura 8 - Fase 1 - Definição

Fase 1 - Definição
Etapa 1 - Definições de modelos e padrões

Atividade 1.1 - Definição da
utilização
do
modelo
de
governança

Atividade 1.2 - Definição da
utilização do padrão de segurança

Etapa 2 - Definição das políticas
Atividade 2.1 – Definição dos
cenários

Atividade 2.2 - Definição das
políticas para cada cenário

Atividade 2.3 - Definição das APIs

Fonte: Próprio autor

Etapa 1: Definição de modelos de governança e padrões de segurança que
servem de base conceitual para validação da proposta, sendo composta pelas
atividades 1.1 e 1.2:
Atividade 1.1 – Define que é utilizado o modelo de governança ITIL v4,
considerando apenas as práticas de gerenciamento de segurança da informação e
risco e a prática de gerenciamento de risco.
Atividade 1.2 – Define que são utilizados os padrões de segurança ISO / IEC
27001, nos controles das categorias: A.5 – Políticas de segurança da informação,
A.9 – Controle de acesso e A.10 Criptografia; e PCI DSS para os requisitos
validadores: (1) Instalação e manutenção da configuração de firewall para proteger
os dados do titular do cartão; (2) proteção dos dados armazenados do titular do
cartão; (3) transmissão dos dados do titular do cartão através de redes públicas de
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forma criptografada; e (5) proteção de todos os sistemas contra malware e
atualização regular de softwares ou programas antivírus; e Artigo 46, da seção I –
Da Segurança e do Sigilo de Dados, do Capítulo VII – Da Segurança e Das Boas
Práticas, da LGPD.

Etapa 2: Definição dos cenários, políticas e API de nuvem pública aplicados,
composta pelas atividades 2.1, 2.2 e 2.3:
Atividade 2.1 – Define que são utilizados os seguintes cenários como
ambiente de experimentação da proposta:
Cenário 1 – Conformidade de conexões VPN: Este cenário, tem como
objetivo manter a conformidade de uma conexão VPN do tipo Site-to-Site, entre o
ambiente local (on-premises) e o ambiente de nuvem pública. Garantindo que
apenas as redes locais pré-definidas possam acessar a rede que está no ambiente
de nuvem, como mostra a Figura 10. Isso é garantido pela atuação do motor de
conformidade.

Figura 9 - Cenário 1 - Conformidade de conexões VPN
Servidores locais

Servidores (IaaS)

VPN s2s

Conexão VPN
Site-to-Site
10.10.0.0/21

172.16.0.0/21

Ambiente Local
(on-premises)

Ambiente de nuvem pública
Perímetro da rede
Atuação do motor de conformidade
Comunicação

Fonte: Próprio autor

A Figura 9 apresenta a conectividade entre a rede um ambiente local (onpremises 172.16.0.0/21) ou, para melhor ilustrar, a sede física de uma empresa que,
utilizando uma conexão criptografada via Internet, conhecida como VPN Site-to-Site,
estabelece, de forma segura, o acesso aos recursos ou, neste caso, os servidores
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que estão no ambiente de nuvem pública na rede 10.10.0.0/21. Neste cenário, o
papel de cada servidor não é relevante. O importante é a aplicação do script motor
de conformidade na conexão VPN Site-to-Site, que tem como objetivo garantir que a
definição das redes local ou na nuvem permaneçam sempre as mesmas, corrigindo,
se necessário, essas definições após alguma alteração indevida, por exemplo, a
inclusão de um conexão de VPN não esperada (desconhecida) no ambiente.

Cenário 2 - Garantia de filtragem de camada 4 com firewall nativo para
proteção de IaaS: Este cenário, tem como objetivo manter a filtragem de camada 4
do firewall nativo do próprio ambiente de nuvem, garantindo que apenas as portas
TCP 80 e 443 estejam liberadas para a rede que hospeda os servidores de
aplicação para acessos provenientes da Internet, como mostra a Figura 10. O script
de motor de conformidade é quem garante se os resultados serão aceitáveis.

Figura 10 - Cenário 2 - Garantia de filtragem de camada 4 para proteção de IaaS

80,443/tcp

Internet

Servidor (IaaS)
Aplicação

10.20.0.0/21

Ambiente de nuvem pública
Perímetro da rede
Atuação do motor de conformidade
Comunicação

Fonte: Próprio autor

A Figura 10 apresenta a conectividade entre um acesso oriundo da Internet
(rede pública), utilizando-se de conexão segura ou não, a um determinado recurso
hospedado no ambiente de nuvem pública, este acesso é filtrado na camada 4 por

53

um firewall nativo conhecido como Network Security Group (NSG) que está
previamente programado para apenas aceitar conexões de destino (dentro da
nuvem pública) nas portas TCP 80 e 443. Neste cenário, o(s) servidor(es) de nuvem
pública tem o papel de servidor web que provê recursos para usuários que o
acessam via Internet. O importante é a aplicação do script de motor de conformidade
no firewall de camada 4, que tem como objetivo garantir que a definição dos acesso
aos recursos na nuvem permitam apenas as portas previamente liberadas,
corrigindo, se necessário, essas definições após alguma alteração indevida.

Cenário 3 - Manutenção da resiliência de serviços em IaaS através de
controle de variáveis de desempenho: Este cenário, tem como objetivo manter a
resiliência de serviços em IaaS através do controle de variáveis de desempenho, tais
como, consumo de processamento, utilização de memória RAM, ou quantidade de
bytes enviados ou recebidos de um componente nativo. O objetivo é garantir que
instâncias de máquinas virtuais aumentem ou diminuam conforme necessidade ou
regra pré-definida. Como mostra a Figura 11, tudo isso é sustentado com a atuação
do motor de conformidade.
Figura 11 - Cenário 3 - Resiliência de serviços por variáveis de desempenho

80,443/tcp

Internet

Servidor (IaaS)
Aplicação

10.30.0.0/21

Ambiente de nuvem pública
Perímetro da rede
Atuação do motor de conformidade
Comunicação

Fonte: Próprio autor
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A Figura 11 apresenta a conectividade entre um acesso oriundo da Internet
(rede pública), utilizando-se de conexão segura ou não, a um determinado recurso
hospedado no ambiente de nuvem pública. No entanto, os servidores disponíveis
para prover este tipo de serviço são controlados por variáveis de desempenho deste
componente nativo conhecido como Virtual Machine Scale Set. Por exemplo, caso a
quantidade de trafego de saída do ambiente seja superior, em média, a 200 [KB] em
uma amostragem de 300 s, este componente nativo deve provisionar um novo
servidor. Contudo, caso a quantidade de trafego de saída do ambiente seja inferior,
em média, a 200 [KB] em uma amostragem de 300 s, logo, o componente deverá
remover um servidor. Tanto o acréscimo quanto o decréscimo de instâncias de
máquinas virtuais deste ambiente são realizados de forma automática pelo próprio
ambiente de nuvem pública com base em regras previamente definidas no
componente, como o nível de resiliência do ambiente. O importante é a aplicação do
script de motor de conformidade no componente de Virtual Machince Scale Set,
garantindo que este componente funcione conforme o esperado.
Cenário 4 – Proteção contra exploração de vulnerabilidades em PaaS
com filtragem de camada 7: Este cenário, tem como objetivo garantir a proteção de
uma aplicação web, provisionada no formato de PaaS, contra exploração de
vulnerabilidades, tais como, cross-site scripting na camada 7, (camada de aplicação
do modelo Open System Interconnection), utilizando componente nativo conhecido
como Application Gateway que suporta e permite a utilização de Web Application
Firewall obedecendo ao padrão OWASP 3.0. Como mostra a Figura 12, todas as
operações funcionam apoiadas pelo script de motor de conformidade.
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Figura 12 - Cenário 4 - Proteção em camada 7 aplicada a PaaS
Proteção – Camada 7
Componente Nativo

443/tcp

Internet

Aplicação PaaS

443/tcp

10.40.0.0/21

Ambiente de nuvem pública
Perímetro da rede
Atuação do motor de conformidade
Comunicação

Fonte: Próprio autor

A Figura 12 apresenta a conectividade entre um acesso oriundo da Internet
(rede pública), utilizando-se de conexão segura ou não, a um determinado recurso
hospedado no ambiente de nuvem pública. Este acesso é filtrado na camada 7 por
um componente nativo, conhecido como Application Gateway, que está previamente
programado para detectar e, se necessário, prevenir, ataques direcionados para a
camada de aplicação, como SQL Injection e cross-site scripting. Neste cenário, o
serviço é hospedado no modelo de PaaS. O importante é a aplicação do motor de
conformidade no componente Application Gateway garantindo que o componente
opere corretamente.
Cenário 5 – Preservação de dados armazenados em nuvem pública com
criptografia automatizada: Este cenário, tem como objetivo proteger os dados
armazenados em um repositório nativo do ambiente de nuvem pública conhecido
como Storage Account, sendo este componente provisionado no formato de PaaS,
outro componente também provisionado é o Key Vault que armazena uma chave de
criptografia como um cofre de senha. Dessa forma, a combinação da utilização
destes dois componentes protege a informação armazenada no repositório contra
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violação caso ocorra vazamento de dados. Como mostra a Figura 13, tudo isso é
sustentado com a atuação do script motor de conformidade.

Figura 13 - Cenário 5 - Preservação de dados com criptografia automatizada

443/tcp

Internet

Cofre de senha

Armazenamento
Criptografado
Ambiente de nuvem pública
Perímetro da rede
Atuação do motor de conformidade
Comunicação

Fonte: Próprio autor

A Figura 13 apresenta a conectividade entre um acesso oriundo da Internet
(rede pública), utilizando-se de conexão segura (HTTPS), a um determinado recurso
hospedado no ambiente de nuvem pública mais especificamente em um
componente nativo conhecido como Storage Account. A função do Storage Account
é ser um repositório de arquivos previamente programado para criptografar os dados
que nele são hospedados com uma chave definida e criado pelo cliente e
armazenada em um cofre de senha conhecido como Key Vault. Neste cenário, o
serviço é hospedado no modelo de PaaS. A aplicação do script motor de
conformidade no Storage Account deve garantir o correto funcionamento do
componente.
Atividade 2.2 – Define quais políticas são aplicadas em cada cenário
Para o Cenário 1 – Conformidade de conexões VPN, são considerados
como validadores os padrões de segurança ISO / IEC 27001, nos controles das
categorias: A.9 – Controle de acesso e, o Artigo 46, da seção I – Da Segurança e do
Sigilo de Dados, do Capítulo VII – Da Segurança e Das Boas Práticas, da LGPD.

57

Para o Cenário 2 - Garantia de filtragem de camada 4 com firewall nativo
para proteção de IaaS, são considerados como validadores os padrões de
segurança ISO / IEC 27001, nos controles das categorias: A.9 – Controle de acesso;
e PCI DSS para o requisito validador: (1) Instalação e manutenção da configuração
de firewall para proteger os dados do titular do cartão e, o Artigo 46, da seção I – Da
Segurança e do Sigilo de Dados, do Capítulo VII – Da Segurança e Das Boas
Práticas, da LGPD.
Para o Cenário 3 - Manutenção da resiliência de serviços em IaaS através
de controle de variáveis de desempenho, é considerada apenas a prática de
gerenciamento de risco do modelo de governança ITIL v4 como validador.
Para o Cenário 4 – Proteção contra exploração de vulnerabilidade em
PaaS com filtragem de camada 7, são considerados como validações os padrões
de segurança ISO / IEC 27001, nos controles das categorias: A.9 – Controle de
acesso e, o Artigo 46, da seção I – Da Segurança e do Sigilo de Dados, do Capítulo
VII – Da Segurança e Das Boas Práticas, da LGPD.
Para o Cenário 5 – Preservação de dados armazenados em nuvem
pública com criptografia automatizada, são considerados como validações os
padrões de segurança ISO / IEC 27001, nos controles das categorias: A.9 – Controle
de acesso e A.10 Criptografia; e PCI DSS para o requisito validador: (3) Proteção
dos dados armazenados do titular do cartão e, o Artigo 46, da seção I – Da
Segurança e do Sigilo de Dados, do Capítulo VII – Da Segurança e Das Boas
Práticas, da LGPD.
Presente em todos os cenários, o motor de conformidade é um script
desenvolvido em linguagem powershell proprietária da Microsoft, este script é
responsável por verificar e corrigir a arquitetura de cada cenário provisionado pelo
script construtor. Observando que a forma de provisionamento da arquitetura de
cada cenário obedece aos padrões de segurança ou modelos de governança já
devidamente relacionados. Além disso, toda operação com script utiliza uma conta
de serviço conhecida como Service Principal, dessa forma, a conta do usuário
corrente na execução do script, neste caso, do operador humano não é relevante.
Atividade 2.3 – Define quais componentes nativos são utilizados em cada
cenário e, portanto, relaciona como o script construtor interage com a API providas
pelo ambiente de nuvem pública do Microsoft Azure.
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Para o Cenário 1 – Conformidade de conexões VPN, são utilizados os
componentes Microsoft Azure: Service Principal, Resource Groups, Virtual Network
(VNET), Virtual Network Gateways e Connections; e SendGrid para reporte (e-mail).
Para o Cenário 2 - Garantia de filtragem de camada 4 com firewall nativo
para proteção de IaaS, são utilizados os componentes Microsoft Azure: Service
Principal, Resource Groups, Virtual Network (VNET), Network Security Groups
(NSG) e Virtual Machine; e SendGrid para reporte (e-mail).
Para o Cenário 3 - Manutenção da resiliência de serviços em IaaS através
de controle de variáveis de desempenho, são utilizados os componentes
Microsoft Azure: Service Principal, Resource Groups, Virtual Network (VNET),
Network Security Groups (NSG) e Virtual Machine Scale Set (Virtual Machines
Instances); e SendGrid para reporte (e-mail).
Para o Cenário 4 – Proteção contra exploração de vulnerabilidade em
PaaS com filtragem de camada 7, são utilizados os componentes Microsoft Azure:
Service Principal, Resource Groups, Virtual Network (VNET), WebApp / AppService
e Application Gateway (WAF); e SendGrid para reporte (e-mail).
Para o Cenário 5 – Preservação de dados armazenados em nuvem
pública com criptografia automatizada, são utilizados os componentes Microsoft
Azure: Service Principal, Resource Groups, Storage Account e Key Vault; e
SendGrid para reporte (e-mail).

4.2 Fase 2 - Construção

Como mostra a Figura 14, a Fase 2 tem como objetivo criar os scripts
conhecidos como construtor que realizará a construção dos ambientes conforme um
base de informação em arquivos de padrão aberto conhecidos como CSV, formando
assim um sistema inteligente para construção dos cenários e, posteriormente,
aproveitando-se destes arquivos CSV, o script de motor de conformidade é aplicado
sobre os cenários buscando e, corrigindo se necessário, inconformidade
encontradas. O desenvolvimento destes scripts é realizado pelas etapas 3 e 4.
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Figura 14 - Fase 2 - Construção

Fase 2 - Construção
Etapa 3 - Construção de cenários e
políticas

Atividade
cenários

3.1

–

Criação

Etapa 4 - Programação do motor de
conformidade

dos
Atividade 4.1 – Desenvolvimento
do motor de conformidade

Atividade 3.2 – Criação
políticas para cada cenário

das

Fonte: Próprio autor

Etapa 3: Construção dos cenários e políticas, composta pelas atividades 3.1
e 3.2:
Atividade 3.1 – Trata-se da criação dos cenários apresentados na Fase 1 no
ambiente de nuvem pública.
Atividade 3.2 – Trata-se da criação dos cenários através do script de
construção. Usa-se a linguagem de programação powershell que é capaz de
interagir com as API providas por este ambiente, cada cenário tem o seu próprio
script de programação. Observa-se que os cenários são criados também de forma
automatizada e os componentes e suas configurações são realizadas utilizando uma
base de dados simples no formato ou padrão aberto, conhecido como, do inglês,
Comma Separated Values (CSV), ou seja, um arquivo de valores separados por
vírgulas e, em formato aberto, com isso, a construção do ambiente passa a ser
orientada por um sistema inteligente.

Etapa 4: Programação do motor de conformidade, composta pela atividade
4.1:
Atividade 4.1 – Trata-se da criação do script de motor de conformidade que é
um script powershell que atua sobre a arquitetura criada pelos scripts executados na
Atividade 3.2 nos cenários definidos na Atividade 3.1, conforme pode ser observado
na Figura 15. Observa-se também que o motor de conformidade utiliza a mesma
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base de dados (arquivo CSV) simples apresentada na criação dos cenários com o
objetivo de manter a conformidade do ambiente proposto na etapa 3.

Figura 15 - Processo Fase 2

Fonte: Próprio autor

Verifica-se na Figura 15 que as atividades deste Fase geram scripts que
criam, pelo script construtor, tanto a infraestrutura computacional conhecida dos
cenários nomeada como arquitetura quanto a forma de manutenção das políticas de
conformidade baseadas nos modelos de governança ou padrões de segurança pelo
script de motor de conformidade. O fluxo de processo do motor de conformidade é
mostrado com mais detalhes na Figura 16.

Figura 16 - Fluxograma do motor de conformidade

Fonte: Próprio autor
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Além disso, na Figura 16, é apresentado com maior detalhe o
fluxograma, do funcionamento do motor de conformidade. Ele inicia acionando os
scripts criados na Atividade 3.2. Posteriormente, ele aplica estes scripts no cenários
criados na Atividade 1. Após isso, o script retoma seu processo exclusivo verificando
se cada cenário está obedecendo às políticas previamente definidas em relação à
dois estados: (1) se o ambiente não estiver validado, o motor de conformidade
reporta esse status na própria tela e por envio de e-mail, e reinicia seu processo; (2)
se o ambiente estiver validado, o motor de conformidade também reporta esse
status na própria tela.
4.3 Fase 3 - Execução e validação

Como mostra a Figura 17, a Fase 3 tem como objetivo realizar a execução do
motor de conformidade e validar se os cenários estão em conformidade com o que
está definido na Fase 1, sendo composta pelas etapas 5 e 6.
Figura 17 - Fase 3 – Execução e validação

Fonte: Próprio autor

Etapa 5: Execução do motor de conformidade:
Atividade 5.1 – Executa o motor de conformidade nos cenários.

Etapa 6: Validação:
Atividade 6.1 – O motor de conformidade apresenta os resultados de cada
cenário e, se antes da execução, estavam em conformidade ou não.
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5 VALIDAÇÃO DA PROPOSTA

Mediante a proposta apresentada nesta dissertação, esta seção apresenta os
resultados da validação dos cenários de automação propostos. Além disso, o script
construtor realiza o provisionamento de alguns recursos no ambiente de nuvem
pública, brevemente explicados, como:
▪ Resource Group: É um agrupamento lógico de recursos no ambiente de
nuvem pública, todo componente deve pertencer a um resource group;
▪ Virtual Network: É uma rede virtual definida por software que realiza o tráfego
e o encaminhamento de pacotes entre componentes nela conectados;
▪ Virtual Machine: É um componente IaaS que disponibiliza uma máquina
virtual no sistema operacional Windows ou Linux;
▪ Network Security Group: É um firewall nativo do ambiente de nuvem pública
que realiza filtragem na camada 4, este componente é provisionado como
PaaS;
▪ Virtual Machine Scale Set: É um componente PaaS que realiza a
escalabilidade de virtual machines conforme políticas de resiliência;
▪ WebApp / AppServices: É um componente PaaS que oferece serviço
HTTP/HTTPS para as páginas neste hospedadas;
▪ Application Gateway: É um componente PaaS que realiza a filtragem em
camada 7 de pacotes e, portanto, protege o serviço que está em seu
backend;
▪ Key Vault: É um componente PaaS que serve como cofre de senhas e
certificados;
▪ Storage Account: É um componente PaaS que serve como repositório de
arquivos;
Importante notar que tanto o script construtor quanto o script de motor de
conformidade utilizam os arquivos CSV. Este arquivos contêm os parâmetros
necessárias para a execução correta, ou seja, são compostos por variáveis
utilizadas pelo scripts provenientes dos arquivos de configuração CSV conhecidos
como

VG.csv

de

cada

cenário,

e

são

elas:

SUBSCRIPTION,SUBSCRIPTIONSCOPE,INFRAUSERAPPID,INFRAUSERPWD,IN
FRATENANTID,PATH.
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Ou seja, é necessário alterar essas informações neste arquivo de
configuração para aplicar no ambiente de nuvem pública esperado.
5.1 Resultado do cenário 1
No processo da proposta desta dissertação, a Fase 1 define para o cenário 1,
que este, de forma resumida, deve manter a conformidade de uma conexão VPN do
tipo Site-to-Site, entre um ambiente local (on-premises) e um ambiente de nuvem
pública.
Portanto, conforme esperado na Fase 2 da proposta desta dissertação, é
executado o script construtor, tendo seu código fonte apresentado no Apêndice A
desta dissertação e o arquivo de configuração CSV que atua como base de
informações para formar o sistema inteligente.
A Figura 18 apresenta o resultado da execução completa do script construtor
na console de powershell.

Figura 18 - Cenário 1 - Script Construtor

Fonte: Próprio autor

A Figura 18 apresenta sucesso na execução do script construtor, é verificado
no ambiente de nuvem pública a criação dos recursos mais relevantes para este
cenário, assim como a Figura 19 mostra que os Resources Groups foram
devidamente criados.
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Figura 19 - Cenário 1 - Resource Groups

Fonte: Próprio autor

Com a devida criação dos Resource Groups conforme visto na Figura 19, é
verificado na Figura 20 a criação das Virtual Networks (VNETs).

Figura 20 - Cenário 1 - Virtual Networks (VNETS)

Fonte: Próprio autor

Com a correta criação das Virtual Networks (VNETs) conforme observado na
Figura 20, torna-se possível o provisionamento dos Virtual Network Gateways
conforme observado na Figura 21.
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Figura 21 - Cenário 1 - Virtual Network Gateways

Fonte: Próprio autor

Com o provisionamento correto dos componentes de Virtual Network
Gateways conforme observado na Figura 21, é possível criar os componentes de
Connections que estabelecem as conexões VPN para este cenário conforme
observado na Figura 22.

Figura 22 - Cenário 1 - Connections

Fonte: Próprio autor

Com o último componente mais relevante provisionado, sendo este, o
componentes de Connections conforme observado na Figura 22, é iniciado a Fase 3
para este cenário, ou seja, a fase de execução e validação. Primeiramente,
conforme define a Etapa 5 - Atividade 5.1, o script de motor de conformidade é
executado para garantir que o ambiente recém provisionado está com todos os
componentes esperados corretamente provisionados e configurados pelo script
construtor. O script de motor de conformidade pode ser observado no Apêndice A
desta dissertação.
Portanto, seguindo a Fase 3 para este cenário, a Figura 23 apresenta a
primeira execução do script de motor de conformidade sobre o ambiente construído
pelo script construtor.
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Figura 23 - Cenário 1 - Primeira aplicação do motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

A Figura 23 não apresenta, como esperado, inconformidades do ambiente
construído pelo script construtor. Sendo assim, para validação, uma situação de
inconformidade é adicionada ao ambiente: dois componentes do tipo Connection são
criados no ambiente e conectados na conexão VPN de nuvem pública, conforme
observado na Figura 24, esses componentes, ou Connections, não previstos pelo
script construtor são conhecidos como VNG-NUVEM-PUBLICA-to-VNG-REDEDESC e VNG-REDE-DESC-to-VNG-NUVEM-PUBLICA.

Figura 24 - Cenário 1 - Inclusão de inconformidade

Fonte: Próprio autor

Portanto, como pode ser visto na Figura 24 há novos e não previstos
componentes no cenário 1. Assim, o script de motor de conformidade é executado
novamente, como mostra a Figura 25.
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Figura 25 - Cenário 1 - Detecção da inconformidade pelo motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

Observa-se na Figura 25, que o script de motor de conformidade reconhece
estes componentes não previstos e inicia o fluxo de conformidade que consiste em
corrigir esse problema de conformidade de reportar (enviar por e-mail) de forma
proativa a situação encontrada.
Sendo assim, a Figura 26 apresenta o reporte enviado por e-mail conforme
esperado.

Figura 26 - Cenário 1 - Reporte enviado pelo motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

Além disso, na Figura 27 é possível verificar que os componentes
Connections que indicam a inconformidade do ambiente são devidamente removidos
pelo script de motor de conformidade.

Figura 27 - Cenário 1 - Correção da inconformidade pelo motor de conformidade

Fonte: Próprio autor
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Para finalizar, o script de motor de conformidade é executado novamente no
ambiente para validação final, o resultado dessa execução é apresentado pela
Figura 28.

Figura 28 - Cenário 1 - Segunda aplicação do motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

Conclusão para o cenário 1: Conforme apresentado, o script construtor do
cenário 1 consegue provisionar todos os componentes esperados e apresentados,
para sua arquitetura e topologia, na seção 4 de proposta desta dissertação. Além
disso, o script de motor de conformidade atua conforme o esperado, e seu tempo de
execução total fica em 44 s, sendo este o tempo de solução para uma
inconformidade encontrada neste ambiente seja esta originada por um erro
operacional ou até mesmo um ataque interno. Por fim, observa-se que essas ações
tem como validadores para este ambiente, os padrões de segurança ISO / IEC
27001, nos controles das categorias: A.9 – Controle de acesso e, o Artigo 46, da
seção I – Da Segurança e do Sigilo de Dados, do Capítulo VII – Da Segurança e
Das Boas Práticas, da LGPD.

5.2 Resultado do cenário 2

Neste trabalho a Fase 1 define para o cenário 2, que este, de forma resumida,
deve manter a garantia de filtragem de camada 4 com firewall nativo para proteção
de IaaS.
Portanto, conforme esperado na Fase 2 da proposta desta dissertação, é
executado o script construtor, tendo seu código fonte apresentado no apêndice B
desta dissertação e o arquivo de configuração CSV que atua como base de
informação para formar o sistema inteligente.
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A Figura 29 apresenta o resultado da execução completa do script construtor
na console de powershell.

Figura 29 - Cenário 2 - Script Construtor

Fonte: Próprio autor

Sendo assim, conforme o a Figura 29 apresenta sucesso na execução do
script construtor, é verificado no ambiente de nuvem pública a criação dos recursos
mais relevantes para este cenário, assim como a Figura 30 mostra que o Resource
Group foi devidamente criado.

Figura 30 - Cenário 2 - Resource Group

Fonte: Próprio autor

Com a devida criação do Resource Group conforme visto na Figura 30, é
verificado na Figura 31 a criação da Virtual Network (VNET).
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Figura 31 - Cenário 2 - Virtual Network (VNET)

Fonte: Próprio autor

Com a correta criação da Virtual Network (VNET) conforme observado na
Figura 31, torna-se possível o provisionamento da Virtual Machine conforme
observado na Figura 32.

Figura 32 - Cenário 2 - Virtual Machine

Fonte: Próprio autor

Observa-se ainda na Figura 33 mais detalhes da Virtual Machine provisionada
pelo script construtor.
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Figura 33 - Cenário 2 - Detalhes da Virtual Machine

Fonte: Próprio autor

Com o provisionamento correto dos componentes de Virtual Network e Virtual
Machine, é provisionado o componente principal deste cenário, o Network Security
Group (NSG), conforme observado na Figura 34.

Figura 34 - Cenário 2 - Network Security Group

Fonte: Próprio autor

O script construtor ainda provisiona de forma automática as regras de entrada
no firewall NSG conforme a Figura 35.
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Figura 35 - Cenário 2 - Regras do NSG

Fonte: Próprio autor

Verificado que durante a criação desta Virtual Machine, é realizada a
configuração de um serviço web conhecido como Microsoft Internet Information
Services que opera na porta TCP/80 e, tanto a correta disponibilidade deste serviço
quanto o provisionamento automático da regra de entrada no NSG podem ser
validados na Figura 36

Figura 36 - Cenário 2 - Acesso HTTP a Virtual Machine

Fonte: Próprio autor

Com o último componente mais relevante provisionado, sendo este, o
componente de Connections conforme observado na Figura 36, é iniciada a Fase 3
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para este cenário, ou seja, a fase de execução e validação. Primeiramente,
conforme define a Etapa 5 - Atividade 5.1, o script de motor de conformidade é
executado para garantir que o ambiente recém provisionado está com todos os
componentes esperados corretamente provisionados e configurados pelo script
construtor. O script de motor de conformidade pode ser observado no Apêndice B
desta dissertação.
Portanto, seguindo a Fase 3 para este cenário, a Figura 37 apresenta a
primeira execução do script de motor de conformidade sobre o ambiente construído
pelo script construtor.

Figura 37 - Cenário 2 - Primeira aplicação do motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

A Figura 37 não apresenta, como esperado, inconformidades do ambiente
construído pelo script construtor. Sendo assim, é adicionado uma situação de
inconformidade no ambiente, ou seja, uma regra de entrada com portas não
esperadas (22, 3389, 445), que pelo provisionamento do script construtor são
inseridas no NSG conforme a Figura 38. Essa regra, não prevista pelo script
construtor, é conhecida como: ALLOW_BACKDOR_PORT.
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Figura 38 - Cenário 2 - Inclusão de inconformidade

Fonte: Próprio autor

Portanto, como pode ser observado na Figura 38, há componentes novos e
não previstos no cenário 2. Dessa forma, o script de motor de conformidade é
executado novamente, conforme a Figura 39.

Figura 39 - Cenário 2 - Detecção da inconformidade pelo motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

Observa-se na Figura 39, que o script de motor de conformidade reconhece
essa regra de entrada com portas não previstas e inicia o fluxo de conformidade que
consiste em corrigir esse problema de conformidade de reportar (enviar por e-mail)
de forma proativa a situação encontrada.
Sendo assim, a Figura 40 apresenta o reporte enviado por e-mail conforme
esperado.
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Figura 40 - Cenário 2 - Reporte enviado pelo motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

Além disso, na Figura 41 é possível verificar que a regra de entrada que
indica a inconformidade do ambiente é devidamente removida pelo script de motor
de conformidade.

Figura 41 - Cenário 2 - Correção da inconformidade pelo motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

Para finalizar, o script de motor de conformidade é executado novamente no
ambiente para validação final, o resultado dessa execução é apresentado pela
Figura 42.

Figura 42 - Cenário 2 - Segunda aplicação do motor de conformidade

Fonte: Próprio autor
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Conclusão para o cenário 2: Conforme apresentado, o script construtor do
cenário 2 consegue provisionar todos os componentes esperados e apresentados,
para sua arquitetura e topologia, na seção 4 de proposta desta dissertação. Além
disso, o script de motor de conformidade atua conforme o esperado, e seu tempo de
execução total ficou em 14 s, sendo este o tempo de solução para uma
inconformidade encontrada neste ambiente, seja esta originada por um erro
operacional ou até mesmo um ataque interno. Por fim, observa-se que essas ações
tem como validadores para este ambiente, validadores os padrões de segurança
ISO / IEC 27001, nos controles das categorias: A.9 – Controle de acesso; e PCI DSS
para o requisito validador: (1) Instalação e manutenção da configuração de firewall
para proteger os dados do titular do cartão e, o Artigo 46, da seção I – Da
Segurança e do Sigilo de Dados, do Capítulo VII – Da Segurança e Das Boas
Práticas, da LGPD.
5.3 Resultado do cenário 3

Observa-se no processo da proposta desta dissertação, que a Fase 1 define
para o cenário 3, que este, de forma resumida, deve manter resiliência de serviços
em IaaS através de controle de variáveis de desempenho, neste caso, é aplicado
uma política de resiliência que determina que se o tráfego for superior à 200 KB em
média para 5 minutos de amostragem, logo, uma Virtual Machine deve ser
adicionada no componente de Virtual Machine Scale Set, observando que o inverso
é válido, ou seja, se o tráfego for inferior à 200 KB, então, uma Virtual Machine deve
ser removida do componente de Virtual Machine Scale Set.
Portanto, conforme esperado na Fase 2 da proposta desta dissertação, é
executado o script construtor, tendo seu código fonte apresentado no Apêndice C
desta dissertação e o arquivo de configuração CSV que atua como base de
informação para formar o sistema inteligente.
A Figura 43 apresenta o resultado da execução completa do script construtor
na console de powershell.

77

Figura 43 - Cenário 3 - Script Construtor

Fonte: Próprio autor

Sendo assim, conforme a Figura 43 apresenta o sucesso na execução do
script construtor, é verificado no ambiente de nuvem pública a criação dos recursos
mais relevantes para este cenário, assim como a Figura 44 mostra que o Resource
Group é devidamente criado.

Figura 44 - Cenário 3 - Resource Group

Fonte: Próprio autor

Com a devida criação do Resource Group conforme visto na Figura 44, é
verificado na Figura 45 a criação da Virtual Network (VNET).
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Figura 45 - Cenário 3 - Virtual Network (VNET)

Fonte: Próprio autor

Com a correta criação da Virtual Network (VNET) conforme observado na
Figura 45, torna-se possível o provisionamento dos Virtual Machine Scale Set
conforme observado na Figura 46.

Figura 46 - Cenário 3 - Virtual Machine Scale Set

Fonte: Próprio autor

Observa-se na Figura 47 mais detalhes da Virtual Machine Scale Set
provisionada pelo script construtor, importante observar que neste momento existe
apenas uma instância de Virtual Machine no componente de Virtual Machine Scale
Set.
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Figura 47 - Cenário 3 - Detalhes do Virtual Machine Scale Set

Fonte: Próprio autor

Com o provisionamento correto dos componentes de Virtual Network e Virtual
Machine Scale Set, é provisionado o componente principal deste cenário, a política
de resiliência, ou do inglês scaling, conhecida como autosetting aplicada ao
componente de Virtual Machine Scale Set, conforme observado na Figura 48.

Figura 48 - Cenário 3 - Política de resiliência do Virtual Machine Scale Set

Fonte: Próprio autor

O script construtor ainda provisiona de forma automática as regras de
quantidade de instâncias de Virtual Machines na política de resiliência conhecida
como autosetting conforme a Figura 49.
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Figura 49 - Cenário 3 - Detalhas da Política de Resiliência Aplicada

Fonte: Próprio autor

Verificado que durante a criação deste Virtual Machine Scale Set, é realizado
a configuração de um serviço web conhecido como Microsoft Internet Information
Services que opera na porta TCP/80 e, tanto a correta disponibilidade deste serviço
quanto o provisionamento automático da regra de entrada no NSG, componente
este que não é foco deste cenário mas foi provisinado, podem ser validados na
Figura 50.
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Figura 50 - Cenário 3 - Acesso HTTP ao ambiente

Fonte: Próprio autor

Todavia, registra-se que o componente de Virtual Machine Scale Set dispõe
de forma nativa, uma ferramenta que realiza a telemetria de seus recursos
justamente para ser usado pelas políticas de scaling, sendo assim, observa-se na
Figura 51 que durante o provisionamento deste componente, a utilização de tráfego
de entrada se mantém abaixo dos 200 KB e portanto apenas uma instância no
Virtual Machine Scale Set manteve-se ativa, conforme esperado.

Figura 51 - Cenário 3 - Tráfego inicial após script construtor

Fonte: Próprio autor

Porém, conforme a indicação da Figura 51, é necessário gerar uma tráfego
superior à 200 KB em pelo menos 5 minutos para que o Virtual Machine Scale Set
possa aumentar a quantidade de instâncias de Virtual Machines. Para tanto, foi
criado um script auxiliar para gerar esse tráfego, registra-se que o código fonte deste
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script é apresentado no Apêndice C desta dissertação. Portanto, a Figura 52
apresenta a execução deste script para gerar tráfego superior à 200 KB.

Figura 52 - Cenário 3 - Atuação do script gerador de tráfego

Fonte: Próprio autor

Já no início da execução deste script gerador de tráfego, é possível verificar
que a telemetria nativa do componente do Virtual Machine Scale Set captura, de
forma efetiva, essa alteração, observado na Figura 53.

Figura 53 - Cenário 3 - Tráfego após execução do script gerador de tráfego

Fonte: Próprio autor

Além disso, durante a execução superior a 5 minutos do script, é possível
verificar que o tráfego passou consideravelmente dos 200 KB necessários para que
o componente de Virtual Machine Scale Set inicie o provisionamento de máquinas
virtuais, conforme Figura 54.
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Figura 54 - Cenário 3 - Tráfego mantido acima do threshold estipulado

Fonte: Próprio autor

Com isso, é possível observar na Figura 55 que realmente o componente de
Virtual Machine Scale Set começou a provisionar novas instâncias de máquinas
virtuais para atender a demanda de tráfego estipulada pela política de autoscaling.

Figura 55 - Cenário 3 - Adição de instâncias de máquinas virtuais

Fonte: Próprio autor

Portanto, o Virtual Machine Scale Set é acessado novamente pela porta
HTTP para verificar a resposta de outras máquinas virtuais, conforme Figura 56.
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Figura 56 - Cenário 3 - Acesso HTTP a Virtual Machine Scale Set

Fonte: Próprio autor

Com isso, observa-se que o tráfego, após um certo tempo, manteve-se
estabilizado e os componentes foram sendo provisionados conforme a métrica
estipulada pela política de scaling, observado na Figura 57.

Figura 57 - Cenário 3 - Estabilização do tráfego no Virtual Machine Scale Set

Fonte: Próprio autor

Após isso, para validar que a política de scaling também remove as instâncias
de Virtual Machines quando o tráfego de entrada está inferior à 200 KB por 5
minutos, o script auxiliar foi abruptamente parado, conforme Figura 58.
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Figura 58 - Cenário 3 - Paralisação do script gerador de tráfego

Fonte: Próprio autor

Logo após a paralisação do script auxiliar, o componente nativo de telemetria
do Virtual Machine Scale Set apresenta a situação de diminuição do tráfego de
entrada conforme a Figura 59.

Figura 59 - Cenário 3 - Tráfego após paralisação do script gerador de tráfego

Fonte: Próprio autor

Após alguns segundos, foi verificado pela ferramenta de telemetria, que o
tráfego já está abaixo da linha estipulada de demoção de recursos, conforme Figura
60.
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Figura 60 - Cenário 3 - Descida tráfego após execução do script gerador

Fonte: Próprio autor

E, após alguns minutos desde a parada forçada do script auxiliar, observa-se
que o tráfego de entrada não aumenta mais que o esperado para o cenário,
conforme a Figura 61.

Figura 61 - Cenário 3 - Estabilização do tráfego após paralização do script gerador

Fonte: Próprio autor

Portanto, conforme a Figura 62 indica que o tráfego já está abaixo dos 200 KB
por pelo menos 5 minutos, o componente Virtual Machine Scale Set começa a
remover instâncias de Virtual Machine conforme esperado e observado na Figura 62.
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Figura 62 - Cenário 3 - Remoção de instâncias de máquinas virtuais

Fonte: Próprio autor

Após aproximadamente 15 minutos desde a parada forçada, já não há mais
tráfego superior à 200 KB, conforme Figura 63.

Figura 63 - Cenário 3 - Tráfego estabilizado após execução do script

Fonte: Próprio autor

Sendo assim, o componente de Virtual Machine Scale Set deixa apenas uma
instância de Virtual Machine disponível, observado na Figura 64. Isso é esperado na
política conhecida como autoscaling, que determina que o mínimo é uma máquina
virtual.
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Figura 64 - Cenário 3 - Instâncias de virtual machines após execução de script

Fonte: Próprio autor

Com o componente mais relevante provisionado e sua principal função
(autoscaling) testada, sendo este, o componentes de Virtual Machine Scale Set, é
iniciado a Fase 3 para este cenário, ou seja, a fase de execução e validação.
Primeiramente, conforme define a Etapa 5 - Atividade 5.1, o script de motor de
conformidade é executado para garantir que o ambiente recém provisionado está
com todos os componentes esperados corretamente provisionados e configurados
pelo script construtor, observa-se ainda que o script de motor de conformidade pode
ser observado no Apêndice C desta dissertação.
Portanto, seguindo a Fase 3 para este cenário, a Figura 65 apresenta a
primeira execução do script de motor de conformidade sobre o ambiente construído
pelo script construtor.

Figura 65 - Cenário 3 - Primeira aplicação do motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

Como esperado, a Figura 66 não apresenta inconformidades do ambiente
construído pelo script construtor. Sendo assim, é adicionada uma situação de
inconformidade no ambiente, ou seja, a política de resiliência conhecida como
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autoscaling, provisionada pelo script construtor é desassociada do componente de
Virtual Machine Scale Set, conforme a Figura 66.

Figura 66 - Cenário 3 - Inclusão de inconformidade

Fonte: Próprio autor

Portanto, diante desses componentes não previstos do cenário 3, mostrados
na Figura 66, o script de motor de conformidade é executado novamente na Figura
67.

Figura 67 - Cenário 3 - Detecção da inconformidade pelo motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

Observa-se na Figura 67, que o script de motor de conformidade reconheceu
a falta da associação da política de resiliência com o componente de Virtual Machine
Scale Set e, inicia o fluxo de conformidade que consiste em corrigir esse problema
de conformidade e de reportar (enviar por e-mail) de forma proativa a situação
encontrada.
Sendo assim, a Figura 68 apresenta o reporte enviado por e-mail conforme
esperado.
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Figura 68 - Cenário 3 - Reporte enviado pelo motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

Além disso, na Figura 69 é possível verificar que a falta da associação da
política de resiliência com o componente de Virtual Machine Scale Set que indicava
a inconformidade do ambiente é devidamente refeita pelo script de motor de
conformidade.

Figura 69 - Cenário 3 - Correção da inconformidade pelo motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

Também, é possível verificar na Figura 70 com mais detalhes a correção do
motor de conformidade.
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Figura 70 - Cenário 3 - Detalhes da correção da inconformidade

Fonte: Próprio autor

Para finalizar, o script de motor de conformidade é executado novamente no
ambiente para validação final, o resultado dessa execução é apresentado pela
Figura 71.

Figura 71 - Cenário 3 - Segunda aplicação do motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

Conclusão para o cenário 3: Conforme apresentado, o script construtor do
cenário 3 consegue provisionar todos os componentes esperados e apresentados,
para sua arquitetura e topologia, na seção 4 de proposta desta dissertação. Além
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disso, o script de motor de conformidade atuou conforme o esperado, e seu tempo
de execução total ficou em 20 s, sendo este o tempo de solução para uma
inconformidade encontrada neste ambiente seja esta originada por um erro
operacional ou até mesmo um ataque interno. Por fim, observa-se que essas ações
tem como validadores para este ambiente, apenas a prática de gerenciamento de
risco do modelo de governança ITIL v4.

5.4 Resultado do cenário 4

Como visto na proposta desta dissertação, a Fase 1 define para o cenário 4,
que este, de forma resumida, deve manter a proteção contra exploração de
vulnerabilidade em PaaS com filtragem de camada 7.
Portanto, conforme esperado na Fase 2 da proposta desta dissertação, é
executado o script construtor, tendo seu código fonte apresentado no Apêndice D
desta dissertação e o arquivo de configuração CSV que atua como base de
informação para formar o sistema inteligente.
A Figura 72 apresenta o resultado da execução completa do script construtor
na console de powershell.

Figura 72 - Cenário 4 - Script Construtor

Fonte: Próprio autor

Sendo assim, conforme a Figura 72 apresenta sucesso na execução do script
construtor, é verificado no ambiente de nuvem pública a criação dos recursos mais
relevantes para este cenário, assim como a Figura 73 mostra que o Resource Group
é devidamente criado.
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Figura 73 - Cenário 4 - Resource Group

Fonte: Próprio autor

Com a devida criação do Resource Group conforme visto na Figura 73, é
verificado na Figura 74 a criação da Virtual Network (VNET).

Figura 74 - Cenário 4 - Virtual Network (VNET)

Fonte: Próprio autor

Com a correta criação das Virtual Network (VNET) conforme observado na
Figura 74, torna-se possível o provisionamento do componente PaaS que será
responsável por hospedar uma páginda simples acessada através do protocolo
HTTP, este componente é conhecido como WebApp / AppServices conforme
observado na Figura 75.

94

Figura 75 - Cenário 4 - WebApp / AppServices

Fonte: Próprio autor

Com o provisionamento correto do componente de WebApp / AppServices
conforme observado na Figura 75, é possível criar o componente de Application
Gateway que, com a configuração de Firewall / WAF habilitada, permite proteger a
página hospedada no WebApp / AppServices, conforme a Figura 76.

Figura 76 - Cenário 4 - Application Gateway

Fonte: Próprio autor

A Figura 77 apresenta detalhes do Application Gateway provisionado no
ambiente inclusive com a informação do endereço de Frontend public IP address,
sendo este o endereço de entrada do acesso HTTP.
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Figura 77 - Cenário 4 - Detalhes do Application Gateway

Fonte: Próprio autor

Ainda na observação do componente de Application Gateway, a Figura 78
confirma que este componente está provisionado com a configuração de Firewall /
WAF corretamente habilitada.

Figura 78 - Cenário 4 - Configuração Firewall / WAF no Application Gateway

Fonte: Próprio autor

A Figura 79 mostra que a correta habilitação da configuração de Firewall /
WAF obedece ao padrão de segurança OWASP 3.0.
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Figura 79 - Cenário 4 - Padrão OWASP 3.O no WAF

Fonte: Próprio autor

Com isso, é acessado o endereço IP de frontend do componente de
Application Gateway que realiza a filtragem de pacotes em camada de 7 para o
acesso a página hospeada no WebApp / AppService através do protocolo HTTP,
conforme observado na Figura 80.
Figura 80 - Cenário 4 - Acesso HTTP via Application Gateway

Fonte: Próprio autor

Com o último componente mais relevante provisionado, sendo este, o
componentes de Application Gateway, inicia a Fase 3 para este cenário, ou seja, a
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fase de execução e validação. Primeiramente, conforme define a Etapa 5 - Atividade
5.1, o script de motor de conformidade é executado para garantir que o ambiente
recém provisionado está com todos os componentes esperados corretamente
provisionados e configurados pelo script construtor, observa-se ainda que o script de
motor de conformidade pode ser observado no Apêndice D desta dissertação.
Portanto, seguindo a Fase 3 para este cenário, a Figura 81 apresenta a
primeira execução do script de motor de conformidade sobre o ambiente construído
pelo script construtor.

Figura 81 - Cenário 4 - Primeira aplicação do motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

A Figura 82 não apresenta, como esperado, qualquer inconformidade do
ambiente construído pelo script construtor. Sendo assim, é adicionada uma situação
de inconformidade no ambiente, ou seja, a configuração de Firewall / WAF é
desabilitada no componente de Application Gateway, conforme a Figura 82.
Figura 82 - Cenário 4 - Inclusão de inconformidade

Fonte: Próprio autor
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Portanto, conforme a Figura 82 mostra uma situação não esperada no cenário
4, o script de motor de conformidade é executado novamente conforme a Figura 83.

Figura 83 - Cenário 4 - Detecção da inconformidade pelo motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

Observa-se na Figura 83, que o script de motor de conformidade reconhece
que a configuração de Firewall / WAF está desabilitada e inicia o fluxo de
conformidade que consiste em corrigir esse problema de conformidade de reportar
(enviar por e-mail) de forma proativa a situação encontrada.
Sendo assim, a Figura 84 apresenta o reporte enviado por e-mail conforme
esperado.

Figura 84 - Cenário 4 - Reporte enviado pelo motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

Além disso, na Figura 85 é possível verificar que a desativação da
configuração de Firewall / WAF que indica a inconformidade do ambiente é
devidamente corrigida pelo script de motor de conformidade.
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Figura 85 - Cenário 4 - Correção da inconformidade pelo motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

Para finalizar, o script de motor de conformidade é executado novamente no
ambiente para validação final, o resultado dessa execução é apresentado pela
Figura 86.

Figura 86 - Cenário 4 - Segunda aplicação do motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

Conclusão para o cenário 4: Conforme apresentado, o script construtor do
cenário 4 consegue provisionar todos os componentes esperados e apresentados,
para sua arquitetura e topologia, na seção 4 de proposta desta dissertação. Além
disso, o script de motor de conformidade atua conforme o esperado, e seu tempo de
execução total ficou em 925 s, sendo este o tempo de solução para uma
inconformidade encontrada neste ambiente seja esta originada por um erro
operacional ou até mesmo um ataque interno. Por fim, observa-se que essas ações
tem como validadores para este ambiente, os padrões de segurança ISO / IEC
27001, nos controles das categorias: A.9 – Controle de acesso e, o Artigo 46, da
seção I – Da Segurança e do Sigilo de Dados, do Capítulo VII – Da Segurança e
Das Boas Práticas, da LGPD.
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5.5 Resultado do cenário 5

No processo da proposta desta dissertação, a Fase 1 define para o cenário 5,
que este, de forma resumida, deve manter a preservação de dados armazenados
em nuvem pública com criptografia automatizada.
Portanto, conforme esperado na Fase 2 da proposta desta dissertação, é
executado o script construtor, tendo seu código fonte apresentado no Apêndice E
desta dissertação e o arquivo de configuração CSV que atua como base de
informação para formar o sistema inteligente.
A Figura 87 apresenta o resultado da execução completa do script construtor
na console de powershell.

Figura 87 - Cenário 5 - Script Construtor

Fonte: Próprio autor

A Figura 87 apresenta o sucesso na execução do script construtor e é
verificada no ambiente de nuvem pública a criação dos recursos mais relevantes
para este cenário, assim como a Figura 88 mostra que o Resource Group é
devidamente criado.
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Figura 88 - Cenário 5 - Resource Group

Fonte: Próprio autor

Com a devida criação do Resource Group conforme visto na Figura 88, é
verificado na Figura 89 a criação do componente Key Vault que armazena a chave
que criptografa o respositório de armazenamento, conhecido também como Storage
Account.

Figura 89 - Cenário 5 - Key Vault

Fonte: Próprio autor

A Figura 90 apresenta mais detalhes do componente Key Vault provisionado
pelo script construtor, destacando a informação de DNS Name.
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Figura 90 - Cenário 5 - Detalhes do Key Vault

Fonte: Próprio autor

Além disso, nas configurações de Keys, é possível observar que o script
construtor criou, como esperado, uma chave dedicada e particular para este cenário,
observado na Figura 91.

Figura 91 - Cenário 5 - Objeto da chave de criptografia no Key Vault

Fonte: Próprio autor

Além disso, mais detalhes desta chave são observados na Figura 92.
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Figura 92 - Cenário 5 - Detalhes da chave de criptografia

Fonte: Próprio autor

Outro ponto importante de observação é o controle de acesso realizado
dentro deste componente Key Vault para acesso à chave, conforme a Figura 93.

Figura 93 - Cenário 5 - Controle de acesso ao Key Vault

Fonte: Próprio autor

Observa-se na Figura 93 que apenas os Service Principals do script
construtor e do componente de Storage Account podem manipular as chaves dentro
deste Key Vault.
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Com a correta criação do componente Key Vault, torna-se possível o
provisionamento do componente PaaS que será responsável por armazenar
informações, este componente é conhecido como Storage Account conforme
observado na Figura 94.

Figura 94 - Cenário 5 - Storage Account

Fonte: Próprio autor

A Figura 95 apresenta mais detalhes sobre o componente Storage Account
criado pelo script construtor.

Figura 95 - Cenário 5 - Detalhes do Storage Account

Fonte: Próprio autor

Com o provisionamento correto dos componentes de Key Vault e Storage
Account, conforme observado na Figura 95, é possível configurar o componente de
Storage Account para utilizar a chave criada pelo script construtor e armazenada no
Key Vault como criptografia do Storage Account (Figura 96).
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Figura 96 - Cenário 5 - Criptografia customizada do Storage Account

Fonte: Próprio autor

Com o último componente mais relevante provisionado, sendo este, o
componentes de Storage Account, é iniciada a Fase 3 para este cenário, ou seja, a
fase de execução e validação. Primeiramente, conforme define a Etapa 5 - Atividade
5.1, o script de motor de conformidade é executado para garantir que o ambiente
recém provisionado está com todos os componentes esperados corretamente
provisionados e configurados pelo script construtor. Observa-se ainda que o script
de motor de conformidade pode ser observado no Apêndice E desta dissertação.
Portanto, seguindo a Fase 3 para este cenário, a Figura 97 apresenta a
primeira execução do script de motor de conformidade sobre o ambiente construído
pelo script construtor.

Figura 97 - Cenário 5 - Primeira aplicação do motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

A Figura 97 não apresenta, como esperado, qualquer inconformidade do
ambiente construído pelo script construtor. Sendo assim, a criptografia do Storage
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Account é alterada, provocando, portanto, uma situação de inconformidade no
ambiente, conforme a Figura 98.

Figura 98 - Cenário 5 - Inclusão de inconformidade

Fonte: Próprio autor

Portanto, uma situação não esperada é criada no cenário 5 (Figura 98) e o
script de motor de conformidade é executado novamente conforme a Figura 99.

Figura 99 - Cenário 5 - Detecção da inconformidade pelo motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

Observa-se na Figura 99, que o script de motor de conformidade reconhece
que a criptografia está fora do padrão esperado e inicia o fluxo de conformidade que
consiste em corrigir esse problema de conformidade de reportar (enviar por e-mail)
de forma proativa a situação encontrada.
Sendo assim, a Figura 100 apresenta o reporte enviado por e-mail conforme
esperado.
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Figura 100 - Cenário 5 - Reporte enviado pelo motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

Além disso, na Figura 101 é possível verificar que a configuração de
criptografia do Storagre Account que indica a inconformidade do ambiente é
devidamente corrigida pelo script de motor de conformidade.

Figura 101 - Cenário 5 - Correção da inconformidade pelo motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

Para finalizar, o script de motor de conformidade é executado novamente no
ambiente para validação final, o resultado dessa execução é apresentado pela
Figura 102.
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Figura 102 - Cenário 5 - Segunda aplicação do motor de conformidade

Fonte: Próprio autor

Conclusão para o cenário 5: Conforme apresentado, o script construtor do
cenário 5 consegue provisionar todos os componentes esperados e apresentados,
para sua arquitetura e topologia, na seção 4 de proposta desta dissertação. Além
disso, o script de motor de conformidade atua conforme o esperado, e seu tempo de
execução total ficou em 15 s sendo este o tempo de solução para uma
inconformidade encontrada neste ambiente seja esta originada por um erro
operacional ou até mesmo um ataque interno. Por fim, observa-se que essas ações
tem como validadores para este ambiente, os padrões de segurança ISO / IEC
27001 nos controles das categorias: A.9 – Controle de acesso e A.10 Criptografia; e
PCI DSS para o requisito validador: (3) Proteção dos dados armazenados do titular
do cartão e, o Artigo 46, da seção I – Da Segurança e do Sigilo de Dados, do
Capítulo VII – Da Segurança e Das Boas Práticas, da LGPD.

5.6 Conclusão Geral sobre os resultados dos cenparios

Verifica-se em todos os cenários que tanto o script construtor que tem por
finalidade construir os cenários com base em um sistema inteligente baseado em um
arquivo de informações no formato de CSV, quanto o script de motor de
conformidade atuam conforme esperado. É possível verificar na Figura 103 uma
gráfico comparativo no tempo de resolução, ou atuação, do script de motor de
conformidade sobre inconformidades por este encontradas nos cenários, isso é
relevante para determinar em quanto tempo essa inconformidade foi resolvida de
forma automatica e proativa.
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Figura 103 - Tempo de atuação do motor de conformidade nos cenários

Fonte: Próprio autor

Como visto na Figura 103, embora seja entendido que o motor de
conformidade apresenta uma eficiência significativa na atuação e resolução de uma
inconformidade encontrada, não é possível comparar com uma atuação humana por
conta de variáveis que não são possíveis de estipular.
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6 CONCLUSÃO DO TRABALHO

Com o advento da computação em nuvem, observa-se que muitas empresas
utilizam este ambiente como extensão de seus parques tecnológicos ou datacenters,
além disso, observa-se também que graças à facilidade e agilidade que a cloud
computing dispõe para o consumidor, tal como abordado na introdução desta
dissertação, inicia-se o movimento de migração ou modernização de ambientes
legados para este novo ambiente, com o objetivo de garantir maior segurança e
resiliência na disponibilidade de dados ou serviços para o usuário-final ou cliente.
No entanto, essa facilidade e agilidade de provisionamento de recursos em
ambiente de nuvem pública sem um planejamento, ou seja, sem se basear em
modelos de governança ou padrões de segurança, pode ocasionar desde
vazamento de informações confidenciais ou estratégicas até a indisponibilidade de
sistemas ou serviços, seja essa causa derivada de um simples erro operacional ou
ataque (interno ou externo).
Portanto, nota-se a importância deste tema já que órgãos internacionais, tais
como, ENISA, ISO (publicação da Cloud Standards Customer Council), apresentam
documentações no sentido de adaptar modelos de governança ou padrões de
segurança para estes ambientes de nuvem pública e, por consequência, fornecem
uma experiência mais segura para o consumidor de nuvem pública. Percebe-se
também a aplicação futura da LGDP para melhor controle e armazenamento dos
dados de usuários e, como este trabalho aborda de forma simples mas eficaz um
situação de conformidade para um item específico desta lei.
Além disso, a academia também se preocupa com este tema, embora com
um foco praticamente em IaaS, utilizando pouco a ideia do desenvolvimento de
scripts para sistemas especialistas que tem como objetivo a construção e a
verificação de conformidade de ambientes.
Sendo assim, apresenta-se a oportunidade de mitigar esse problema de
forma automatizada, provendo uma resposta rápida a um incidente de segurança ou,
até mesmo, atuando de forma proativa para antecipar situação de inconformidade,
uma vez que os principais provedores de nuvem publicas disponibilizam formas,
como visto neste trabalho, para orquestrar a infraestrutura com base em scripts de
segurança especialistas.
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Com isso, retoma-se o objetivo desta dissertação, ao observar a necessidade
da criação e aplicação de sistemas de segurança especialistas, desenvolvidos em
scripts, para construção destes ambientes em alinhamento com modelos de
governança ou padrões de segurança pré-definidos e, adicionalmente, verificação e
validação destes ambientes de forma automatizada garantindo a integridade destes
cenários e, também, enviando informações sobre o que foi encontrado – reporte.
Importante verificar que além de focar o problema da falta de sistemas
automatizados

(scripts)

para

construção

de

ambientes

e

verificação

de

conformidade, esta proposta valida como ambiente de experimentação a própria
nuvem pública e as ferramentas que esta dispõe para seus consumidores, indo de
encontro à necessidades de mercado. Com isso são apresentados cinco cenários
conhecidos em ambiente de cloud computing: (1) conformidade de conexões VPN;
(2) garantia de filtragem de camada 4; (3) manutenção de resiliência de serviços
IaaS; (4) proteção contra exploração de vulnerabilidades PaaS com filtragem na
camada 7; e (5) Preservação de dados armazenados com criptografia.
Observa-se também que todos os cenários obedecem às três fases
(definição, construção, execução e validação) citadas na proposta desta dissertação,
que servem de base para escolha dos modelos de governança ou padrões de
segurança para cada experimento (cenário) dentro das escolhidas na seção de
referencial teórico, sendo: (1) nas três práticas de gestão modelo de governança ITIL
v4; (2) ou nas três categorias específicas do padrão de segurança ISO / IEC 27001;
ou (3) nos quatro validadores do padrão de segurança PCI DSS; e Artigo 46, da
seção I – Da Segurança e do Sigilo de Dados, do Capítulo VII – Da Segurança e
Das Boas Práticas, da LGPD.
Logo, com base na seção de resultado e validação da proposta desta
dissertação, observa-se em todos os cenários que o script construtor atua conforme
o esperado, ou seja, constrói os ambientes (cenários) respeitando um modelo de
governança ou padrão de segurança pré-definido. Além disso, essa estrutura, ou
seja, os componentes que devem ser provisionado são inseridos de forma
parametrizada em um arquivo de informações do tipo CSV para então configurar-se
o sistema inteligente. Em seguida o ambiente é provisionado.
Posteriormente, são aplicadas situações de inconformidade no ambiente, ou
seja, de forma manual e proposital (simulando um ataque interno), a estrutura
provisionada para cada cenário é alterada. Com essa estrutura alterada, é
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executado o script de motor de conformidade com objetivo de verificar sua eficiência,
ou seja, verificar se o script detecta, corrige e informa, tal como determinado no
objetivo e contribuições adicionais desta dissertação. Verifica-se que o script de
motor de conformidade atua com a eficiência esperada conforme objetivo desta
dissertação, ou seja, este detectou e corrigiu todas as inconformidades inseridas nos
cinco cenários. Essa eficiência leva a reflexão de como problemas de exposição à
vulnerabilidades podem ser tratados de forma proativa diminuindo, portanto, o
impacto em diversas organizações.

6.1 Contribuições

Além disso, os resultados mostram que este trabalho atinge também os itens
de contribuição adicionais e objetivos específicos destacados na seção de
introdução, tais como: (1) Apresentar um método para detecção proativa de falhas
operacionais; (2) Transformar respostas reativas de manuais para automáticas; (3)
Informar automaticamente sobre problemas detectados e ações tomadas.
Observa-se que este trabalho apoia-se não somente em IaaS mas também
em PaaS, uma vez que a demanda por utilização de PaaS está cada vez mais
frequente, visto que o consumidor deste serviço não precisa se preocupar com
tarefas relacionadas a camada de sistema operacional que mantém essa oferta de
serviço, tais como, atualização de sistema operacional, configuração de antivírus e
gerenciamento de usuários locais em sistema operacional. Nota-se também que na
maior parte dos trabalhos publicados, inclusive alguns relacionados neste trabalho,
não há um foco em PaaS mas IaaS.
Adicionalmente, este trabalho pôde abrir margem inclusive para ambientes
convencionais (on-premises) que dispõe de infraestrutura baseadas em virtualização
ou software-defined que também apresentam a oportunidade de confecção de
scripts inteligentes tanto para construção quanto para garantia de conformidade
baseada em modelos de governança ou padrões de segurança. Importante registrar
ainda que não será responsabilidade do ambiente de nuvem pública, ou do CSP, o
desenvolvimento incorreto dos scripts de construção e motor de conformidade, isso
depende do consumidor do ambiente de nuvem pública.
Conforme Anexo A, as técnicas propostas neste trabalho e, principalmente,
seu conceito, foi aplicado e validado de forma prática em determinado projeto
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realizado pela empresa Avanade e, também, contribuiu para produção de artefatos
que, além de servir como melhoria na eficiência tanto do provisionamento de
arquiteturas quanto na validação da conformidade dessas implantações em
ambiente de nuvem, foram apresentados e apreciados em competição internacional
desta empresa, contribuindo diretamente para que o time brasileiro conquistasse tal
competição.
Importante entender que este trabalho, devido a utilização da linguagem
powershell para a confecção dos scripts, limita-se ao ambiente de nuvem pública
Microsoft Azure, ou seja, ele não abrange outras nuvens públicas em sua técnica.
Contudo, seu conceito pode ser aproveitado com a correta tradução ou conversão
destes scripts para linguagem de outros CSP, ou, até mesmo, linguagens que
atendam os principais provedores de forma mais ampla, tal como, terraform. Além
disso, com o objetivo de apresentar uma proposta para automatização e
continuidade de serviços em nuvens públicas, este trabalho limitou-se a pontos
específicos em sua aplicação prática, por exemplo, no cenário (3) foi utilizado o
indicador de tráfego de rede para inclusão e exclusão de máquinas virtuais no
ambiente mas poderia ter sido utilizado o indicador do consumo de processamento
(Hz) ou consumo de memória RAM (GB).

6.2 Trabalhos Futuros

Por fim, este trabalho abre oportunidade para confecção destes mesmos
scripts em linguagens que atendam um padrão de desenvolvimento em comum entre
nuvens públicas tal como terraform, com isso, sua abrangência será mais ampla,
ademais, e também permite que futuros trabalhos aproximem-se mais de
componentes PaaS. Além disso, abre-se a possibilidade da criação deste scripts
com algoritmos baseados em modelos matemáticos que possam definir formas de
aprendizagem de máquina incluindo Rede Neural Artificial (RNA), tais como,
algoritmos de aprendizagem supervisionados para então orquestrar os componentes
que compõem arquitetura da infraestrutura deste ambiente enquanto aprendem
sobre este.
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APÊNDICES

Apêndice A – Cenário 1 - Script Construtor, Arquivos de Configurações (CSV) e
Script Motor de Conformidade

#--------------------------------Variáveis Ambiente-----------------------------$ErrorActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningAction = 'SilentlyContinue'
$WarningPreference = 'SilentlyContinue'
$ErrorAction = 'SilentlyContinue'
Set-Item

Env:\SuppressAzurePowerShellBreakingChangeWarnings

"true"
$global:Subscritption

= ""

$global:SubscritptionScope = ""
$global:InfraUserAppID = ""
$global:InfraUserPwd = ""
$global:InfraTenantID = ""
$global:Path = ""
$global:CSVFiles = ""
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Variáveis Globais-----------------------------function criarVariaveisGlobais {
Write-Host "Criando as variáveis globais"

-ForegroundColor

Green
$global:Path

=

"C:\Users\kleber.s.carvalho\OneDrive

Avanade\Kleber\Scripts\IPT\Cenario_1"
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"

-
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$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\VG.csv"
Import-Csv

$arquivoCSV

| foreach {

$SUBSCRIPTION = $_.SUBSCRIPTION
$SUBSCRIPTIONSCOPE = $_.SUBSCRIPTIONSCOPE
$INFRAUSERAPPID = $_.INFRAUSERAPPID
$INFRAUSERPWD = $_.INFRAUSERPWD
$INFRATENANTID = $_.INFRATENANTID
$PATH = $_.PATH
$global:Subscritption

= $SUBSCRIPTION

$global:SubscritptionScope = $SUBSCRIPTIONSCOPE
$global:InfraUserAppID = $INFRAUSERAPPID
$global:InfraUserPwd = $INFRAUSERPWD
$global:InfraUserPwd = $global:InfraUserPwd =
SecureString

ConvertTo-

$global:InfraUserPwd -AsPlainText -Force

$global:InfraTenantID = $INFRATENANTID
$global:Path = $PATH
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Realizar Logon no Azure com
SPN----------------function realizarLogon {
Write-Host

"Realizando

logon

com

ServicePrincipal"

-

ForegroundColor Green
$psCred

=

New-Object

System.Management.Automation.PSCredential($global:InfraUserApp
ID , $global:InfraUserPwd)
$conectarSubscricao = Connect-AzAccount -Credential $psCred TenantId $global:InfraTenantID
$SelecionarSubscricao
$global:Subscritption

=

-ServicePrincipal

Select-AzSubscription

-Subscription

119

}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Criação de Resource Groups--------------------function criarResourceGroups {
Write-Host

"Realizando

a

criação

dos

Resources

Groups"

-

ForegroundColor Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\RG.csv"
Import-Csv

$arquivoCSV

| foreach {

$ResourceGroupName = $_.NAME
$ResourceGroupLocation = $_.LOCATION
$criarResourceGroup

=

New-AzResourceGroup

-Name

$ResourceGroupName -Location $ResourceGroupLocation
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Criação de VNET-------------------------------function criarVNET {
Write-Host "Realizando a criação das VNET" -ForegroundColor
Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\VNET.csv"
Import-Csv $arquivoCSV

| foreach {

$VNETNAME = $_.VNETNAME
$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$VNETADDRESSPREFIX = $_.VNETADDRESSPREFIX
$SUBNETNAME = $_.SUBNETNAME
$SUBNETADDRESSPREFIX = $_.SUBNETADDRESSPREFIX
$LOCATION = $_.LOCATION
if ($validarVNET = Get-AzVirtualNetwork -Name $VNETNAME -
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ResourceGroupName $RESOURCEGROUP) {
$virtualNetwork = Get-AzVirtualNetwork -Name $VNETNAME ResourceGroupName $RESOURCEGROUP
$subnet

=

$SUBNETNAME

Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig

-VirtualNetwork

$virtualNetwork

-Name

-AddressPrefix

$SUBNETADDRESSPREFIX
$atualizarSubnet = $virtualNetwork | Set-AzVirtualNetwork
}
else {
$subnet

=

New-AzVirtualNetworkSubnetConfig

-Name

$SUBNETNAME -AddressPrefix $SUBNETADDRESSPREFIX
$vnet

=

New-AzVirtualNetwork

ResourceGroupName

$RESOURCEGROUP

-Name
-Location

$VNETNAME
$LOCATION

-

AddressPrefix $VNETADDRESSPREFIX -Subnet $subnet
}
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Criação de VPNs-------------------------------function criarVPNs {
Write-Host "Realizando a criação das VPNs" -ForegroundColor
Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\VPNs.csv"
Import-Csv $arquivoCSV

| foreach {

$VNGNAME = $_.VNGNAME
$VNETNAME = $_.VNETNAME
$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$VNETADDRESSPREFIX = $_.VNETADDRESSPREFIX
$SUBNETNAME = $_.SUBNETNAME
$SUBNETADDRESSPREFIX = $_.SUBNETADDRESSPREFIX
$LOCATION = $_.LOCATION
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$PIPNAME = $_.PIPNAME
$ngwpip

=

New-AzPublicIpAddress

ResourceGroupName

$RESOURCEGROUP

-Name

$PIPNAME

-

-Location

$LOCATION

-

AllocationMethod Dynamic
$virtualNetwork

=

Get-AzVirtualNetwork

-Name

$VNETNAME

-

ResourceGroupName $RESOURCEGROUP
$subnet = Get-AzVirtualNetworkSubnetConfig -name $SUBNETNAME
-VirtualNetwork $virtualNetwork
$ngwipconfig

=

New-AzVirtualNetworkGatewayIpConfig

-Name

$PIPNAME -SubnetId $subnet.Id -PublicIpAddressId $ngwpip.Id
$criarVPN

=

New-AzVirtualNetworkGateway

ResourceGroupName
IpConfigurations

$RESOURCEGROUP
$ngwIpConfig

-Name

-Location

-GatewayType

$VNGNAME

$LOCATION
"Vpn"

-

-VpnType

"RouteBased" -GatewaySku "Basic" -AsJob
}
Start-Sleep -Seconds 2400
}
#------------------------------------------------------------------------------#-----------------------Criação de Conexões VPNs-------------------------------function criarConexoesVPNs {
Write-Host

"Realizando

a

criação

das

Conexoes

ForegroundColor Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\ConnVPNs.csv"
Import-Csv $arquivoCSV

| foreach {

$CONNNAME = $_.CONNNAME
$VNG1NAME = $_.VNG1NAME
$VNG2NAME = $_.VNG2NAME
$VNETNAME = $_.VNETNAME
$RESOURCEGROUP1 = $_.RESOURCEGROUP1
$RESOURCEGROUP2 = $_.RESOURCEGROUP2
$VNETADDRESSPREFIX = $_.VNETADDRESSPREFIX

VPNs"

-
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$SUBNETNAME = $_.SUBNETNAME
$SUBNETADDRESSPREFIX = $_.SUBNETADDRESSPREFIX
$LOCATION = $_.LOCATION
$PIPNAME = $_.PIPNAME
$VNG1NAME = Get-AzVirtualNetworkGateway

-Name

$VNG1NAME

-

$VNG2NAME = Get-AzVirtualNetworkGateway -Name

$VNG2NAME

-

ResourceGroupName $RESOURCEGROUP1
ResourceGroupName $RESOURCEGROUP2
$fecharVPN

=

$CONNNAME

New-AzVirtualNetworkGatewayConnection
-ResourceGroupName

VirtualNetworkGateway1
$VNG2NAME

-Location

$RESOURCEGROUP1

$VNG1NAME
$LOCATION

-Name
-

-VirtualNetworkGateway2

-ConnectionType

Vnet2Vnet

-

SharedKey '12345678' -AsJob
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Função Principal------------------------------cls
Write-Host

"Iniciando

Script

Construtor

-

Cenário

1"

-

ForegroundColor Yellow
$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time
Write-Host

"Hora

de

Início:

"

$dataAtual

-ForegroundColor

Yellow
criarVariaveisGlobais
realizarLogon
criarResourceGroups
criarVNET
criarVPNs
criarConexoesVPNs
$Disconnect = Disconnect-AzAccount
Write-Host

"Fim

do

Script

Construtor

-

Cenário

1"

-
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ForegroundColor Yellow
$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time
Write-Host "Hora de Término: " $dataAtual -ForegroundColor
Yellow
#-------------------------------------------------------------------------------

VG.csv
---------------------SUBSCRIPTION,SUBSCRIPTIONSCOPE,INFRAUSERAPPID,INFRAUSERPWD,INF
RATENANTID,PATH
AZSUBKLEBER03,/subscriptions/8a3c68dc-eefa-44f2-9747ad40c6353ae5,d509c3df-71be-48f8-ab78-b754d48e6b42,n?Zh@=YudFPLfHgTG7W4TszgUUrnM00,a2836d58-541b-4f6d-92972b38bb57f38e,C:\Users\kleber.s.carvalho\OneDrive

-

Avanade\Kleber\Scripts\IPT\Cenario_1
RG.csv
---------------------NAME,LOCATION
C1-RG-ON-PREMISES,Brazil South
C1-RG-NUVEM-PUBLICA,Brazil South
C1-RG-REDE-DESCONHECIDA,Brazil South
VNET.csv
---------------------VNETNAME,RESOURCEGROUP,VNETADDRESSPREFIX,SUBNETNAME,SUBNETADDR
ESSPREFIX,LOCATION
C1-VNET-ONPREMISES,C1-RG-ON-PREMISES,172.16.0.0/21,C1-SUBNETON-PREMISES,172.16.1.0/24,Brazil South
C1-VNET-ONPREMISES,C1-RG-ONPREMISES,172.16.0.0/21,GatewaySubnet,172.16.0.0/24,Brazil
South
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C1-VNET-NUVEM-PUBLICA,C1-RG-NUVEM-PUBLICA,10.10.0.0/21,C1SUBNET-NUVEM-PUBLICA,10.10.1.0/24,Brazil South
C1-VNET-NUVEM-PUBLICA,C1-RG-NUVEMPUBLICA,10.10.0.0/21,GatewaySubnet,10.10.0.0/24,Brazil South
C1-VNET-REDE-DESC,C1-RG-REDE-DESCONHECIDA,192.168.0.0/21,C1SUBNET-REDE-DESC,192.168.1.0/24,Brazil South
C1-VNET-REDE-DESC,C1-RG-REDEDESCONHECIDA,192.168.0.0/21,GatewaySubnet,192.168.0.0/24,Brazi
l South
VPNs.csv
---------------------VNGNAME,VNETNAME,RESOURCEGROUP,VNETADDRESSPREFIX,SUBNETNAME,SU
BNETADDRESSPREFIX,LOCATION,PIPNAME
VNG-ONPREMISES,C1-VNET-ONPREMISES,C1-RG-ONPREMISES,172.16.0.0/21,GatewaySubnet,172.16.0.0/24,Brazil
South,VNG-ONPREMISES-PIP
VNG-NUVEM-PUBLICA,C1-VNET-NUVEM-PUBLICA,C1-RG-NUVEMPUBLICA,10.10.0.0/21,GatewaySubnet,10.10.0.0/24,Brazil
South,VNG-NUVEM-PUBLICA-PIP
VNG-REDE-DESC,C1-VNET-REDE-DESC,C1-RG-REDEDESCONHECIDA,192.168.0.0/21,GatewaySubnet,192.168.0.0/24,Brazi
l South,VNG-REDE-DESC-PIP
ConnVPNs.csv
---------------------CONNNAME,VNG1NAME,VNG2NAME,VNETNAME,RESOURCEGROUP1,RESOURCEGRO
UP2,VNETADDRESSPREFIX,SUBNETNAME,SUBNETADDRESSPREFIX,LOCATION,
PIPNAME
CONN-NP,VNG-ONPREMISES,VNG-NUVEM-PUBLICA,C1-VNETONPREMISES,C1-RG-ON-PREMISES,C1-RG-NUVEMPUBLICA,172.16.0.0/21,GatewaySubnet,172.16.0.0/24,Brazil
South,VNG-ONPREMISES-PIP
CONN-OP,VNG-NUVEM-PUBLICA,VNG-ONPREMISES,C1-VNET-NUVEM-
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PUBLICA,C1-RG-NUVEM-PUBLICA,C1-RG-ONPREMISES,10.10.0.0/21,GatewaySubnet,10.10.0.0/24,Brazil
South,VNG-NUVEM-PUBLICA-PIP

#--------------------------------Variáveis Ambiente-----------------------------$ErrorActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningAction = 'SilentlyContinue'
$ErrorAction = 'SilentlyContinue'
$WarningPreference = 'SilentlyContinue'
Set-Item Env:\SuppressAzurePowerShellBreakingChangeWarnings
"true"
$global:Subscritption

= ""

$global:SubscritptionScope = ""
$global:InfraUserAppID = ""
$global:InfraUserPwd = ""
$global:InfraTenantID = ""
$global:Path = ""
$global:CSVFiles = ""
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Variáveis Globais-----------------------------function criarVariaveisGlobais {
Write-Host "Criando as variáveis globais" -ForegroundColor
Green
$global:Path = "C:\Users\kleber.s.carvalho\OneDrive Avanade\Kleber\Scripts\IPT\Cenario_1"
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\VG.csv"
Import-Csv

$arquivoCSV

| foreach {
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$SUBSCRIPTION = $_.SUBSCRIPTION
$SUBSCRIPTIONSCOPE = $_.SUBSCRIPTIONSCOPE
$INFRAUSERAPPID = $_.INFRAUSERAPPID
$INFRAUSERPWD = $_.INFRAUSERPWD
$INFRATENANTID = $_.INFRATENANTID
$PATH = $_.PATH
$global:Subscritption

= $SUBSCRIPTION

$global:SubscritptionScope = $SUBSCRIPTIONSCOPE
$global:InfraUserAppID = $INFRAUSERAPPID
$global:InfraUserPwd = $INFRAUSERPWD
$global:InfraUserPwd = $global:InfraUserPwd =

ConvertTo-

SecureString $global:InfraUserPwd -AsPlainText -Force
$global:InfraTenantID = $INFRATENANTID
$global:Path = $PATH
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Realizar Logon no Azure com
SPN----------------function realizarLogon {
Write-Host "Realizando logon com ServicePrincipal" ForegroundColor Green
$psCred = New-Object
System.Management.Automation.PSCredential($global:InfraUserApp
ID , $global:InfraUserPwd)
$conectarSubscricao = Connect-AzAccount -Credential $psCred TenantId $global:InfraTenantID

-ServicePrincipal

$SelecionarSubscricao = Select-AzSubscription -Subscription
$global:Subscritption
}
#-------------------------------------------------------------
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------------------#-----------------------Execução do Motor de Conformidade----------------------function executarMotorConformidade {
$voto = 0
$arquivoResourceGroup = $global:CSVFiles + "\RG.csv"
$voto = 0
Import-Csv $arquivoResourceGroup

| foreach {

$ResourceGroupName = $_.NAME
Get-AzVirtualNetworkGatewayConnection -ResourceGroupName
$ResourceGroupName | foreach {
$VNGCONNNAME = $_.Name
$ConnVPNsFile = $global:CSVFiles + "\ConnVPNs.csv"
$VPNConns = Import-Csv $ConnVPNsFile | Select $_.CONNNAME
$VPNConns = $VPNConns.CONNNAME
if ($VNGCONNNAME -notin $VPNConns){
$voto = $voto + 1
Write-Host "Problema de conformidade" -ForegroundColor Red
Write-Host "Conexão Desconhecida Encontrada: "
$VNGCONNNAME -ForegroundColor Red
Write-Host "Iniciando processo de conformidade" ForegroundColor Yellow
Remove-AzVirtualNetworkGatewayConnection -Name
$VNGCONNNAME

-ResourceGroupName $ResourceGroupName -Force

enviarEmail
}
}
}
if ($voto -gt 0) { Write-Host "Motor de conformidade
encontrou problemas" -ForegroundColor Red }
if ($voto -eq 0) { Write-Host "Motor de conformidade não
encontrou problemas" -ForegroundColor Green }
}

128

#------------------------------------------------------------------------------#-----------------------Enviar Reporte (E-mail)--------------------------------function enviarEmail {
$Username ="azure_b24d0ea7508adf61e38b4fb7bdec7dde@azure.com"
$Password = ConvertTo-SecureString "Avanade@2020!" AsPlainText -Force
$credential = New-Object
System.Management.Automation.PSCredential $Username, $Password
$SMTPServer = "smtp.sendgrid.net"
$EmailFrom = "MotorConformidade@ipt.br"
[string[]]$EmailTo = "kleber.s.carvalho@avanade.com"
$Subject = "Cenário 1 - Problema de Conformidade"
$Body = "Encontrado Conexao VPN Desconhecida"
Send-MailMessage -smtpServer $SMTPServer -Credential
$credential -Usessl -Port 587 -from $EmailFrom -to $EmailTo subject $Subject -Body $Body -BodyAsHtml -Encoding OEM
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Função Principal------------------------------cls
Write-Host "Executando Motor de Conformidade - Cenário 1" ForegroundColor Yellow
$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time
Write-Host "Hora de Início: " $dataAtual -ForegroundColor
Yellow
criarVariaveisGlobais
realizarLogon
executarMotorConformidade
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$Disconnect = Disconnect-AzAccount
Write-Host "Fim da execução do Motor de Conformidade Cenário 1" -ForegroundColor Yellow
$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time
Write-Host "Hora de Término: " $dataAtual -ForegroundColor
Yellow
#------------------------------------------------------------------------------Apêndice B – Cenário 2 - Script Construtor, Arquivos de Configurações (CSV) e
Script Motor de Conformidade
#--------------------------------Variáveis

Ambiente-----------

-------------------$ErrorActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningAction = 'SilentlyContinue'
$WarningPreference = 'SilentlyContinue'
$ErrorAction = 'SilentlyContinue'
Set-Item

Env:\SuppressAzurePowerShellBreakingChangeWarnings

"true"
$global:Subscritption

= ""

$global:SubscritptionScope = ""
$global:InfraUserAppID = ""
$global:InfraUserPwd = ""
$global:InfraTenantID = ""
$global:Path = ""
$global:CSVFiles = ""
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Variáveis
------------------function criarVariaveisGlobais {

Globais------------
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Write-Host

"Criando

as

variáveis

globais"

-ForegroundColor

Green
$global:Path

=

"C:\Users\kleber.s.carvalho\OneDrive

-

Avanade\Kleber\Scripts\IPT\Cenario_2"
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\VG.csv"
Import-Csv

$arquivoCSV

| foreach {

$SUBSCRIPTION = $_.SUBSCRIPTION
$SUBSCRIPTIONSCOPE = $_.SUBSCRIPTIONSCOPE
$INFRAUSERAPPID = $_.INFRAUSERAPPID
$INFRAUSERPWD = $_.INFRAUSERPWD
$INFRATENANTID = $_.INFRATENANTID
$PATH = $_.PATH
$global:Subscritption

= $SUBSCRIPTION

$global:SubscritptionScope = $SUBSCRIPTIONSCOPE
$global:InfraUserAppID = $INFRAUSERAPPID
$global:InfraUserPwd = $INFRAUSERPWD
$global:InfraUserPwd

=

$global:InfraUserPwd

=

ConvertTo-

SecureString $global:InfraUserPwd -AsPlainText -Force
$global:InfraTenantID = $INFRATENANTID
$global:Path = $PATH
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Realizar

Logon

no

Azure

com

SPN----------------function realizarLogon {
Write-Host

"Realizando

logon

com

ServicePrincipal"

-

ForegroundColor Green
$psCred

=

New-Object

System.Management.Automation.PSCredential($global:InfraUserApp
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ID , $global:InfraUserPwd)
$conectarSubscricao = Connect-AzAccount -Credential $psCred TenantId $global:InfraTenantID
$SelecionarSubscricao

=

-ServicePrincipal

Select-AzSubscription

-Subscription

$global:Subscritption
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Criação de Resource Groups--------------------function criarResourceGroups {
Write-Host

"Realizando

a

criação

dos

Resources

Groups"

-

ForegroundColor Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\RG.csv"
Import-Csv

$arquivoCSV | foreach {

$ResourceGroupName = $_.NAME
$ResourceGroupLocation = $_.LOCATION
$criarResourceGroup

=

New-AzResourceGroup

-Name

$ResourceGroupName -Location $ResourceGroupLocation
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Criação de VNET-------------------------------function criarVNET {
Write-Host "Realizando a criação das VNET" -ForegroundColor
Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\VNET.csv"
Import-Csv $arquivoCSV | foreach {
$VNETNAME = $_.VNETNAME
$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
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$VNETADDRESSPREFIX = $_.VNETADDRESSPREFIX
$SUBNETNAME = $_.SUBNETNAME
$SUBNETADDRESSPREFIX = $_.SUBNETADDRESSPREFIX
$LOCATION = $_.LOCATION
if ($validarVNET = Get-AzVirtualNetwork

-Name $VNETNAME

-

ResourceGroupName $RESOURCEGROUP) {
$virtualNetwork = Get-AzVirtualNetwork -Name $VNETNAME ResourceGroupName $RESOURCEGROUP
$subnet

=

$SUBNETNAME

Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig

-VirtualNetwork

$virtualNetwork

-Name

-AddressPrefix

$SUBNETADDRESSPREFIX
$atualizarSubnet = $virtualNetwork | Set-AzVirtualNetwork
}
else {
$subnet

=

New-AzVirtualNetworkSubnetConfig

-Name

$SUBNETNAME -AddressPrefix $SUBNETADDRESSPREFIX
$vnet

=

New-AzVirtualNetwork

ResourceGroupName

$RESOURCEGROUP

-Name

$VNETNAME

-Location

$LOCATION

-

AddressPrefix $VNETADDRESSPREFIX -Subnet $subnet
}
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Criação de NSGs-------------------------------function criarNSGs {
Write-Host

"Realizando

a

criação

do

NSG"

Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\NSGs.csv"
Import-Csv $arquivoCSV

| foreach {

$NSGNAME = $_.NSGNAME
$VNETNAME = $_.VNETNAME

-ForegroundColor
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$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$VNETADDRESSPREFIX = $_.VNETADDRESSPREFIX
$SUBNETNAME = $_.SUBNETNAME
$SUBNETADDRESSPREFIX = $_.SUBNETADDRESSPREFIX
$LOCATION = $_.LOCATION
$criarNSG

=

New-AzNetworkSecurityGroup

ResourceGroupName $RESOURCEGROUP
$virtualNetwork

=

-Name

-Location

Get-AzVirtualNetwork

$NSGNAME

-

$LOCATION
-Name

$VNETNAME

-

$NSGNAME

-

ResourceGroupName $RESOURCEGROUP
$nsg

=

Get-AzNetworkSecurityGroup

-Name

ResourceGroupName $RESOURCEGROUP
$atualizarConfigSUBNET = Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig
Name

$SUBNETNAME

-VirtualNetwork

$virtualNetwork

-

AddressPrefix $SUBNETADDRESSPREFIX -NetworkSecurityGroup $nsg
$atualizarSUBNET = $virtualNetwork | Set-AzVirtualNetwork
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#-----------------------Criação das Regras de NSG------------------------------function criarRegrasNSG {
Write-Host

"Realizando

a

criação

das

Regras

ForegroundColor Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\NSGRules.csv"
Import-Csv $arquivoCSV

| foreach {

$NSGNAME = $_.NSGNAME
$VNETNAME = $_.VNETNAME
$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$SUBNETNAME = $_.SUBNETNAME
$LOCATION = $_.LOCATION
$RULENAME = $_.RULENAME
$DESCRIPTION = $_.DESCRIPTION

NSG"

-
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$PRIORITY = $_.PRIORITY
$DIRECTION = $_.DIRECTION
$ACCESS = $_.ACCESS
$PROTOCOL = $_.PROTOCOL
$SOURCEADDRESSPREFIX = $_.SOURCEADDRESSPREFIX
$SOURCEPORTRANGE = $_.SOURCEPORTRANGE
$DESTINATIONADDRESSPREFIX = $_.DESTINATIONADDRESSPREFIX
$DESTINATIONPORTRANGE = $_.DESTINATIONPORTRANGE
$criarRegrasNSG = Get-AzNetworkSecurityGroup -Name $NSGNAME
-ResourceGroupName

$RESOURCEGROUP

AzNetworkSecurityRuleConfig
$DESCRIPTION
$DIRECTION

-Access

-Name

$ACCESS

-Priority

$SOURCEADDRESSPREFIX

$RULENAME

-Protocol

$PRIORITY

DestinationPortRange

Add-Description

$PROTOCOL

-Direction

-SourceAddressPrefix

-SourcePortRange

DestinationAddressPrefix

|

$SOURCEPORTRANGE

-

$DESTINATIONADDRESSPREFIX
$DESTINATIONPORTRANGE

|

Set-

AzNetworkSecurityGroup
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Criação de VMs--------------------------------function criarVMs {
Write-Host

"Realizando

a

criação

do(s)

Servidor(es)"

-

ForegroundColor Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\VMs.csv"
Import-Csv $arquivoCSV

| foreach {

$LOCALADMINUSER = $_.LOCALADMINUSER
$LOCALADMINPWD = $_.LOCALADMINPWD
$LOCALADMINPWDSEC = ConvertTo-SecureString $LOCALADMINPWD AsPlainText -Force
$LOCATION = $_.LOCATION
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$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$VMNAME = $_.VMNAME
$VMSIZE = $_.VMSIZE
$VNETNAME = $_.VNET
$SUBNET = $_.SUBNET
$NICNAME = $_.NICNAME
$OSPUBLISHERNAME = $_.OSPUBLISHERNAME
$OSOFFER = $_.OSOFFER
$SKU = $_.SKU
$TYPE = $_.TYPE
$PUBLICIPADDRESSNAME = $_.PUBLICIPADDRESSNAME
$ADMINCREDENTIAL

=

New-Object

System.Management.Automation.PSCredential

($LOCALADMINUSER,

$LOCALADMINPWDSEC)
$VNET

=

Get-AzVirtualNetwork

-Name

$VNETNAME

-

ResourceGroupName $RESOURCEGROUP
$PIP

=

New-AzPublicIpAddress

ResourceGroupName

-Name

$RESOURCEGROUP

$PUBLICIPADDRESSNAME

-AllocationMethod

Dynamic

-

Location $LOCATION
$NIC

=

New-AzNetworkInterface

-Name

$NICNAME

-

ResourceGroupName $RESOURCEGROUP -Location $LOCATION -SubnetId
$VNET.Subnets[0].Id -PublicIpAddressId $PIP.Id
$VirtualMachine

=

New-AzVMConfig

-VMName

$VMNAME

-VMSize

$VMSIZE
if

($TYPE

-eq

"Windows")

{

$VirtualMachine

=

Set-

AzVMOperatingSystem -VM $VirtualMachine -Windows -ComputerName
$VMNAME -Credential $ADMINCREDENTIAL}
else

{

$VirtualMachine

$VirtualMachine

-Linux

=

Set-AzVMOperatingSystem

-ComputerName

$VMNAME

-VM

-Credential

$ADMINCREDENTIAL }
$VirtualMachine

=

Add-AzVMNetworkInterface

-VM

$VirtualMachine -Id $NIC.Id
$VirtualMachine = Set-AzVMSourceImage -VM $VirtualMachine PublisherName $OSPUBLISHERNAME

-Offer $OSOFFER

-Skus $SKU

-
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Version latest
$criarVM

=

New-AzVM

-ResourceGroupName

$RESOURCEGROUP

-

Location $LOCATION -VM $VirtualMachine
$PublicSettings

=

'{"commandToExecute":"powershell

Add-

WindowsFeature Web-Server"}'
$adicionarExtensao = Set-AzVMExtension -ExtensionName "IIS"
-ResourceGroupName

$RESOURCEGROUP

"Microsoft.Compute"

-ExtensionType

TypeHandlerVersion

1.4

-VMName

$VMNAME

-Publisher

"CustomScriptExtension"

-SettingString

$PublicSettings

-

Location $LOCATION
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Função

Principal-------------

------------------cls
Write-Host

"Iniciando

Script

Construtor

-

Cenário

2"

-

ForegroundColor Yellow
$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time
Write-Host

"Hora

de

Início:

"

$dataAtual

-ForegroundColor

Yellow
criarVariaveisGlobais
realizarLogon
criarResourceGroups
criarVNET
criarNSGs
criarRegrasNSG
criarVMs
$Disconnect = Disconnect-AzAccount
Write-Host

"Fim

do

Script

Construtor

ForegroundColor Yellow
$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time

-

Cenário

2"

-
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Write-Host "Hora de Término: " $dataAtual

-ForegroundColor

Yellow
#-------------------------------------------------------------------------------

VG.csv
---------------------SUBSCRIPTION,SUBSCRIPTIONSCOPE,INFRAUSERAPPID,INFRAUSERPWD,INF
RATENANTID,PATH
AZSUBKLEBER03,/subscriptions/8a3c68dc-eefa-44f2-9747ad40c6353ae5,d509c3df-71be-48f8-ab78-b754d48e6b42,n?Zh@=YudFPLfHgTG7W4TszgUUrnM00,a2836d58-541b-4f6d-92972b38bb57f38e,C:\Users\kleber.s.carvalho\OneDrive Avanade\Kleber\Scripts\IPT\Cenario_2
RG.csv
---------------------NAME,LOCATION
C2-RG-NUVEM-PUBLICA,Brazil South
VNET.csv
---------------------VNETNAME,RESOURCEGROUP,VNETADDRESSPREFIX,SUBNETNAME,SUBNETADDR
ESSPREFIX,LOCATION
C2-VNET-NUVEM-PUBLICA,C2-RG-NUVEM-PUBLICA,10.20.0.0/21,C2SUBNET-NUVEM-PUBLICA,10.20.1.0/24,Brazil South
NSG.csv
---------------------NSGNAME,VNETNAME,RESOURCEGROUP,VNETADDRESSPREFIX,SUBNETNAME,SU
BNETADDRESSPREFIX,LOCATION
C2-NSG-NP,C2-VNET-NUVEM-PUBLICA,C2-RG-NUVEMPUBLICA,10.20.0.0/21,C2-SUBNET-NUVEM-
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PUBLICA,10.20.1.0/24,Brazil South
NSGRULES.csv
---------------------NSGNAME,VNETNAME,RESOURCEGROUP,SUBNETNAME,LOCATION,RULENAME,DE
SCRIPTION,PRIORITY,DIRECTION,ACCESS,PROTOCOL,SOURCEADDRESSPREF
IX,SOURCEPORTRANGE,DESTINATIONADDRESSPREFIX,DESTINATIONPORTRAN
GE
C2-NSG-NP,C2-VNET-NUVEM-PUBLICA,C2-RG-NUVEM-PUBLICA,C2-SUBNETNUVEM-PUBLICA,Brazil
South,ALLOW_INBOUND_HTTP,ALLOW_INBOUND_HTTP,100,INBOUND,ALLOW,
TCP,Internet,*,*,80
C2-NSG-NP,C2-VNET-NUVEM-PUBLICA,C2-RG-NUVEM-PUBLICA,C2-SUBNETNUVEM-PUBLICA,Brazil
South,ALLOW_INBOUND_HTTPS,ALLOW_INBOUND_HTTPS,200,INBOUND,ALLO
W,TCP,Internet,*,*,443
VMs.csv
---------------------LOCALADMINUSER,LOCALADMINPWD,LOCATION,RESOURCEGROUP,VMNAME,VMS
IZE,VNET,SUBNET,NICNAME,TYPE,OSPUBLISHERNAME,OSOFFER,SKU,PUBLI
CIPADDRESSNAME
svc_IPT,IPT@2020!,Brazil South,C2-RG-NUVEMPUBLICA,c2server01,Standard_B2ms,C2-VNET-NUVEM-PUBLICA,C2SUBNET-NUVEM-PUBLICA,NIC-c2server011,Windows,MicrosoftWindowsServer,WindowsServer,2019Datacenter,PIP-cen2server01-1

#--------------------------------Variáveis Ambiente-----------------------------$ErrorActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningAction = 'SilentlyContinue'
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$ErrorAction = 'SilentlyContinue'
$WarningPreference = 'SilentlyContinue'
Set-Item Env:\SuppressAzurePowerShellBreakingChangeWarnings
"true"
$global:Subscritption

= ""

$global:SubscritptionScope = ""
$global:InfraUserAppID = ""
$global:InfraUserPwd = ""
$global:InfraTenantID = ""
$global:Path = ""
$global:CSVFiles = ""
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Variáveis Globais-----------------------------function criarVariaveisGlobais {
Write-Host "Criando as variáveis globais" -ForegroundColor
Green
$global:Path = "C:\Users\kleber.s.carvalho\OneDrive Avanade\Kleber\Scripts\IPT\Cenario_2"
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\VG.csv"
Import-Csv

$arquivoCSV

| foreach {

$SUBSCRIPTION = $_.SUBSCRIPTION
$SUBSCRIPTIONSCOPE = $_.SUBSCRIPTIONSCOPE
$INFRAUSERAPPID = $_.INFRAUSERAPPID
$INFRAUSERPWD = $_.INFRAUSERPWD
$INFRATENANTID = $_.INFRATENANTID
$PATH = $_.PATH
$global:Subscritption

= $SUBSCRIPTION

$global:SubscritptionScope = $SUBSCRIPTIONSCOPE
$global:InfraUserAppID = $INFRAUSERAPPID
$global:InfraUserPwd = $INFRAUSERPWD
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$global:InfraUserPwd = $global:InfraUserPwd =

ConvertTo-

SecureString $global:InfraUserPwd -AsPlainText -Force
$global:InfraTenantID = $INFRATENANTID
$global:Path = $PATH
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Realizar Logon no Azure com
SPN----------------function realizarLogon {
Write-Host "Realizando logon com ServicePrincipal" ForegroundColor Green
$psCred = New-Object
System.Management.Automation.PSCredential($global:InfraUserApp
ID , $global:InfraUserPwd)
$conectarSubscricao = Connect-AzAccount -Credential $psCred TenantId $global:InfraTenantID

-ServicePrincipal

$SelecionarSubscricao = Select-AzSubscription -Subscription
$global:Subscritption
}
#------------------------------------------------------------------------------#-----------------------Execução do Motor de Conformidade----------------------function executarMotorConformidade {
$voto = 0
Write-Host "Executando Motor de Conformidade" ForegroundColor Green
$arquivoNSG = $global:CSVFiles + "\NSGs.csv"
Import-Csv $arquivoNSG | foreach {
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$NSGNAME = $_.NSGNAME
$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
Get-AzNetworkSecurityGroup -Name $NSGNAME -ResourceGroupName
$RESOURCEGROUP | Get-AzNetworkSecurityRuleConfig | foreach {
$NSGRuleName = $_.Name
$NSGDestinationPortRange = $_.DestinationPortRange
$NSGRulesFile = $global:CSVFiles + "\NSGRules.csv"
$DESTINATIONPORT = Import-Csv $NSGRulesFile
$DESTINATIONPORT = $DESTINATIONPORT.DESTINATIONPORTRANGE
if ($NSGDestinationPortRange -notin $DESTINATIONPORT){
$voto = $voto + 1
Write-Host "Problema de conformidade" -ForegroundColor Red
Write-Host "Regra Desconhecida Encontrada: "
$NSGDestinationPortRange -ForegroundColor Red
Write-Host "Iniciando processo de conformidade" ForegroundColor Yellow
$nsg = Get-AzNetworkSecurityGroup -Name $NSGNAME ResourceGroupName $RESOURCEGROUP
$removerRegrasNSG = Get-AzNetworkSecurityGroup -Name
$NSGNAME -ResourceGroupName $RESOURCEGROUP | RemoveAzNetworkSecurityRuleConfig -Name $NSGRuleName | SetAzNetworkSecurityGroup
enviarEmail
}
}
}
if ($voto -gt 0) { Write-Host "Motor de conformidade
encontrou problemas" -ForegroundColor Red }
if ($voto -eq 0) { Write-Host "Motor de conformidade não
encontrou problemas" -ForegroundColor Green }
}
#-------------------------------------------------------------------------------

142

#-----------------------Enviar Reporte (E-mail)--------------------------------function enviarEmail {
$Username ="azure_b24d0ea7508adf61e38b4fb7bdec7dde@azure.com"
$Password = ConvertTo-SecureString "Avanade@2020!" AsPlainText -Force
$credential = New-Object
System.Management.Automation.PSCredential $Username, $Password
$SMTPServer = "smtp.sendgrid.net"
$EmailFrom = "MotorConformidade@ipt.br"
[string[]]$EmailTo = "kleber.s.carvalho@avanade.com"
$Subject = "Cenário 2 - Problema de Conformidade"
$Body = "Encontrado Liberação Desconhecida"
Send-MailMessage -smtpServer $SMTPServer -Credential
$credential -Usessl -Port 587 -from $EmailFrom -to $EmailTo subject $Subject -Body $Body -BodyAsHtml -Encoding OEM
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Função Principal------------------------------cls
Write-Host "Iniciando Motor de Conformidade" -ForegroundColor
Yellow
$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time
Write-Host "Hora de Início: " $dataAtual -ForegroundColor
Yellow
criarVariaveisGlobais
realizarLogon
executarMotorConformidade
$Disconnect = Disconnect-AzAccount
Write-Host "Fim do Motor de Conformidade" -ForegroundColor
Yellow
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$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time
Write-Host "Hora de Término: " $dataAtual -ForegroundColor
Yellow
#------------------------------------------------------------------------------Apêndice C – Cenário 3 – Script Construtor, Script Gerador de Tráfego HTTP,
Arquivos de Configurações (CSV) e Script Motor de Conformidade
#--------------------------------Variáveis Ambiente-----------------------------$ErrorActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningAction = 'SilentlyContinue'
$WarningPreference = 'SilentlyContinue'
$ErrorAction = 'SilentlyContinue'
Set-Item

Env:\SuppressAzurePowerShellBreakingChangeWarnings

"true"
$global:Subscritption

= ""

$global:SubscritptionScope = ""
$global:InfraUserAppID = ""
$global:InfraUserPwd = ""
$global:InfraTenantID = ""
$global:Path = ""
$global:CSVFiles = ""
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Variáveis Globais-----------------------------function criarVariaveisGlobais {
Write-Host "Criando as variáveis globais"

-ForegroundColor

Green
$global:Path

=

"C:\Users\kleber.s.carvalho\OneDrive

-
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Avanade\Kleber\Scripts\IPT\Cenario_3"
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\VG.csv"
Import-Csv

$arquivoCSV

| foreach {

$SUBSCRIPTION = $_.SUBSCRIPTION
$SUBSCRIPTIONSCOPE = $_.SUBSCRIPTIONSCOPE
$INFRAUSERAPPID = $_.INFRAUSERAPPID
$INFRAUSERPWD = $_.INFRAUSERPWD
$INFRATENANTID = $_.INFRATENANTID
$PATH = $_.PATH
$global:Subscritption

= $SUBSCRIPTION

$global:SubscritptionScope = $SUBSCRIPTIONSCOPE
$global:InfraUserAppID = $INFRAUSERAPPID
$global:InfraUserPwd = $INFRAUSERPWD
$global:InfraUserPwd

=

$global:InfraUserPwd

=

ConvertTo-

SecureString $global:InfraUserPwd -AsPlainText -Force
$global:InfraTenantID = $INFRATENANTID
$global:Path = $PATH
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Realizar Logon no Azure com
SPN----------------function realizarLogon {
Write-Host

"Realizando

logon

com

ServicePrincipal"

-

ForegroundColor Green
$psCred

=

New-Object

System.Management.Automation.PSCredential($global:InfraUserApp
ID , $global:InfraUserPwd)
$conectarSubscricao = Connect-AzAccount -Credential $psCred TenantId $global:InfraTenantID

-ServicePrincipal
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$SelecionarSubscricao

=

Select-AzSubscription

-Subscription

$global:Subscritption
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Criação de Resource Groups--------------------function criarResourceGroups {
Write-Host

"Realizando

a

criação

dos

Resources

Groups"

-

ForegroundColor Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\RG.csv"
Import-Csv

$arquivoCSV | foreach {

$ResourceGroupName = $_.NAME
$ResourceGroupLocation = $_.LOCATION
$criarResourceGroup

=

New-AzResourceGroup

-Name

$ResourceGroupName -Location $ResourceGroupLocation
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Criação de VNET-------------------------------function criarVNET {
Write-Host "Realizando a criação das VNET" -ForegroundColor
Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\VNET.csv"
Import-Csv $arquivoCSV | foreach {
$VNETNAME = $_.VNETNAME
$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$VNETADDRESSPREFIX = $_.VNETADDRESSPREFIX
$SUBNETNAME = $_.SUBNETNAME
$SUBNETADDRESSPREFIX = $_.SUBNETADDRESSPREFIX
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$LOCATION = $_.LOCATION
if ($validarVNET = Get-AzVirtualNetwork -Name $VNETNAME ResourceGroupName $RESOURCEGROUP) {
$virtualNetwork = Get-AzVirtualNetwork -Name $VNETNAME ResourceGroupName $RESOURCEGROUP
$subnet

=

$SUBNETNAME

Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig

-VirtualNetwork

$virtualNetwork

-Name

-AddressPrefix

$SUBNETADDRESSPREFIX
$atualizarSubnet = $virtualNetwork | Set-AzVirtualNetwork
}
else {
$subnet

=

New-AzVirtualNetworkSubnetConfig

-Name

$SUBNETNAME -AddressPrefix $SUBNETADDRESSPREFIX
$vnet

=

New-AzVirtualNetwork

ResourceGroupName

$RESOURCEGROUP

-Name
-Location

$VNETNAME
$LOCATION

-

AddressPrefix $VNETADDRESSPREFIX -Subnet $subnet
}
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Criação de VMSS--------------------------------function criarVMss {
Write-Host "Realizando a criação do VirtualMachine Scale Set"
-ForegroundColor Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\VMSS.csv"
Import-Csv $arquivoCSV

| foreach {

$ADMINUSR = $_.ADMINUSR
$ADMINPWD = $_.ADMINPWD
$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$LOCATION = $_.LOCATION
$VMSSNAME = $_.VMSSNAME
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$VMSSVNET = $_.VMSSVNET
$VMSSSUBNET = $_.VMSSSUBNET
$PUBLICIPADDRESSNAME = $_.PUBLICIPADDRESSNAME
$LBLNAME = $_.LBLNAME
$UPGRADEPOLICYMODE = $_.UPGRADEPOLICYMODE
$VMSIZE = $_.VMSIZE
$EXTNAME = $_.EXTNAME
$EXTPUBLISHER = $_.EXTPUBLISHER
$EXTTYPE = $_.EXTTYPE
$EXTHANDVER = $_.EXTHANDVER
$vmPassword = ConvertTo-SecureString $ADMINPWD -AsPlainText
-Force
$vmCred

=

New-Object

System.Management.Automation.PSCredential($ADMINUSR,
$vmPassword)
$criarVMSS

=

New-AzVmss

ResourceGroupName
VMScaleSetName

-Credential

$RESOURCEGROUP

$VMSSNAME

SubnetName

-Location

-VirtualNetworkName

$VMSSSUBNET

$PUBLICIPADDRESSNAME

$vmCred

-

$LOCATION

-

$VMSSVNET

-

-PublicIpAddressName

-LoadBalancerName

$LBLNAME

-

UpgradePolicyMode "Automatic" -VmSize $VMSIZE
#Deploy da Aplicação de Teste do VMSS
$publicSettings = @{
"fileUris"

=

(,"https://raw.githubusercontent.com/Azure-

Samples/compute-automation-configurations/master/automateiis.ps1");
"commandToExecute"

=

"powershell

-ExecutionPolicy

Unrestricted -File automate-iis.ps1"
}
$obterVMSS = Get-AzVmss -ResourceGroupName $RESOURCEGROUP VMScaleSetName $VMSSNAME
$adcionarExtension
VirtualMachineScaleSet
$EXTPUBLISHER

=

Add-AzVmssExtension

$obterVMSS

-Type

-Name

$EXTNAME

-

-Publisher

"CustomScriptExtension"

-
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TypeHandlerVersion $EXTHANDVER -Setting $publicSettings
$atualizarVMSS
$RESOURCEGROUP

=

Update-AzVmss

-Name

$VMSSNAME

-ResourceGroupName

-VirtualMachineScaleSet

$obterVMSS
}
}
#-------------------------------------------------------------------------------#-------------------------Criação de NSG para VMSS------------------------------function criarNSG{
Write-Host "Realizando a criação do NSG para o VirtualMachine
Scale Set" -ForegroundColor Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\VMSSNSG.csv"
Import-Csv $arquivoCSV

| foreach {

$LOCATION = $_.LOCATION
$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$VMSSNAME = $_.VMSSNAME
$FRONTENDRULENAME = $_.FRONTENDRULENAME
$RULEPROTOCOL = $_.RULEPROTOCOL
$RULEDIRECTION = $_.RULEDIRECTION
$RULEPRIORITY = $_.RULEPRIORITY
$RULESOURCEADDRESS = $_.RULESOURCEADDRESS
$RULESOURCEPORT = $_.RULESOURCEPORT
$RULEDESTADDRESS = $_.RULEDESTADDRESS
$RULEDESTPORT = $_.RULEDESTPORT
$RULEACCESS = $_.RULEACCESS
$NSGNAME = $_.NSGNAME
$VMSSVNET = $_.VMSSVNET
$VMSSSUBNET = $_.VMSSSUBNET
$obterVMSS = Get-AzVmss -ResourceGroupName $RESOURCEGROUP VMScaleSetName $VMSSNAME
$criarRegraNSG

=

New-AzNetworkSecurityRuleConfig

-Name
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$FRONTENDRULENAME
$RULEDIRECTION

-Protocol

-Priority

$RULESOURCEADDRESS

$RULEPROTOCOL

$RULEPRIORITY

-SourcePortRange

DestinationAddressPrefix

-Direction

-SourceAddressPrefix
$RULESOURCEPORT

$RULEDESTADDRESS

-

DestinationPortRange $RULEDESTPORT -Access $RULEACCESS
$criarNSG

=

New-AzNetworkSecurityGroup

$RESOURCEGROUP

-Location

$LOCATION

-ResourceGroupName

-Name

$NSGNAME

-

SecurityRules $criarRegraNSG
$obterVNET

=

Get-AzVirtualNetwork

-ResourceGroupName

$RESOURCEGROUP -Name $VMSSVNET
$obterNSG

=

Get-AzNetworkSecurityGroup

-ResourceGroupName

$RESOURCEGROUP -Name $NSGNAME
$obterSUBNET = $obterVNET.Subnets[0]
$frontendSubnetConfig
VirtualNetwork

=

$obterVNET

Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig
-Name

$VMSSSUBNET

-

-AddressPrefix

$obterSUBNET.AddressPrefix -NetworkSecurityGroup $obterNSG
$atualizarVNET

=

Set-AzVirtualNetwork

-VirtualNetwork

$obterVNET
$atualizarVMSS
$RESOURCEGROUP

=
-Name

Update-AzVmss
$VMSSNAME

-ResourceGroupName

-VirtualMachineScaleSet

$obterVMSS
}
}
#-------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Criação

de

Política

de

das

políticas

de

Resiliência--------------function criarPoliticaResiliencia {
Write-Host

"Realizando

a

criação

resiliência" -ForegroundColor Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\POLINCREASE.csv"
Import-Csv $arquivoCSV | foreach {
$LOCATION = $_.LOCATION
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$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$VMSSNAME = $_.VMSSNAME
$RULENAME = $_.RULENAME
$METRICNAME = $_.METRICNAME
$OPERATOR = $_.OPERATOR
$METRICSTATISTIC = $_.METRICSTATISTIC
$TSHOLD = $_.TSHOLD
$TIMEGRAIN = $_.TIMEGRAIN
$TIMEWINDOW = $_.TIMEWINDOW
$SCALEACTIONCOOLDOWN = $_.SCALEACTIONCOOLDOWN
$SCALEACTIONDIRECTION = $_.SCALEACTIONDIRECTION
$SCALEACTIONVALUE = $_.SCALEACTIONVALUE
$NAME = $_.NAME
$VMSSID = (Get-AzVmss -ResourceGroupName $RESOURCEGROUP

-

VMScaleSetName $VMSSNAME).Id
$criarRegraIncrease
$METRICNAME

=

New-AzAutoscaleRule

-MetricResourceId $VMSSID

-Operator

-MetricName
$OPERATOR

-

MetricStatistic $METRICSTATISTIC -Threshold $TSHOLD -TimeGrain
$TIMEGRAIN

-TimeWindow

$TIMEWINDOW

$SCALEACTIONCOOLDOWN

-ScaleActionCooldown
-ScaleActionDirection

$SCALEACTIONDIRECTION -ScaleActionValue $SCALEACTIONVALUE
}
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\POLDECREASE.csv"
Import-Csv $arquivoCSV | foreach {
$LOCATION = $_.LOCATION
$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$VMSSNAME = $_.VMSSNAME
$RULENAME = $_.RULENAME
$METRICNAME = $_.METRICNAME
$OPERATOR = $_.OPERATOR
$METRICSTATISTIC = $_.METRICSTATISTIC
$TSHOLD = $_.TSHOLD
$TIMEGRAIN = $_.TIMEGRAIN
$TIMEWINDOW = $_.TIMEWINDOW
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$SCALEACTIONCOOLDOWN = $_.SCALEACTIONCOOLDOWN
$SCALEACTIONDIRECTION = $_.SCALEACTIONDIRECTION
$SCALEACTIONVALUE = $_.SCALEACTIONVALUE
$NAME = $_.NAME
$VMSSID = (Get-AzVmss -ResourceGroupName $RESOURCEGROUP

-

VMScaleSetName $VMSSNAME).Id
$criarRegraDecrease

=

New-AzAutoscaleRule

$METRICNAME -MetricResourceId $VMSSID

-MetricName

-Operator

$OPERATOR

-

MetricStatistic $METRICSTATISTIC -Threshold $TSHOLD -TimeGrain
$TIMEGRAIN

-TimeWindow

$TIMEWINDOW

-ScaleActionCooldown

$SCALEACTIONCOOLDOWN

-ScaleActionDirection

$SCALEACTIONDIRECTION -ScaleActionValue $SCALEACTIONVALUE
}
$criarPerfil= New-AzAutoscaleProfile
MaximumCapacity

10

-DefaultCapacity 1

-MinimumCapacity

1

-

-Rule

$criarRegraIncrease,$criarRegraDecrease -Name $NAME
$aplicarPerfil = Add-AzAutoscaleSetting -Location $LOCATION Name

"autosetting"

-ResourceGroup

$RESOURCEGROUP

-

TargetResourceId $VMSSID -AutoscaleProfile $criarPerfil
}
#-------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Função Principal-------------------------------cls
Write-Host

"Iniciando

Script

Construtor

-

Cenário

3"

-

ForegroundColor Yellow
$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time
Write-Host

"Hora

de

Yellow
criarVariaveisGlobais
realizarLogon
criarResourceGroups

Início:

"

$dataAtual

-ForegroundColor

152

criarVNET
criarVMSS
criarNSG
criarPoliticaResiliencia
$Disconnect = Disconnect-AzAccount
Write-Host

"Fim

do

Script

Construtor

-

Cenário

3"

-

ForegroundColor Yellow
$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time
Write-Host "Hora de Término: " $dataAtual -ForegroundColor
Yellow
#-------------------------------------------------------------------------------

VG.csv
---------------------SUBSCRIPTION,SUBSCRIPTIONSCOPE,INFRAUSERAPPID,INFRAUSERPWD,INF
RATENANTID,PATH
AZSUBKLEBER03,/subscriptions/8a3c68dc-eefa-44f2-9747ad40c6353ae5,d509c3df-71be-48f8-ab78-b754d48e6b42,n?Zh@=YudFPLfHgTG7W4TszgUUrnM00,a2836d58-541b-4f6d-92972b38bb57f38e,C:\Users\kleber.s.carvalho\OneDrive Avanade\Kleber\Scripts\IPT\Cenario_3
RG.csv
---------------------NAME,LOCATION
C3-RG-NUVEM-PUBLICA,Brazil South
VNET.csv
---------------------VNETNAME,RESOURCEGROUP,VNETADDRESSPREFIX,SUBNETNAME,SUBNETADDR
ESSPREFIX,LOCATION
C3-VNET-NUVEM-PUBLICA,C3-RG-NUVEM-PUBLICA,10.30.0.0/21,C3-
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SUBNET-NUVEM-PUBLICA,10.30.1.0/24,Brazil South
VMSS.csv
---------------------ADMINUSR,ADMINPWD,LOCATION,RESOURCEGROUP,VMSSNAME,SANAME,VMSIZ
E,VMSSVNET,VMSSSUBNET,PUBLICIPADDRESSNAME,LBLNAME,UPGRADEPOLIC
YMODE,EXTNAME,EXTPUBLISHER,EXTTYPE,EXTHANDVER
svc_IPT,IPTMestrado@2020!,Brazil

South,C3-RG-NUVEM-

PUBLICA,c3vmss,stoc3nuvempublica,Standard_B2ms,C3-VNET-NUVEMPUBLICA,C3-SUBNET-NUVEM-PUBLICA,PIP-c3vmss1,ELBC3,Automatic,customScript,Microsoft.Compute,CustomScriptE
xtension,1.8
VMSSNSG.csv
---------------------LOCATION,RESOURCEGROUP,VMSSNAME,FRONTENDRULENAME,RULEPROTOCOL,
RULEDIRECTION,RULEPRIORITY,RULESOURCEADDRESS,RULESOURCEPORT,RU
LEDESTADDRESS,RULEDESTPORT,RULEACCESS,NSGNAME,VMSIZE,VMSSVNET,
VMSSSUBNET,PUBLICIPADDRESSNAME,LBLNAME,UPGRADEPOLICYMODE,EXTNA
ME,EXTPUBLISHER,EXTTYPE,EXTHANDVER
Brazil

South,C3-RG-NUVEM-

PUBLICA,c3vmss,VMSSFRONTENDRULE_80,TCP,Inbound,200,*,*,*,80,Al
low,c3nsgvmss,Standard_B2ms,C3-VNET-NUVEM-PUBLICA,C3-SUBNETNUVEM-PUBLICA,PIP-c3vmss1,ELBC3,Automatic,customScript,Microsoft.Compute,CustomScriptE
xtension,1.8
POLINCREASE.csv
---------------------LOCATION,RESOURCEGROUP,VMSSNAME,RULENAME,METRICNAME,OPERATOR,M
ETRICSTATISTIC,TSHOLD,TIMEGRAIN,TIMEWINDOW,SCALEACTIONCOOLDOWN
,SCALEACTIONDIRECTION,SCALEACTIONVALUE,NAME
Brazil

South,C3-RG-NUVEM-PUBLICA,c3vmss,SCALEUP,Network

Out

Total,GreaterThan,Average,204800,0:01:00,0:05:00,0:05:00,Incre
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ase,1,Autoprofile
POLDECREASE.csv
---------------------LOCATION,RESOURCEGROUP,VMSSNAME,RULENAME,METRICNAME,OPERATOR,M
ETRICSTATISTIC,TSHOLD,TIMEGRAIN,TIMEWINDOW,SCALEACTIONCOOLDOWN
,SCALEACTIONDIRECTION,SCALEACTIONVALUE,NAME
Brazil

South,C3-RG-NUVEM-PUBLICA,c3vmss,SCALEDOWN,Network

Out

Total,LessThan,Average,204800,0:01:00,0:05:00,0:05:00,Decrease
,1,Autoprofile

for ($y=1 ; $y -le 10 ; $y++)
{
Start-Job -ScriptBlock {
cls
for ($x=0 ; $x -le 100000 ; $x++)
{
$execute = curl "http://191.235.113.97/"
$restante = 100000

- $x

Write-Host "Executando teste de carga de rede: " $restante
-ForegroundColor Yellow
}
}
}
#--------------------------------Variáveis Ambiente-----------------------------$ErrorActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningAction = 'SilentlyContinue'
$ErrorAction = 'SilentlyContinue'
$WarningPreference = 'SilentlyContinue'
Set-Item Env:\SuppressAzurePowerShellBreakingChangeWarnings
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"true"
$global:Subscritption

= ""

$global:SubscritptionScope = ""
$global:InfraUserAppID = ""
$global:InfraUserPwd = ""
$global:InfraTenantID = ""
$global:Path = ""
$global:CSVFiles = ""
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Variáveis Globais-----------------------------function criarVariaveisGlobais {
Write-Host "Criando as variáveis globais" -ForegroundColor
Green
$global:Path = "C:\Users\kleber.s.carvalho\OneDrive Avanade\Kleber\Scripts\IPT\Cenario_3"
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\VG.csv"
Import-Csv

$arquivoCSV

| foreach {

$SUBSCRIPTION = $_.SUBSCRIPTION
$SUBSCRIPTIONSCOPE = $_.SUBSCRIPTIONSCOPE
$INFRAUSERAPPID = $_.INFRAUSERAPPID
$INFRAUSERPWD = $_.INFRAUSERPWD
$INFRATENANTID = $_.INFRATENANTID
$PATH = $_.PATH
$global:Subscritption

= $SUBSCRIPTION

$global:SubscritptionScope = $SUBSCRIPTIONSCOPE
$global:InfraUserAppID = $INFRAUSERAPPID
$global:InfraUserPwd = $INFRAUSERPWD
$global:InfraUserPwd = $global:InfraUserPwd =

ConvertTo-

SecureString $global:InfraUserPwd -AsPlainText -Force
$global:InfraTenantID = $INFRATENANTID
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$global:Path = $PATH
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Realizar Logon no Azure com
SPN----------------function realizarLogon {
Write-Host "Realizando logon com ServicePrincipal" ForegroundColor Green
$psCred = New-Object
System.Management.Automation.PSCredential($global:InfraUserApp
ID , $global:InfraUserPwd)
$conectarSubscricao = Connect-AzAccount -Credential $psCred TenantId $global:InfraTenantID

-ServicePrincipal

$SelecionarSubscricao = Select-AzSubscription -Subscription
$global:Subscritption
}
#------------------------------------------------------------------------------#-----------------------Execução do Motor de Conformidade----------------------function executarMotorConformidade {
Write-Host "Executando Motor de Conformidade" ForegroundColor Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\VMSS.csv"
Import-Csv $arquivoCSV | foreach {
$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$LOCATION = $_.LOCATION
$VMSSNAME = $_.VMSSNAME
}
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$VMSSID = (get-azvmss -VMScaleSetName $VMSSNAME ResourceGroupName $RESOURCEGROUP).Id
$AUTOSCALETARGETID = (Get-AzAutoscaleSetting -Name
"autosetting" -ResourceGroupName
$RESOURCEGROUP).TargetResourceUri
$AUTOSCALETARGETSTATUS = (Get-AzAutoscaleSetting -Name
"autosetting" -ResourceGroupName $RESOURCEGROUP).Enabled
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\POLINCREASE.csv"
Import-Csv $arquivoCSV | foreach {
$LOCATION = $_.LOCATION
$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$VMSSNAME = $_.VMSSNAME
$RULENAME = $_.RULENAME
$METRICNAME = $_.METRICNAME
$OPERATOR = $_.OPERATOR
$METRICSTATISTIC = $_.METRICSTATISTIC
$TSHOLD = $_.TSHOLD
$TIMEGRAIN = $_.TIMEGRAIN
$TIMEWINDOW = $_.TIMEWINDOW
$SCALEACTIONCOOLDOWN = $_.SCALEACTIONCOOLDOWN
$SCALEACTIONDIRECTION = $_.SCALEACTIONDIRECTION
$SCALEACTIONVALUE = $_.SCALEACTIONVALUE
$NAME = $_.NAME
$VMSSID = (Get-AzVmss -ResourceGroupName $RESOURCEGROUP VMScaleSetName $VMSSNAME).Id
$criarRegraIncrease = New-AzAutoscaleRule -MetricName
$METRICNAME -MetricResourceId $VMSSID -Operator $OPERATOR MetricStatistic $METRICSTATISTIC -Threshold $TSHOLD -TimeGrain
$TIMEGRAIN -TimeWindow $TIMEWINDOW -ScaleActionCooldown
$SCALEACTIONCOOLDOWN -ScaleActionDirection
$SCALEACTIONDIRECTION -ScaleActionValue $SCALEACTIONVALUE
}
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\POLDECREASE.csv"
Import-Csv $arquivoCSV | foreach {
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$LOCATION = $_.LOCATION
$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$VMSSNAME = $_.VMSSNAME
$RULENAME = $_.RULENAME
$METRICNAME = $_.METRICNAME
$OPERATOR = $_.OPERATOR
$METRICSTATISTIC = $_.METRICSTATISTIC
$TSHOLD = $_.TSHOLD
$TIMEGRAIN = $_.TIMEGRAIN
$TIMEWINDOW = $_.TIMEWINDOW
$SCALEACTIONCOOLDOWN = $_.SCALEACTIONCOOLDOWN
$SCALEACTIONDIRECTION = $_.SCALEACTIONDIRECTION
$SCALEACTIONVALUE = $_.SCALEACTIONVALUE
$NAME = $_.NAME
$VMSSID = (Get-AzVmss -ResourceGroupName $RESOURCEGROUP VMScaleSetName $VMSSNAME).Id
$criarRegraDecrease = New-AzAutoscaleRule -MetricName
$METRICNAME -MetricResourceId $VMSSID -Operator $OPERATOR MetricStatistic $METRICSTATISTIC -Threshold $TSHOLD -TimeGrain
$TIMEGRAIN -TimeWindow $TIMEWINDOW -ScaleActionCooldown
$SCALEACTIONCOOLDOWN -ScaleActionDirection
$SCALEACTIONDIRECTION -ScaleActionValue $SCALEACTIONVALUE
}
if ( $VMSSID -eq $AUTOSCALETARGETID){
if ($AUTOSCALETARGETSTATUS -eq "True") {
Write-Host "Motor de conformidade não encontrou problemas"
-ForegroundColor Green
}
else {
Write-Host "Problema de conformidade" -ForegroundColor
Red
Write-Host "Regra de conformidade não aplicada" ForegroundColor Red
Write-Host "Iniciando processo de conformidade" -
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ForegroundColor Yellow
$criarPerfil= New-AzAutoscaleProfile -DefaultCapacity 1
-MaximumCapacity 10 -MinimumCapacity 1 -Rule
$criarRegraIncrease,$criarRegraDecrease -Name $NAME
$aplicarPerfil = Add-AzAutoscaleSetting -Location
$LOCATION -Name "autosetting" -ResourceGroup $RESOURCEGROUP TargetResourceId $VMSSID -AutoscaleProfile $criarPerfil
enviarEmail
}
}
else
{
Write-Host "Problema de conformidade" -ForegroundColor Red
Write-Host "Regra de conformidade não aplicada" ForegroundColor Red
Write-Host "Iniciando processo de conformidade" ForegroundColor Yellow
$criarPerfil= New-AzAutoscaleProfile -DefaultCapacity 1

-

MaximumCapacity 10 -MinimumCapacity 1 -Rule
$criarRegraIncrease,$criarRegraDecrease -Name $NAME
$aplicarPerfil = Add-AzAutoscaleSetting -Location $LOCATION
-Name "autosetting" -ResourceGroup $RESOURCEGROUP TargetResourceId $VMSSID -AutoscaleProfile $criarPerfil
enviarEmail
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#-----------------------Enviar Reporte (E-mail)--------------------------------function enviarEmail {
$Username ="azure_b24d0ea7508adf61e38b4fb7bdec7dde@azure.com"
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$Password = ConvertTo-SecureString "Avanade@2020!" AsPlainText -Force
$credential = New-Object
System.Management.Automation.PSCredential $Username, $Password
$SMTPServer = "smtp.sendgrid.net"
$EmailFrom = "MotorConformidade@ipt.br"
[string[]]$EmailTo = "kleber.s.carvalho@avanade.com"
$Subject = "Cenário 3 - Problema de Conformidade"
$Body = "Perfil de resiliência não aplicado!"
Send-MailMessage -smtpServer $SMTPServer -Credential
$credential -Usessl -Port 587 -from $EmailFrom -to $EmailTo subject $Subject -Body $Body -BodyAsHtml -Encoding OEM
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Função Principal------------------------------cls
Write-Host "Iniciando Motor de Conformidade - Cenário 3" ForegroundColor Yellow
$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time
Write-Host "Hora de Início: " $dataAtual -ForegroundColor
Yellow
criarVariaveisGlobais
realizarLogon
executarMotorConformidade
$Disconnect = Disconnect-AzAccount
Write-Host "Fim do Motor de Conformidade

- Cenário 3" -

ForegroundColor Yellow
$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time
Write-Host "Hora de Término: " $dataAtual -ForegroundColor
Yellow
#-------------------------------------------------------------
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------------------Apêndice D – Cenário 4 – Script Construtor, Arquivos de Configurações (CSV) e
Script Motor de Conformidade
#--------------------------------Variáveis Ambiente-----------------------------$ErrorActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningAction = 'SilentlyContinue'
$WarningPreference = 'SilentlyContinue'
$ErrorAction = 'SilentlyContinue'
Set-Item

Env:\SuppressAzurePowerShellBreakingChangeWarnings

"true"
$global:Subscritption

= ""

$global:SubscritptionScope = ""
$global:InfraUserAppID = ""
$global:InfraUserPwd = ""
$global:InfraTenantID = ""
$global:Path = ""
$global:CSVFiles = ""
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Variáveis Globais-----------------------------function criarVariaveisGlobais {
Write-Host "Criando as variáveis globais"

-ForegroundColor

Green
$global:Path

=

"C:\Users\kleber.s.carvalho\OneDrive

Avanade\Kleber\Scripts\IPT\Cenario_4"
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\VG.csv"
Import-Csv

$arquivoCSV

| foreach {

-
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$SUBSCRIPTION = $_.SUBSCRIPTION
$SUBSCRIPTIONSCOPE = $_.SUBSCRIPTIONSCOPE
$INFRAUSERAPPID = $_.INFRAUSERAPPID
$INFRAUSERPWD = $_.INFRAUSERPWD
$INFRATENANTID = $_.INFRATENANTID
$PATH = $_.PATH
$global:Subscritption

= $SUBSCRIPTION

$global:SubscritptionScope = $SUBSCRIPTIONSCOPE
$global:InfraUserAppID = $INFRAUSERAPPID
$global:InfraUserPwd = $INFRAUSERPWD
$global:InfraUserPwd

=

$global:InfraUserPwd

=

ConvertTo-

SecureString $global:InfraUserPwd -AsPlainText -Force
$global:InfraTenantID = $INFRATENANTID
$global:Path = $PATH
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Realizar Logon no Azure com
SPN----------------function realizarLogon {
Write-Host

"Realizando

logon

com

ServicePrincipal"

-

ForegroundColor Green
$psCred

=

New-Object

System.Management.Automation.PSCredential($global:InfraUserApp
ID , $global:InfraUserPwd)
$conectarSubscricao = Connect-AzAccount -Credential $psCred TenantId $global:InfraTenantID
$SelecionarSubscricao

=

-ServicePrincipal

Select-AzSubscription

-Subscription

$global:Subscritption
}
#-------------------------------------------------------------
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------------------#--------------------------------Criação de Resource Groups--------------------function criarResourceGroups {
Write-Host

"Realizando

a

criação

dos

Resources

Groups"

-

ForegroundColor Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\RG.csv"
Import-Csv

$arquivoCSV | foreach {

$ResourceGroupName = $_.NAME
$ResourceGroupLocation = $_.LOCATION
$criarResourceGroup

=

New-AzResourceGroup

-Name

$ResourceGroupName -Location $ResourceGroupLocation
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Criação de VNET-------------------------------function criarVNET {
Write-Host "Realizando a criação das VNET" -ForegroundColor
Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\VNET.csv"
Import-Csv $arquivoCSV | foreach {
$VNETNAME = $_.VNETNAME
$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$VNETADDRESSPREFIX = $_.VNETADDRESSPREFIX
$SUBNETNAME = $_.SUBNETNAME
$SUBNETADDRESSPREFIX = $_.SUBNETADDRESSPREFIX
$LOCATION = $_.LOCATION
if ($validarVNET = Get-AzVirtualNetwork -Name $VNETNAME ResourceGroupName $RESOURCEGROUP) {
$virtualNetwork = Get-AzVirtualNetwork -Name $VNETNAME -

164

ResourceGroupName $RESOURCEGROUP
$subnet

=

$SUBNETNAME

Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig

-VirtualNetwork

$virtualNetwork

-Name

-AddressPrefix

$SUBNETADDRESSPREFIX
$atualizarSubnet = $virtualNetwork | Set-AzVirtualNetwork
}
else {
$subnet

=

New-AzVirtualNetworkSubnetConfig

-Name

$SUBNETNAME -AddressPrefix $SUBNETADDRESSPREFIX
$vnet

=

New-AzVirtualNetwork

ResourceGroupName

$RESOURCEGROUP

-Name
-Location

$VNETNAME
$LOCATION

-

AddressPrefix $VNETADDRESSPREFIX -Subnet $subnet
}
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Criação de WebApp--------------------------------function criarWebApp {
Write-Host "Realizando a criação do WebApp" -ForegroundColor
Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\WEBAPP.csv"
Import-Csv $arquivoCSV

| foreach {

$LOCATION = $_.LOCATION
$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$WEBAPPNAME = $_.WEBAPPNAME
$TIER = $_.TIER
$APPREPO = $_.APPREPO
$BRANCH = $_.BRANCH
$INTEGRATION = $_.INTEGRATION
$criarAppServicePlan
$WEBAPPNAME

-Location

=

New-AzAppServicePlan
$LOCATION

-Name

-ResourceGroupName
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$RESOURCEGROUP -Tier $TIER
$criarWebApp
$RESOURCEGROUP

=

New-AzWebApp

-Name

$webappname

-ResourceGroupName

-Location

$LOCATION

-

AppServicePlan $WEBAPPNAME
$PropertiesObject = @{
repoUrl = $APPREPO ;
branch = $BRANCH;
isManualIntegration = $INTEGRATION;
}
$deployApp

=

$PropertiesObject
ResourceType

Set-AzResource
-ResourceGroupName

-PropertyObject
$RESOURCEGROUP

Microsoft.Web/sites/sourcecontrols

-

-ResourceName

$WEBAPPNAME/web -ApiVersion 2015-08-01 -Force
}
}
#-------------------------------------------------------------------------------#-------------------------Criação de Applcation Gateway-------------------------function criarAppGtw{
Write-Host "Realizando a criação do Application Gateway para
o WebApp" -ForegroundColor Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\APPGTW.csv"
Import-Csv $arquivoCSV

| foreach {

$VNETNAME = $_.VNETNAME
$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$VNETADDRESSPREFIX = $_.VNETADDRESSPREFIX
$SUBNETNAME = $_.SUBNETNAME
$GTWNAME = $_.GTWNAME
$SUBNETADDRESSPREFIX = $_.SUBNETADDRESSPREFIX
$LOCATION = $_.LOCATION
$PIPGTWNAME = $_.PIPGTWNAME
$GTWIP = $_.GTWIP
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$GTWBACKENDPOOl = $_.GTWBACKENDPOOL
$WEBAPPNAME =

$_.WEBAPPNAME

$PROBENAME = $_.PROBENAME
$HTTPSETTING = $_.HTTPSETTING
$FRONTENDPORTNAME = $_.FRONTENDPORTNAME
$FRONTENDPORT = $_.FRONTENDPORT
$FRONTENDPROTOCOL = $_.FRONTENDPROTOCOL
$FRONTENDIPCONFIG = $_.FRONTENDIPCONFIG
$LISTENER = $_.LISTENER
$RULENAME = $_.RULENAME
$RULETYPE = $_.RULETYPE
$GTWSKUNAME =

$_.GTWSKUNAME

$GTWSKUTIER =

$_.GTWSKUTIER

$GTWSKUCAP = $_.GTWSKUCAP
$obterVNET

=

Get-AzVirtualNetwork

-Name

$VNETNAME

-

ResourceGroupName $RESOURCEGROUP
$obterSubnet

=

Get-AzVirtualNetworkSubnetConfig

-Name

$SUBNETNAME -VirtualNetwork $obterVNET
$criarPublicIP
$RESOURCEGROUP

=

New-AzPublicIpAddress

-name

$PIPGTWNAME

-ResourceGroupName

-location

$LOCATION

-

AllocationMethod Dynamic
$obterWebApp

=

Get-AzWebApp

-Name

$WEBAPPNAME

-

ResourceGroupName $RESOURCEGROUP
$criarPublicIPGTW

=

New-AzApplicationGatewayIPConfiguration

-Name $GTWIP -Subnet $obterSubnet
$criarBackendPool

=

New-

AzApplicationGatewayBackendAddressPool -Name $GTWBACKENDPOOl BackendFqdns $obterWebApp.HostNames
$criarProbeResponse

=

AzApplicationGatewayProbeHealthResponseMatch

New-StatusCode

200-

399
$criarProbeConfig

=

New-AzApplicationGatewayProbeConfig

-

name $PROBENAME -Protocol $FRONTENDPROTOCOL -Path / -Interval
30

-Timeout

120

-UnhealthyThreshold

3

-
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PickHostNameFromBackendHttpSettings -Match $criarProbeResponse
$criarPoolSetting

=

AzApplicationGatewayBackendHttpSettings
Port

$FRONTENDPORT

CookieBasedAffinity

-Protocol
Disabled

New-Name

$HTTPSETTING

$FRONTENDPROTOCOL
-RequestTimeout

-

120

-

PickHostNameFromBackendAddress -Probe $criarProbeConfig
$criarFrontPort = New-AzApplicationGatewayFrontendPort -Name
$FRONTENDPORTNAME

-Port $FRONTENDPORT

$criarFrontEndIPConfig

=

New-

AzApplicationGatewayFrontendIPConfig -Name $FRONTENDIPCONFIG PublicIPAddress $criarPublicIP
$criarListener = New-AzApplicationGatewayHttpListener -Name
$LISTENER -Protocol $FRONTENDPROTOCOL -FrontendIPConfiguration
$criarFrontEndIPConfig -FrontendPort $criarFrontPort
$criarRegra
Name

=

New-AzApplicationGatewayRequestRoutingRule

$RULENAME

-RuleType

$criarPoolSetting

$RULETYPE

-HttpListener

-

-BackendHttpSettings
$criarListener

-

BackendAddressPool $criarBackendPool
$criarGTWSKU = New-AzApplicationGatewaySku -Name $GTWSKUNAME
-Tier $GTWSKUTIER -Capacity $GTWSKUCAP
$criarWAFConfig

=

New-

AzApplicationGatewayWebApplicationFirewallConfiguration

-

Enabled $true -FirewallMode "Prevention" -RuleSetType "OWASP"
-RuleSetVersion "3.0"
$criarAppGtw

=

New-AzApplicationGateway

ResourceGroupName

$RESOURCEGROUP

BackendAddressPools

-Location

$GTWNAME

$LOCATION

$criarBackendPool

BackendHttpSettingsCollection

$criarPoolSetting

$criarProbeConfig

-

-Probes

-FrontendIpConfigurations

$criarFrontEndIPConfig
$criarPublicIPGTW

-Name

-GatewayIpConfigurations
-FrontendPorts

$criarFrontPort

-

HttpListeners $criarListener -RequestRoutingRules $criarRegra
-Sku

$criarGTWSKU

$criarWAFConfig

-WebApplicationFirewallConfig
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}
}
#-------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Função Principal-------------------------------cls
Write-Host

"Iniciando

Script

Construtor

-

Cenário

4"

-

ForegroundColor Yellow
$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time
Write-Host

"Hora

de

Início:

"

$dataAtual

-ForegroundColor

Yellow
criarVariaveisGlobais
realizarLogon
criarResourceGroups
criarVNET
criarWebApp
criarAppGtw
$Disconnect = Disconnect-AzAccount
Write-Host

"Fim

do

Script

Construtor

-

Cenário

4"

-

ForegroundColor Yellow
$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time
Write-Host "Hora de Término: " $dataAtual -ForegroundColor
Yellow
#-------------------------------------------------------------------------------

VG.csv
---------------------SUBSCRIPTION,SUBSCRIPTIONSCOPE,INFRAUSERAPPID,INFRAUSERPWD,INF
RATENANTID,PATH
AZSUBKLEBER03,/subscriptions/8a3c68dc-eefa-44f2-9747-
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ad40c6353ae5,d509c3df-71be-48f8-ab78-b754d48e6b42,n?Zh@=YudFPLfHgTG7W4TszgUUrnM00,a2836d58-541b-4f6d-92972b38bb57f38e,C:\Users\kleber.s.carvalho\OneDrive

-

Avanade\Kleber\Scripts\IPT\Cenario_4
RG.csv
---------------------NAME,LOCATION
C4-RG-NUVEM-PUBLICA,Brazil South
VNET.csv
---------------------VNETNAME,RESOURCEGROUP,VNETADDRESSPREFIX,SUBNETNAME,SUBNETADDR
ESSPREFIX,LOCATION
C4-VNET-NUVEM-PUBLICA,C4-RG-NUVEM-PUBLICA,10.40.0.0/21,C4SUBNET-NUVEM-PUBLICA,10.40.1.0/24,Brazil South

WEBAPP.csv
---------------------LOCATION,RESOURCEGROUP,WEBAPPNAME,TIER,APPREPO,BRANCH,INTEGRAT
ION
Brazil

South,C4-RG-NUVEM-

PUBLICA,C4webapp,Free,https://github.com/Azure-Samples/appservice-web-dotnet-get-started.git,master,TRUE
APPGTW.csv
---------------------VNETNAME,RESOURCEGROUP,VNETADDRESSPREFIX,SUBNETNAME,SUBNETADDR
ESSPREFIX,LOCATION,GTWNAME,PIPGTWNAME,GTWIP,GTWBACKENDPOOL,WEB
APPNAME,PROBENAME,HTTPSETTING,FRONTENDPORTNAME,FRONTENDPORT,FR
ONTENDPROTOCOL,FRONTENDIPCONFIG,LISTENER,RULENAME,RULETYPE,GTW
SKUNAME,GTWSKUTIER,GTWSKUCAP
C4-VNET-NUVEM-PUBLICA,C4-RG-NUVEM-PUBLICA,10.40.0.0/21,C4-
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SUBNET-NUVEM-PUBLICA,10.40.1.0/24,Brazil
South,C4gtw,C4pipgtw,C4pipgtw01,C4gtwbackendpool,C4webapp,C4gt
wprobehttp,C4gtwhttpsetting,C4gtwporthttp,80,HTTP,C4gtwipconfi
g,C4gtwlistenerhttp,C4gtwrule,Basic,WAF_Medium,WAF,2

#--------------------------------Variáveis Ambiente-----------------------------$ErrorActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningAction = 'SilentlyContinue'
$ErrorAction = 'SilentlyContinue'
$WarningPreference = 'SilentlyContinue'
Set-Item Env:\SuppressAzurePowerShellBreakingChangeWarnings
"true"
$global:Subscritption

= ""

$global:SubscritptionScope = ""
$global:InfraUserAppID = ""
$global:InfraUserPwd = ""
$global:InfraTenantID = ""
$global:Path = ""
$global:CSVFiles = ""
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Variáveis Globais-----------------------------function criarVariaveisGlobais {
Write-Host "Criando as variáveis globais" -ForegroundColor
Green
$global:Path = "C:\Users\kleber.s.carvalho\OneDrive Avanade\Kleber\Scripts\IPT\Cenario_4"
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\VG.csv"
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Import-Csv

$arquivoCSV

| foreach {

$SUBSCRIPTION = $_.SUBSCRIPTION
$SUBSCRIPTIONSCOPE = $_.SUBSCRIPTIONSCOPE
$INFRAUSERAPPID = $_.INFRAUSERAPPID
$INFRAUSERPWD = $_.INFRAUSERPWD
$INFRATENANTID = $_.INFRATENANTID
$PATH = $_.PATH
$global:Subscritption

= $SUBSCRIPTION

$global:SubscritptionScope = $SUBSCRIPTIONSCOPE
$global:InfraUserAppID = $INFRAUSERAPPID
$global:InfraUserPwd = $INFRAUSERPWD
$global:InfraUserPwd = $global:InfraUserPwd =

ConvertTo-

SecureString $global:InfraUserPwd -AsPlainText -Force
$global:InfraTenantID = $INFRATENANTID
$global:Path = $PATH
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Realizar Logon no Azure com
SPN----------------function realizarLogon {
Write-Host "Realizando logon com ServicePrincipal" ForegroundColor Green
$psCred = New-Object
System.Management.Automation.PSCredential($global:InfraUserApp
ID , $global:InfraUserPwd)
$conectarSubscricao = Connect-AzAccount -Credential $psCred TenantId $global:InfraTenantID

-ServicePrincipal

$SelecionarSubscricao = Select-AzSubscription -Subscription
$global:Subscritption
}
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#------------------------------------------------------------------------------#-----------------------Execução do Motor de Conformidade----------------------function executarMotorConformidade {
Write-Host "Executando Motor de Conformidade" ForegroundColor Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\APPGTW.csv"
Import-Csv $arquivoCSV | foreach {
$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$GTWNAME = $_.GTWNAME
$obterAppGtw = Get-AzApplicationGateway -Name $GTWNAME ResourceGroupName $RESOURCEGROUP
$obterWAF = (GetAzApplicationGatewayWebApplicationFirewallConfiguration ApplicationGateway $obterAppGtw).Enabled
if ( $obterWAF -eq "True" ) {
Write-Host "Motor de conformidade não encontrou problemas"
-ForegroundColor Green
}
else {
Write-Host "Problema de conformidade" -ForegroundColor Red
Write-Host "WAF Desabilitado" -ForegroundColor Red
Write-Host "Iniciando processo de conformidade" ForegroundColor Yellow
$policy = SetAzApplicationGatewayWebApplicationFirewallConfiguration ApplicationGateway $obterAppGtw -Enabled $true -FirewallMode
Detection | Set-AzApplicationGateway
enviarEmail
}
}
}
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#------------------------------------------------------------------------------#-----------------------Enviar Reporte (E-mail)--------------------------------function enviarEmail {
$Username ="azure_b24d0ea7508adf61e38b4fb7bdec7dde@azure.com"
$Password = ConvertTo-SecureString "Avanade@2020!" AsPlainText -Force
$credential = New-Object
System.Management.Automation.PSCredential $Username, $Password
$SMTPServer = "smtp.sendgrid.net"
$EmailFrom = "MotorConformidade@ipt.br"
[string[]]$EmailTo = "kleber.s.carvalho@avanade.com"
$Subject = "Cenário 4 - Problema de Conformidade"
$Subject = $Subject.ToString()
$Body = "WAF Desabilitado"
$Body = $Body.ToString()
Send-MailMessage -smtpServer $SMTPServer -Credential
$credential -Usessl -Port 587 -from $EmailFrom -to $EmailTo subject $Subject -Body $Body -BodyAsHtml -Encoding OEM
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Função Principal------------------------------cls
Write-Host "Iniciando Motor de Conformidade - Cenário 4" ForegroundColor Yellow
$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time
Write-Host "Hora de Início: " $dataAtual -ForegroundColor
Yellow
criarVariaveisGlobais
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realizarLogon
executarMotorConformidade
$Disconnect = Disconnect-AzAccount
Write-Host "Fim do Motor de Conformidade - Cenário 4" ForegroundColor Yellow
$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time
Write-Host "Hora de Término: " $dataAtual -ForegroundColor
Yellow
#------------------------------------------------------------------------------Apêndice E – Cenário 5 - Script Construtor, Arquivos de Configurações (CSV) e
Script Motor de Conformidade
#--------------------------------Variáveis

Ambiente---------

---------------------$ErrorActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningAction = 'SilentlyContinue'
$WarningPreference = 'SilentlyContinue'
$ErrorAction = 'SilentlyContinue'
Set-Item

Env:\SuppressAzurePowerShellBreakingChangeWarnings

"true"
$global:Subscritption

= ""

$global:SubscritptionScope = ""
$global:InfraUserAppID = ""
$global:InfraUserPwd = ""
$global:InfraTenantID = ""
$global:Path = ""
$global:CSVFiles = ""
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Variáveis

Globais----------
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--------------------function criarVariaveisGlobais {
Write-Host "Criando as variáveis globais" -ForegroundColor
Green
$global:Path

=

"C:\Users\kleber.s.carvalho\OneDrive

-

Avanade\Kleber\Scripts\IPT\Cenario_5"
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\VG.csv"
Import-Csv

$arquivoCSV

| foreach {

$SUBSCRIPTION = $_.SUBSCRIPTION
$SUBSCRIPTIONSCOPE = $_.SUBSCRIPTIONSCOPE
$global:INFRAUSEROBJID = $_.INFRAUSEROBJID
$INFRAUSERAPPID = $_.INFRAUSERAPPID
$INFRAUSERPWD = $_.INFRAUSERPWD
$INFRATENANTID = $_.INFRATENANTID
$PATH = $_.PATH
$global:Subscritption

= $SUBSCRIPTION

$global:SubscritptionScope = $SUBSCRIPTIONSCOPE
$global:InfraUserAppID = $INFRAUSERAPPID
$global:InfraUserPwd = $INFRAUSERPWD
$global:InfraUserPwd = $global:InfraUserPwd =

ConvertTo-

SecureString $global:InfraUserPwd -AsPlainText -Force
$global:InfraTenantID = $INFRATENANTID
$global:Path = $PATH
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Realizar Logon no Azure com
SPN----------------function realizarLogon {
Write-Host

"Realizando

logon

com

ServicePrincipal"

-
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ForegroundColor Green
$psCred

=

New-Object

System.Management.Automation.PSCredential($global:InfraUserA
ppID , $global:InfraUserPwd)
$conectarSubscricao = Connect-AzAccount -Credential $psCred
-TenantId $global:InfraTenantID

-ServicePrincipal

$SelecionarSubscricao = Select-AzSubscription -Subscription
$global:Subscritption
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Criação de Resource Groups--------------------function criarResourceGroups {
Write-Host "Realizando a criação dos Resources Groups" ForegroundColor Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\RG.csv"
Import-Csv

$arquivoCSV | foreach {

$ResourceGroupName = $_.NAME
$ResourceGroupLocation = $_.LOCATION
$criarResourceGroup

=

New-AzResourceGroup

-Name

$ResourceGroupName -Location $ResourceGroupLocation
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Criação de Storage Account--------------------function criarStorageAccount {
Write-Host

"Realizando

a

criação

do

Storage

Account"

ForegroundColor Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\STORAGEACCOUNT.csv"

-
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Import-Csv $arquivoCSV | foreach {
$STORAGEACCOUNTNAME = $_.STORAGEACCOUNTNAME
$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$LOCATION = $_.LOCATION
$SKUNAME = $_.SKUNAME
$KIND = $_.KIND
$criarStorageAccount
ResourceGroupName

=

New-AzStorageAccount

$RESOURCEGROUP

-Name

-

$STORAGEACCOUNTNAME

-Location $LOCATION -SkuName $SKUNAME -Kind $KIND
$configurarStorageAccount

=

Set-AzStorageAccount

-

ResourceGroupName $RESOURCEGROUP -Name $STORAGEACCOUNTNAME AssignIdentity
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Criação de Key Vault--------------------------function criarKeyVault {
Write-Host

"Realizando

a

criação

do

Key

Vault"

-

ForegroundColor Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\KEYVAULT.csv"
Import-Csv $arquivoCSV

| foreach {

$LOCATION = $_.LOCATION
$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$KEYVAULTNAME = $_.KEYVAULTNAME
$STORAGEACCOUNT = $_.STORAGEACCOUNT
$KEYNAME = $_.KEYNAME
$KEYDESTINATION = $_.KEYDESTINATION
$criarKeyVault
ResourceGroupName

=

New-AzKeyVault
$RESOURCEGROUP

-Name

$KEYVAULTNAME

-Location

$LOCATION

-

EnableSoftDelete -EnablePurgeProtection
$obterStorageAccount

=

(Get-AzStorageAccount

-
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ResourceGroupName $RESOURCEGROUP -Name $STORAGEACCOUNT)
$obterStorageAccountID

=

$obterStorageAccount.Identity.PrincipalId
$obterKeyVault

=

(Get-AzKeyVault

-Name

$KEYVAULTNAME

-

ResourceGroupName $RESOURCEGROUP)
$aplicarPermissao = Set-AzKeyVaultAccessPolicy
$obterKeyVault.VaultName

-VaultName

-ObjectId $global:INFRAUSEROBJID

-

PermissionsToKeys
create,encrypt,decrypt,list,get,restore,delete,recover,backu
p,import,update,wrapKey,unwrapKey -BypassObjectIdValidation
$aplicarPermissaoStorageAccount

=

Set-

AzKeyVaultAccessPolicy -VaultName $obterKeyVault.VaultName ObjectId

$obterStorageAccountID

-PermissionsToKeys

create,encrypt,decrypt,list,get,restore,delete,recover,backu
p,import,update,wrapKey,unwrapKey -BypassObjectIdValidation
$key

=

Add-AzKeyVaultKey

$obterKeyVault.VaultName

-Name

-VaultName

$KEYNAME

-Destination

$KEYDESTINATION
$configurarStorageAccount
ResourceGroupName
$STORAGEACCOUNT

=

Set-AzStorageAccount

$RESOURCEGROUP
-KeyvaultEncryption

-

-AccountName

-KeyName

$key.Name

-

KeyVersion $key.Version -KeyVaultUri $obterKeyVault.VaultUri
}
}
#-------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Função

Principal-----------

---------------------cls
Write-Host

"Iniciando

Script

Construtor

-

Cenário

5"

-

ForegroundColor Yellow
$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time
Write-Host "Hora de Início: " $dataAtual -ForegroundColor
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Yellow
criarVariaveisGlobais
realizarLogon
criarResourceGroups
criarStorageAccount
criarKeyVault
$Disconnect = Disconnect-AzAccount
Write-Host

"Fim

do

Script

Construtor

-

Cenário

5"

-

ForegroundColor Yellow
$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time
Write-Host "Hora de Término: " $dataAtual -ForegroundColor
Yellow
#------------------------------------------------------------------------------VG.csv
---------------------SUBSCRIPTION,SUBSCRIPTIONSCOPE,INFRAUSEROBJID,INFRAUSERAPPID,I
NFRAUSERPWD,INFRATENANTID,PATH
AZSUBKLEBER03,/subscriptions/8a3c68dc-eefa-44f2-9747ad40c6353ae5,445dabc1-68c0-4d63-9db4-251a36a960f1,d509c3df71be-48f8-ab78-b754d48e6b42,n?Zh@=YudFPLfHgTG7W4TszgUUrnM00,a2836d58-541b-4f6d-92972b38bb57f38e,C:\Users\kleber.s.carvalho\OneDrive
Avanade\Kleber\Scripts\IPT\Cenario_5
RG.csv
---------------------NAME,LOCATION
C5-RG-NUVEM-PUBLICA,Brazil South
STORAGEACCOUNT.csv
---------------------STORAGEACCOUNTNAME,RESOURCEGROUP,LOCATION,SKUNAME,KIND

-
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c5cryptostorage,C5-RG-NUVEM-PUBLICA,Brazil
South,Standard_LRS,StorageV2

KEYVAULT.csv
---------------------LOCATION,RESOURCEGROUP,KEYVAULTNAME,STORAGEACCOUNT,KEYNAME,KEY
DESTINATION
Brazil

South,C5-RG-NUVEM-PUBLICA,C5-KEY-

VAULT,c5cryptostorage,Teste,Software
#--------------------------------Variáveis Ambiente-----------------------------$ErrorActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningActionPreference = 'SilentlyContinue'
$WarningAction = 'SilentlyContinue'
$ErrorAction = 'SilentlyContinue'
$WarningPreference = 'SilentlyContinue'
Set-Item Env:\SuppressAzurePowerShellBreakingChangeWarnings
"true"
$global:Subscritption

= ""

$global:SubscritptionScope = ""
$global:InfraUserAppID = ""
$global:InfraUserPwd = ""
$global:InfraTenantID = ""
$global:Path = ""
$global:CSVFiles = ""
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Variáveis Globais-----------------------------function criarVariaveisGlobais {
Write-Host "Criando as variáveis globais" -ForegroundColor
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Green
$global:Path = "C:\Users\kleber.s.carvalho\OneDrive Avanade\Kleber\Scripts\IPT\Cenario_5"
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\VG.csv"
Import-Csv

$arquivoCSV

| foreach {

$SUBSCRIPTION = $_.SUBSCRIPTION
$SUBSCRIPTIONSCOPE = $_.SUBSCRIPTIONSCOPE
$INFRAUSERAPPID = $_.INFRAUSERAPPID
$INFRAUSERPWD = $_.INFRAUSERPWD
$INFRATENANTID = $_.INFRATENANTID
$PATH = $_.PATH
$global:Subscritption

= $SUBSCRIPTION

$global:SubscritptionScope = $SUBSCRIPTIONSCOPE
$global:InfraUserAppID = $INFRAUSERAPPID
$global:InfraUserPwd = $INFRAUSERPWD
$global:InfraUserPwd = $global:InfraUserPwd =

ConvertTo-

SecureString $global:InfraUserPwd -AsPlainText -Force
$global:InfraTenantID = $INFRATENANTID
$global:Path = $PATH
$global:CSVFiles = $global:Path + "\csv"
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#--------------------------------Realizar Logon no Azure com
SPN----------------function realizarLogon {
Write-Host "Realizando logon com ServicePrincipal" ForegroundColor Green
$psCred = New-Object
System.Management.Automation.PSCredential($global:InfraUserApp
ID , $global:InfraUserPwd)
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$conectarSubscricao = Connect-AzAccount -Credential $psCred TenantId $global:InfraTenantID

-ServicePrincipal

$SelecionarSubscricao = Select-AzSubscription -Subscription
$global:Subscritption
}
#------------------------------------------------------------------------------#-----------------------Execução do Motor de Conformidade----------------------function executarMotorConformidade {
Write-Host "Executando Motor de Conformidade" ForegroundColor Green
$arquivoCSV = $global:CSVFiles + "\KEYVAULT.csv"
Import-Csv $arquivoCSV | foreach {
$LOCATION = $_.LOCATION
$RESOURCEGROUP = $_.RESOURCEGROUP
$KEYVAULTNAME = $_.KEYVAULTNAME
$STORAGEACCOUNT = $_.STORAGEACCOUNT
$KEYNAME = $_.KEYNAME
$KEYDESTINATION = $_.KEYDESTINATION
$account = Get-AzStorageAccount -ResourceGroupName
$RESOURCEGROUP -AccountName $STORAGEACCOUNT
if ($account.Encryption.KeySource -ne "Microsoft.Keyvault"){
Write-Host "Problema de conformidade" -ForegroundColor Red
Write-Host "Criptografia fora do padrão esperado!" ForegroundColor Red
Write-Host "Iniciando processo de conformidade" ForegroundColor Yellow
$obterKeyVault = (Get-AzKeyVault -Name $KEYVAULTNAME ResourceGroupName $RESOURCEGROUP)
$key = Add-AzKeyVaultKey -VaultName
$obterKeyVault.VaultName -Name $KEYNAME -Destination
$KEYDESTINATION
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$configurarStorageAccount = Set-AzStorageAccount ResourceGroupName $RESOURCEGROUP -AccountName $STORAGEACCOUNT
-KeyvaultEncryption -KeyName $key.Name -KeyVersion
$key.Version -KeyVaultUri $obterKeyVault.VaultUri
enviarEmail
}
else {
Write-Host "Motor de conformidade não encontrou problemas"
-ForegroundColor Green
}
}
}
#------------------------------------------------------------------------------#-----------------------Enviar Reporte (E-mail)--------------------------------function enviarEmail {
$Username ="azure_b24d0ea7508adf61e38b4fb7bdec7dde@azure.com"
$Password = ConvertTo-SecureString "Avanade@2020!" AsPlainText -Force
$credential = New-Object
System.Management.Automation.PSCredential $Username, $Password
$SMTPServer = "smtp.sendgrid.net"
$EmailFrom = "MotorConformidade@ipt.br"
[string[]]$EmailTo = "kleber.s.carvalho@avanade.com"
$Subject = "Cenário 5 - Problema de Conformidade"
$Subject = $Subject.ToString()
$Body = "Criptografia fora do padrão esperado!"
Send-MailMessage -smtpServer $SMTPServer -Credential
$credential -Usessl -Port 587 -from $EmailFrom -to $EmailTo subject $Subject -Body $Body -BodyAsHtml -Encoding OEM
}
#-------------------------------------------------------------
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------------------#--------------------------------Função Principal------------------------------cls
Write-Host "Iniciando Motor de Conformidade - Cenário 5" ForegroundColor Yellow
$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time
Write-Host "Hora de Início: " $dataAtual -ForegroundColor
Yellow
criarVariaveisGlobais
realizarLogon
executarMotorConformidade
$Disconnect = Disconnect-AzAccount
Write-Host "Fim do Motor de Conformidade - Cenário 5" ForegroundColor Yellow
$dataAtual = Get-Date -DisplayHint Time
Write-Host "Hora de Término: " $dataAtual -ForegroundColor
Yellow
#-------------------------------------------------------------------------------
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Anexo A – Atestado Avanade

