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Resumo
Ao longo do tempo os sistemas de telefonia tradicional, adquiriram um
certo nível de qualidade e segurança plenamente aceito pelos usuários. No
processo de transformação das redes de Telefonia TDM para redes de
Telefonia IP, as questões da disponibilidade, estabilidade, qualidade e
proteção da privacidade das conversações devem ser premissas dos
projetos das novas redes de telefonia.
Historicamente

a

questão

da

segurança

não

tem

causado

impedimentos no desenvolvimento de novas tecnologias e as portas de
entrada dos problemas vão sendo fechadas conforme são descobertas, e
assim tem ocorrido com a Telefonia IP, onde os focos iniciais dos trabalhos
de desenvolvimento estavam em sua maioria centrados apenas nas
questões da qualidade e interoperabilidade, que continuam sendo
estudadas, mas, reforçam-se a partir da divulgação de recentes trabalhos
acadêmicos, recomendações de agências governamentais e a disseminação
da tecnologia, a preocupação com as vulnerabilidades da segurança da
Telefonia IP.
Este trabalho apresenta as teorias e protocolos que envolvem as
soluções que pretendem garantir a segurança e privacidade das
conversações nas redes de Telefonia IP, na discussão das vulnerabilidades
e possíveis controles de segurança, considerando a utilização da arquitetura
de segurança para sistemas de comunicação fim a fim X.805 apresentada
pela ITU. Considerando, que as soluções de segurança em Telefonia IP
variam em tecnologia, preço, complexidade e cenário e que afetam
diretamente o custo de manutenção da rede, espera-se que o trabalho
ofereça

à

sociedade

uma

documentação

com

recomendações

embasadas que sirva de base de consulta aos profissionais da área
e outros, para a montagem do seu projeto de telefonia IP de forma adequada
às suas necessidades.

Palavras chave: Telefonia IP, Vulnerabilidades, Arquitetura, Segurança.

Abstract
Over the time the traditional telephony systems had acquired a certain
level of quality and security fully accepted by the users. In the TDM telephony
network transformation process into IP telephony, the questions about
availability, stability, quality and conversations privacy protection must be
assumptions for the new telephony net projects.
Historically,

the

security

question

has

not

interfered

in

the

development of new technology and the problems entry doors are being
closed as they are discovered, and this is what has been occurring to the IP
Telephony, where the initial focus of the development works were, in
majority, only about quality and interworking questions, that are still being
studied, but the worry with the IP Telephony security vulnerabilities is
strengthened with the publications of new academic papers about this
subject, governmental agencies recommendations and the technology
dissemination.
This essay presents the theories and protocols that involve the
solutions which claim to guarantee the conversations security and privacy in
the IP Telephony, the discussions about vulnerability and possible controls of
security, considering the security architecture use for communication
systems X.805 presented by ITU. Considering that the solutions of IP
Telephony security vary in technology, price, complexity and scenario and
that they directly affect the net maintenance cost, it is expected that the
essay offers to society a documentation with reliable recommendations that
may be used as a consulting base to the professionals related to the area
and others, for the assembly of IP Telephony projects in an appropriate way
responding to the necessities.

Key words: IP Telephony, Vulnerabilities, Architecture, Security.
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1 Introdução
De acordo com Kuhn, Walsh & Fries (2005), Voice over IP (VoIP),
continua sendo um dos destaques na indústria da inovação.
Entretanto as questões de segurança da nova tecnologia somente são
discutidas

com

a

devida

profundidade

em

publicações

de

fontes

reconhecidamente especializadas em padronização de protocolos e
metodologias e fomento da educação tecnológica, tais como universidades e
institutos de engenharia.
Ackermann et al (2001), afirmaram que ao longo do tempo os
sistemas de telefonia tradicional, adquiriram certo nível de qualidade e
segurança plenamente aceito pelos usuários, que deve ser buscado no
desenvolvimento da nova tecnologia. Dessa forma pode-se resumir o
problema em duas questões: Quando foi a última vez que você teve um
telefone analógico comprometido ou grampeado? Muito provavelmente
nunca. Quando foi a última que vez que uma das suas estações de trabalho
ficou comprometida com qualquer forma de problema? Provavelmente muito
mais vezes do que você gostaria de admitir.
Assim, ao colocar todos os telefones dentro do computador, esperase além da redução de custos, que o tráfego de voz e os dados não sejam
comprometidos ou violados. Entretanto, uma simples leitura desse tráfego
poderá ter não somente uma amostra de todos seus dados, mas todas as
suas discussões estratégicas e táticas de como construir com sucesso sua
companhia. Considerando que os protocolos utilizados para rede local, hoje
em dia baseados na família de protocolos Ethernet, associados à pilha
TCP/IP são extremamente inseguros, possibilitando diversos tipos de
ataques que vão da observação à alteração de dados.
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1.1

Historia e Futuro da telefonia
O advento da voz sobre o protocolo IP (VoIP) vai fazer da rede

mundial o principal canal de transmissão de ligações telefônicas, desde que
em 1876 Alexander Graham Bell patenteou o primeiro aparelho que utilizava
o eletromagnetismo para transmissão de voz à distancia, essa pode ser a
maior mudança na comunicação telefônica desde a invenção do próprio
telefone.
A seguir tem-se uma relação dos principais eventos associados às
comunicações telefônicas que fazem parte da historia do Brasil e do mundo.
1876: Alexander Graham Bell patenteia o primeiro telefone;
1877: em Paris, Emile Berliner patenteia a primeira central telefônica. No
Brasil é instalado o primeiro telefone, no Rio de Janeiro;
1878: decreto Imperial de D. Pedro II cria a primeira empresa de telefonia
no Brasil;
1892: a primeira Central Telefônica Automática entra em operação nos
EUA;
1913: a AT&T criada de uma empresa fundada por Graham Bell, consolida
seu monopólio nos EUA;
1948: Claude Shannon, dos Laboratórios Bell, antevê a conversão da
informação em código binário, lançando as bases para a computação, a
Internet e a telefonia digital;
1958: início do sistema de discagem direta a distancia (DDD) no Brasil, o
primeiro da América do Sul;
1961: os primeiros telefones operando por tons são oferecidos ao público
nos EUA, mais de 20 anos após a sua invenção;
1970: os primeiros cabos de fibra óptica entram em operação, multiplicando
a capacidade de tráfego de sinais telefônicos;
1972: são instalados os primeiros orelhões (telefones públicos) no Rio de
Janeiro;
1973: primeiros telefones sem fio permitem falara e andar ao mesmo
tempo;
1983: a AT&T inaugura o serviço de telefonia celular nos EUA No Brasil a
telefonia celular foi implantada em 1990, no Rio de Janeiro.
1984: o juiz Harold Green decreta a divisão da AT&T em várias empresas
menores, dando inicio a uma nova era de competitividade nos EUA;
1992: a primeira geração de telefones celulares digitais utilizando a
tecnologia TDMA, chega ao mercado;
1994: os primeiros telefones celulares com a tecnologia CDMA chegam ao
mercado;
1995: no auge da telefonia celular, uma pequena empresa chamada
VocalTec apresenta o primeiro software comercial de VoIP que possibilita a
dois usuários conversarem através de seus computadores;
1998: surgem os primeiros sistemas que integram softwares de voz sobre
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IP com aparelhos comuns, iniciando a disseminação do VoIP nas
empresas;
2007: com a proliferação da Internet de banda larga, milhões de pessoas
podem se beneficiar da tecnologia VoIP. Qualquer pessoa com um PC e
um software simples pode ser uma “companhia telefônica”.
Tabela 1: Historia do Telefone
Fonte: IZO & MIGUITA (2005)
Conforme Liu & Mouchtaris (2000), o VoIP não é tão recente quanto
se imagina, tendo surgido no meio acadêmico por volta de 1980. O estágio
pré-comercial da tecnologia se encerra no ano de 1995, em Israel, quando a
empresa Vocaltec Inc. lança no mercado um software que consiste na
compressão do sinal de voz, conversão em pacotes de dados e a utilização
da rede de dados para a transmissão dos pacotes.
Este software chamado Internet Phone foi desenvolvido para rodar em
um PC 486/33 MHz com placa de som, alto-falantes, microfone e modem.
Embora a qualidade de som estivesse muito abaixo da telefonia
convencional, este esforço representou o primeiro telefone por IP.
De acordo com Izo & Miguita (2005) nos primeiros estágios da
implementação do VoIP muito se reclamava da qualidade da comunicação, o
famoso "picote" e delay (atraso) na conversação, desconexões e
incompatibilidade com a rede tradicional. Por volta de 1998 o VoIP obteve
um progresso considerável devido ao desenvolvimento de Gateways, que
permitiram a conexão Computador-para-Telefone e mais tarde Telefonepara-Telefone. Com o tempo, algumas empresas começaram a prover aos
seus consumidores ligações gratuitas, cada ligação começava e terminava
com anúncios publicitários. Esse tipo de serviço somente foi oferecido aos
norte-americanos por algumas agências publicitárias que patrocinaram
consumidores que podiam fazer ligações de longa distância gratuitamente.
O grande divisor na história ocorreu quando fabricantes de hardware,
como Cisco e Nortel, começaram a produzir equipamentos VoIP capazes de
comutar a voz. Isso significou que funções, antes tratadas pela CPU da
máquina, pudessem ser tratadas por outro dispositivo. Assim, o hardware
VoIP ficou menos dependente do PC. Uma vez que o hardware tornou-se

17

mais acessível, as grandes empresas puderam implementar VoIP em suas
redes internas.
Atualmente o fenômeno Skype, uma empresa que oferece o serviço
de telefonia IP para usuários da Internet, criada por jovens desenvolvedores
da Finlândia, já atingiu a marca de 500 milhões de pessoas que baixaram o
seu software de VoIP, o Skype e, aproximadamente, outro 1 milhão de
pessoas efetuam novos downloads a cada dia.
A crescente utilização da Internet banda larga, principalmente entre
usuários domésticos, é a maior responsável pelo aumento no consumo do
VoIP. Mundialmente, o número de assinantes cresce a cada dia
rapidamente. O fator novidade que ao longo do tempo faz com que algumas
tecnologias caiam no esquecimento, nesse caso será mitigado em função da
redução dos custos de adoção da tecnologia. Tanto a qualidade quanto o
desempenho do serviço foram rapidamente aprimorados, a ponto de
dificultar a distinção entre o que é VoIP e o que é serviço tradicional de
telefonia comutada.
A tecnologia de transmissão de voz sobre redes de dados, e mais
recentemente a tecnologia VoIP, surge como um novo paradigma e com
novos conceitos para os serviços de comunicação por voz, serviços esses
que têm sido ofertados no mercado de telecomunicações através da já
centenária tecnologia de comutação de circuitos.
A transmissão de Voz sobre rede de dados já ocorria através do uso
de protocolos como o Frame Relay e ATM, entre outros, porém esse uso
estava restrito às redes corporativas ou aos backbones dos prestadores de
serviços de telecomunicações e empresas de grande porte.
Com a adoção maciça da Internet, que utiliza o protocolo IP, e com a
adoção também em larga escala do protocolo IP pelas redes corporativas, a
adoção do transporte de voz sobre o protocolo IP ocorreu como uma
conseqüência natural desses fatores.
Como já foi dito anteriormente, os serviços de voz implementados
através da tecnologia VoIP surgem com um novo paradigma no qual os
fatores tempo e distância são cada vez menos relevantes, principalmente
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quando se faz uso da Internet. Assim, grande parte dos serviços VoIP são
oferecidos através de assinaturas mensais com valores fixos ou com
grandes franquias de minutos inclusas, na qual o custo de ligações de longa
distância depende mais dos acordos de interconexão entre operadoras do
que das distâncias envolvidas.
Esse novo paradigma também apresenta uma outra característica,
também encontrada na Internet: os serviços VoIP são nômades, ou seja, não
importa onde a localização física do prestador do serviço VoIP ou do
usuário. Essa característica faz com que as fronteiras físicas decorrentes da
geografia e da organização política do planeta deixem de ser determinantes
na prestação e uso dos serviços de voz com a tecnologia VoIP.
Finalmente, as características inerentes da tecnologia VoIP e o fato
de já se encontrar implementada toda uma infra-estrutura de acesso à
Internet tornam os custos de prestação de serviços VoIP inferiores aos de
uma rede de telefonia comutada.
Todos esses acontecimentos têm provocado uma paulatina, porém
decisiva, migração dos serviços de dados prestados inicialmente sobre as
redes de voz comutada para o serviço de voz prestado através das redes de
dados. Esta migração tem indicado um caminho bastante claro, embora
ainda complexo para ser implementado amplamente, no qual todo e
qualquer serviço, seja ele de voz, áudio, imagem ou dados, tende a ser
prestado através de uma rede única e convergente, baseada no protocolo
IP: a Internet.
A grande promessa que todo esse complexo cenário apresenta para o
usuário final é a redução de custos de comunicação e a crescente oferta de
serviços das mais variadas naturezas sobre terminais convergentes móveis
(celulares, e seus sucessores) ou fixos (telefones convencionais, telefones
IP, setop boxes e seus sucessores).
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1.2

Motivações
De acordo com Moyer & Umar (2001) e também Sicker (2002)

enquanto se trabalha na direção de uma nova arquitetura para as
telecomunicações que suporte redes e aplicações mais abertas e
programáveis, existe o desafio de fazer essa nova arquitetura tão segura e
confiável quanto a atual PSTN e com o mesmo nível de qualidade de
serviço.
Em pesquisa realizada na biblioteca do IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas),

foram

encontradas

três

Dissertações

que

tratam

especificamente de soluções para redes convergentes onde a integração
voz, dados e imagem, é abordada, são elas:
a. Implementação de um Sistema de Voz sobre IP usando Vocal,
Iadocicco (2003);s
b. Implementação de um sistema de Voz sobre IP e Vídeoconferência utilizando o protocolo SIP com softwares de código
aberto, Marani (2004);
c. Avaliação de desempenho de uma rede de Telefonia IP baseada
no protocolo SIP, Amorim (2004).
Nas obras citadas foram encontradas a descrição e a aplicação de
soluções de Telefonia e Vídeo-conferência, baseadas nos protocolos SIP,
IETF (RFC 2543) e H.323, definido pela ITU-T, concorrentes diretos em
termos de sinalização e montadas sobre sistemas de código aberto. Na
leitura das obras perceberam-se claramente as vantagens das soluções
convergentes em relação à telefonia convencional e as motivações que
fazem das novas redes convergentes o grande transformador do cotidiano
das comunicações empresarias e pessoais no inicio deste século.
Entretanto, as obras não abordam com profundidade as questões de
segurança que estão implícitas na adoção da nova tecnologia, sendo
inclusive recomendação de futuras análises por parte apenas um dos
autores, no caso Iadocicco (2004).
Os primeiros testes públicos sobre segurança em telefonia IP
realizadas no ano de 2004 pela MIERCOM (2004), empresa especializada
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em análises comparativas de produtos com publicações ao longo dos anos
nas principais revistas da indústria de redes tais como a Business
Communications Review, VoIP Magazine e NetworkWorld, sendo integrante
da NetworkWorld Lab Alliance, e que atualmente possui a reputação de ser
um dos principais centros independentes de testes de produtos, indicaram
que a preparação de uma solução VoIP fortemente segura dependem da
escolha do produto e da disposição em investir dinheiro e tempo no plano de
segurança

da

rede,

componentes

da

rede,

recursos

humanos

e

principalmente mecanismos de segurança adicionais.
Pesquisa realizada também no ano de 2004 pela Integrated Research
indicou que 65% dos usuários de telefonia consideravam a Telefonia IP
menos segura que a Telefonia convencional.

Mais seguro
Tão seguro
Menos seguro
Inseguro

15%
20%
34%
31%

Tabela 2: Pesquisa sobre segurança em telefonia IP
Fonte: Integrated Research (2004)
Pesquisa mais recente da Infonetics Research realizada em 2006
mostrou que para 30% dos entrevistados a questão de segurança é uma
barreira para a implantação da Telefonia IP.

Desempenho da rede IP
Roaming (Mobilidade)
Priorização de QoS/VoIP
Requisitos de segurança para aplicações VoIP
Custo da infra-estrutura
Ferramentas de gerenciamento VoIP
Custo do fone de cabeça
Disponibilidade e qualidade do fone de cabeça
Conhecimento da tecnololgia dentro da organização
Manutencao de redes sepradas para voz e dados
Importancia do seguimento de voz para arriscar mudanças
Tabela 3: Barreiras à utilização de VoIP
Fonte: Infonetics Research (2006)

50%
38%
34%
30%
28%
22%
22%
22%
20%
19%
11%
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As preocupações com segurança da Telefonia IP se tornaram tão
cruciais para o desenvolvimento da tecnologia que pesquisadores de várias
empresas decidiram pela formação da VOIPSA (Voice over IP Security
Alliance), em fevereiro de 2005, conforme reportou Alfonsi (2005). Desde
então mais de cem companhias já aderiram, entre elas a 3Com, Alcatel,
Nokia, Accenture, Symantec, Nortel e Juniper Networks. No final de 2005 o
grupo preparou um relatório com as melhores práticas e diagnósticos
recomendados para redes VoIP já implementadas.

1.3

Objetivo da Dissertação
O objetivo da dissertação é pesquisar, consolidar e apresentar o

estado da arte na aplicação de mecanismos de segurança em Telefonia IP.
Mais especificamente este trabalho irá abordar o protocolo SIP, um dos
principais protocolos utilizados atualmente e a aplicação da arquitetura de
segurança para comunicação fim a fim X.805, apresentada inicialmente pela
ITU-T no ano de 2003 e utilizada no documento ITU-T (2006).
Além disso, pretende-se, após a realização da análise de segurança,
apresentar

alguns

controles

que

possam

ser

aplicados

sobre

as

vulnerabilidades do ambiente de telefonia IP e como poderiam estar
relacionados à arquitetura de segurança X.805.
Ao término, pretende-se que este trabalho sirva de base de consulta
para que profissionais possam tomar conhecimento dos riscos de segurança
e dimensionar os requisitos de segurança em seus projetos.

1.4

Trabalhos relacionados
Em artigo publicado no site da ACM (Association for Computing

Machinery), “Vulnerabilities and Security Limitations of Current IP Telephony
Systems” e também apresentado na “Conference on Communications and
Multimedia Security”, (CMS 2001), Ackermann & et al (2001), também tratam
do assunto da segurança em sistemas de telefonia IP. Neste trabalho é
colocada a necessidade de se trabalhar para estabelecer uma nova rede
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convergente que possua a mesma qualidade de serviço e segurança
encontrada nas atuais redes convencionais.
Em seu trabalho Ackermann & et al (2001), colocam que os sistemas
de telefonia IP farão parte do novo núcleo dessa nova infra-estutura de
comunicação das redes de telefonia IP, e manter a alta disponibilidade,
controle, baixa taxa de erro operacional e a proteção da privacidade, são
desafios que definitivamente devem ser buscados.
Segundo Ackermann & et al (2001), desde que fabricantes iniciaram o
desenvolvimento de novos sistemas e componentes de infra-estrutura de
maneira muito rápida, uma inspeção critica de seus recursos de segurança e
vulnerabilidades é mandatória.
O trabalho de Ackermann & et al (2001), indica que a aplicação crítica
do conhecimento teórico de certas vulnerabilidades, testes e ferramentas de
ataque e a avaliação dos resultados trazem ao conhecimento as falhas de
segurança que fazem parte das implementações nessa nova área de
aplicação e consequentemente a conclusão de que o nível de segurança de
certo número de soluções examinadas é insuficiente.
Para demonstrar as suas conclusões Ackermann & et al (2001),
desenvolvem o assunto a partir de uma definição da terminologia e a
descrição do cenário que será avaliado. No caso o assunto da segurança em
telefonia IP é avaliado a partir de um cenário genérico em que foi utilizado o
protocolo H.323. São descritas as vulnerabilidades inerentes ao uso do
protocolo H.323 e realizado um estudo de caso com a interação entre um
sistema de telefonia IP e a rede convencional.
Em seguida Ackermann & et al (2001), descrevem alguns ataques aos
sistemas como por exemplo o denial of service usando meios comuns à
redes TCP/IP, a sinalização da telefonia IP e como controlar o sistema
através da captura da senha de administração, e outros. Além disso,
também descreve ataque de privacidade do usuário e ataque aos
componentes da infra-estrutura.
Finalmente, Ackermann & et al (2001), após a descrição dos possiveis
ataques, informam que já existem algumas contramedidas disponiveis para
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alguns dos ataques e outras precisam de desenvolvimento, porém não faz o
detalhamento das contramedidas e ressalta que o documento se concentra
na busca (baseada na análise teórica de protocolos e cenários), descrição e
exploração das vulnerabilidades. Também incluem na análise considerações
em relação ao protocolo SIP.
O National Institute of Standards and Technology (NIST), ligado ao
Departamento de Comércio dos Estados Unidos, é responsável pelo
desenvolvimento de padrões e guias, incluindo requisitos mínimos para
prover segurança de informação adequada para todas as agencias federais
norte americanas. O NIST desenvolveu um trabalho sobre segurança em
VoIP em conformidade com as suas responsabilidades definidas pelo
Federal Information Security Management Act (FISMA) de 2002, lei pública
107-307 dos EUA, este trabalho foi publicado em Janeiro de 2005.
A Special Publication 800-58 “Security Considerations for Voice Over
IP Systems - Recommendations of the National Institute of Standards and
Technology”, Kuhn, Walsh & Fries (2005) é um guia preparado para uso
pelas agências federais que não contradiz, padrões ou guias mandatórios
definidos por outras autoridades competentes, porém deve ser considerado
na elaboração e uso da tecnologia como uma recomendação.
A proposta do trabalho de Kuhn, Walsh & Fries (2005), é prover às
agencias governamentais dos EUA um guia para a implantação de uma rede
VoIP segura. As agencias são encorajadas a elaborar guias e soluções de
acordo com seus padrões específicos de segurança e requisitos de negócio.
De acordo com Kuhn, Walsh & Fries (2005), por causa das
vulnerabilidades inerentes, por exemplo, a observação de dados da
operação telefônica através da rede de pacotes, os sistemas VoIP,
incorporam uma série de recursos e protocolos. Uma organização com
política de segurança deve assegurar que esses recursos e protocolos estão
sendo utilizados e que as medidas extras descritas no trabalho, devem ser
adicionadas para uso do VoIP. Considerações sobre VoIP para a rede
comutada não fazem parte do escopo do trabalho.
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O documento elaborado por Kuhn, Walsh & Fries (2005) trata de
vários dos objetos envolvidos com a tecnologia e a sua segurança, incluindo:
uma revisão da arquitetura e dos dois principais protocolos da tecnologia
VoIP H.323 e SIP; discussão de desempenho e aspectos de qualidade de
serviço e seus impactos nas opções de segurança; discussão da
decomposição de mídia utilizando os dois padrões mais comuns MGCP e
MEGACO/H.248; explanação de requisitos para estabelecimento de
chamadas e tradução de endereços em sistemas VoIP e seus impactos na
segurança; tecnologias de criptografia que podem ser empregadas em uma
rede VoIP; sumario das opções disponíveis para segurança VoIP; descrição
das ameaças, riscos e vulnerabilidades do VoIP; alertas a serem
considerados no planejamento; e as recomendações do NIST.
Em

junho

de

2006

o

ITU-T

publicou

o

“Security

in

Telecommunications and Information Technology, an overview of issues and
the

deployment

of

existing

recommendations

for

secure

telecommunications”, ITU-T (2006). O documento foi preparado a partir dos
trabalhos de numerosos autores que contribuíram para a geração de
recomendações ou participaram de reuniões dos grupos de estudo do ITU-T,
workshops e seminários. Sua primeira versão foi apresentada pela ITU-T no
ano de 2003 e atualmente em sua versão final divulgada em junho de 2006,
consolida

a

proposta

como

recomendação

para

ambientes

de

telecomunicações e tecnologia da informação. Também no ano de 2006 a
proposta foi adotada como norma ISO 18028-2.
A proposta do documento de segurança é prover uma visão das
numerosas recomendações desenvolvidas pela ITU-T, algumas em
colaboração com outras organizações de desenvolvimento de padrões, para
assegurar a infra-estrutura de comunicação associada com os serviços,
especialmente os serviços de voz e multimídia.
Segundo o ITU-T (2006), no sentido de esclarecer as múltiplas faces
da segurança é necessário estabelecer uma estrutura e uma arquitetura que
irão prover um vocabulário comum para a discussão dos conceitos. Faz
então uma introdução das arquiteturas e elementos básicos de segurança
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definidos nas recomendações ITU-T ao longo de oito dimensões que
definem a segurança fim a fim em aplicações baseadas em redes;
privacidade, confidencialidade de dados, autenticação, integridade de dados,
não

repúdio,

controle

de

acesso

segurança

na

comunicação

e

disponibilidade. Colocando esses como os princípios gerais utilizados de
base para vários outros serviços de segurança e mecanismos padrão.
O ITU-T (2006), faz a introdução dos conceitos fundamentais de
ameaça, risco e vulnerabilidade e explica o relacionamento entre os
conceitos e sua relevância na formação de padrões. Insere as informações e
conceitos já mencionados, nos requisitos para o desenvolvimento de
segurança em redes de telecomunicações e em particular discute os
objetivos da segurança para redes de telecomunicações e os serviços que
podem ser usados para alcançar tais objetivos.
Além disso, o ITU-T (2006), introduz os conceitos de chave pública e
infra-estrutura de gerenciamento de privilégios. Essas infra-estruturas e seus
mecanismos de camadas são particularmente importantes no suporte de
serviços de autenticação e autorização.
O principal foco do documento são as aplicações, isto inclui voz e
aplicações multimídia (H.323 e IPCablecom), serviços de emergência e fax.
Tais aplicações são descritas em termos de desenvolvimento de arquitetura
e de como os protocolos têm sido definidos para atender as necessidades
de segurança.
Segundo o ITU-T (2006), para oferecer segurança na informação é
necessário assegurar a infra-estutura da rede e gerenciar os serviços da
rede, exemplos de padrões onde a segurança faz parte da definição e seus
aspectos no gerenciamento da rede fazem parte do trabalho.
O ITU-T (2006), também aborda a questão da dimensão da
disponibilidade e da camada de infra-estrutura. Conforme o ITU-T (2006),
apesar de nem sempre serem vistas como parte da segurança, são
consideradas o núcleo, pois a informação é entregue a partir do cálculo de
disponibilidade e caminhos para garantir essa disponibilidade em uma rede
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de transporte, logo tais temas devem ser incluídos na discussão da
segurança.
Finalmente, o ITU-T (2006) ainda oferece um guia das últimas
publicações aprovadas pela ITU-T sobre organização de incidentes e
segurança de tratamento de incidentes. Considerados comumente como
assuntos de primeira importância para o tratamento de ameaças em infraestruturas de sistemas de telecomunicações e informações.
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2 Conceitos de Telefonia
2.1

Telefonia Fixa
De acordo com Tude (2003), telefonia é a área do conhecimento que

trata da transmissão de voz e outros sons através de uma rede de
telecomunicações. Ela surgiu da necessidade das pessoas que estão à
distância se comunicarem, tele = longe, à distância; fonia = som ou timbre da
voz, Ferreira (2006).
Os sistemas de telefonia são largamente utilizados no mundo
atingindo em 2001 mais de 1 bilhão de linhas e índices de penetração
apresentados na tabela 4.

-

Linhas/100 hab.

Estados Unidos

66,45

Europa

40,62

Brasil

21,78

Mundo

17,21

Tabela 4: Linhas por habitante
Fonte: Tude (2003)
Com o surgimento dos sistemas de comunicação móvel foi criado o
termo Telefonia Celular e dessa forma a telefonia tradicional passou a ser
chamada de Telefonia Fixa para caracterizar os sistemas telefônicos
convencionais que não oferecem mobilidade para os usuários.
A figura 1 apresenta as partes básicas de um sistema telefônico
convencional.
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Figura 1: Telefonia fixa – Partes básicas
Fonte: Tude (2003)

2.1.1 Terminal telefônico
O terminal telefônico é o equipamento que o assinante, muitas vezes
chamado de usuário, utiliza. No lado do assinante pode existir um único
terminal ou um sistema telefônico privado de comutação, tradicionalmente
chamado de PABX (Private Automatic Branch eXchange) ou simplesmente
PBX, para atender a uma empresa com seus ramais ou um call center. Um
terminal é geralmente associado a um assinante do sistema telefônico.
Existem também os Terminais de Uso Público (TUP) conhecidos
popularmente no Brasil como orelhões.
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2.1.2 Rede de acesso
A Rede de Acesso é responsável pela conexão entre os assinantes e
as centrais telefônicas.
As Redes de Acesso são normalmente montadas utilizando-se de
cabos de fios metálicos, onde um par é dedicado a cada assinante. Este par
de fios, em conjunto com os demais recursos da central dedicados ao
assinante é conhecido como acesso ou linha telefônica.
No caso de empresas as linhas telefônicas podem ser entregues de
outras maneiras, utilizando-se de tecnologia de Fibra Óptica ou Radio
Enlace para suporte à varias linhas agregadas em um único acesso Digital.
A tecnologia wireless (sem fio) tem sido empregada como forma
alternativa de acesso. Uma rede para Wireless Local Loop (WLL)” é
implantada de forma semelhante aos sistemas celulares, com Estações
Rádio Base (ERBs) que, uma vez ativadas, podem oferecer serviço em um
raio de vários quilômetros.

2.1.3 Central Telefônica
Todas as linhas telefônicas dos vários assinantes chegam às centrais
telefônicas e quando um assinante (A) deseja falar com outro assinante (B) a
central telefônica faz a conexão entre os assinantes. Por convenção foi
adotado o termo assinante A para quem origina uma chamada e assinante B
para que recebe a chamada. O termo Comutação é utilizado para explicar o
processo de conexão entre A e B, por isso as centrais telefônicas também
são chamadas de central de comutação (SWITCH).
As centrais telefônicas eliminaram o serviço que era realizado pelas
antigas telefonistas que conectavam manualmente os caminhos para a
formação dos circuitos telefônicos entre os assinantes.
A central de comutação estabelece circuitos temporários e dedicados
entre os assinantes permitindo o compartilhamento dos recursos de
comutação, também chamados de Enlaces, entre os assinantes de forma à
otimizar os recursos disponíveis.
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Os assinantes de uma região normalmente estão conectados na
mesma rede telefônica de uma central de comutação chamada Central
Local.
Para que os assinantes conectados à rede telefônica de uma Central
Local possam se comunicar com os assinantes ligados à outra Central Local
é necessária a criação de conexões entre as duas centrais, conhecidas
como troncos digitais. Um circuito tronco no Brasil utiliza geralmente o
padrão internacional da International Union Telecommunications – ITU para
canalização digital sendo igual a 2 Mbps ou 1 E1.

Figura 2: Telefonia fixa - Hierarquia
Fonte: Tude (2003)

2.1.4 Chamada Telefônica
Dependendo do porte da cidade podemos ter uma ou várias Centrais
Locais. Numa região de grande porte pode ser necessário o uso de uma
Central Trânsito, também chamada Tandem, pois não possui assinantes,
mas apenas está conectada com outras centrais, para facilitar o
encaminhamento do tráfego telefônico entre as centrais locais. As centrais
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denominadas Mistas possuem assinantes, fazendo a função de Local e
Tandem ao mesmo tempo.
As centrais telefônicas locais são interligadas as Centrais Locais de
outras cidades, estados ou países através das Centrais Trânsito que fazem
essa comutação intermediária. As Centrais Trânsito são organizadas
hierarquicamente conforme sua área de abrangência sendo as Centrais
Trânsito Internacionais as de mais alta hierarquia. É dessa forma que se
consegue conectar um assinante com outro em qualquer parte do mundo.
Conforme relatado anteriormente, para que um assinante de um
sistema de telefonia fale com o outro é necessário a criação de circuito
temporário e dedicado entre os dois.
A discagem de um número telefônico de assinante a partir de um
terminal telefônico, faz com que o processo de criação do circuito telefônico
se inicie dentro da central telefônica, esse processo é conhecido como
ligação telefônica ou chamada telefônica.

2.1.5 Numeração
A cada assinante ou usuário do serviço telefônico é atribuído um
número de telefone, ou código de acesso de assinante, formado por uma
cadeia de dígitos, por exemplo: 8 dígitos (N8+N7+N6+N5+N4+N3+N2+N1)
que é discado quando a ligação é local. Até pouco tempo atrás, no Brasil
ainda se utiliza uma cadeia de 6 dígitos, atualmente existem códigos de
assinantes com 7 e 8 dígitos.
Os 3 ou 4 dígitos primeiros dígitos correspondem à identificação ou
prefixo da central telefônica local a qual o assinante pertence e os 4 últimos
dígitos ao número do assinante na rede de acesso da central telefônica
local.
Para a realização de ligações Interurbanas nacionais, Discagem
Direta à Distância (DDD), ou internacionais, Discagem Direta Internacional
(DDI) devem ser discados alguns códigos adicionais (nacional, internacional
e seleção de operadora).
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Para a busca de um assinante em qualquer ponto da rede de
telefonia mundial, A UIT – União Internacional de Telecomunicações - definiu
o Plano de Numeração Internacional, que define o código de cada país
(Brasil 55, EUA 1, Itália 39, Argentina 54, etc), o uso de prefixos é uma das
regras básicas que facilitam o uso do serviço.
O Regulamento de Numeração do STFC define:
a) 0 (zero) como Prefixo Nacional, ou seja, o primeiro dígito a ser
discado numa chamada de longa distância nacional.
b) 00 (zero zero) como o Prefixo Internacional, ou seja, o primeiro e
segundo dígitos a serem discados numa chamada internacional.
c) 90 (nove zero) como o Prefixo de chamada a cobrar.
d) N12+N11 – CSP - código de seleção de prestadora – como o
código a ser discado antes do código de acesso nacional ou internacional e
imediatamente após o Prefixo Nacional ou Prefixo Internacional.
e) N10+N9 – Código Nacional (DDD) da cidade do assinante
chamado (assinante B), a ser discado após o código de seleção de
prestadora em chamadas nacionais.
Assim, torna-se possível a repetição dos números de assinantes de
forma não ambígua, em diferentes cidades.
Este

planejamento

da

hierarquia

numérica

é

utilizado

internacionalmente, com pequenas diferenças entre um país e outro. Em
geral a diferença ocorre na escolha dos prefixos para acesso nacional e
internacional e no uso do código de seleção de prestadora.
O caminho da chamada dentro de uma rede telefônica inicia do
assinante A para a sua central telefônica local e daí para outras centrais até
o assinante chamado B, seguindo os números digitados pelo assinante A.

2.1.6 Sinalização Básica
Para o estabelecimento de uma chamada na central telefônica o
assinante A deve enviar ou discar, o número completo do assinante B. O
sistema telefônico se encarregará de estabelecer o circuito telefônico e
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avisar ao assinante B que existe uma ligação para ele. O sistema que
cumpre estas funções em uma rede telefônica é chamado de sinalização.
A sinalização entre o terminal do assinante e a central telefônica para
envio dos dígitos é transmitida por abertura e fechamento do circuito em
determinado intervalo de tempo da linha telefônica (pulso) ou pelo envio de
sinais em freqüências específicas (tom). O sistema de sinalização telefônica
também estabelece outras formas de comunicação entre o terminal e a
central telefônica como o fechamento contínuo do circuito de linha para
identificar a retirada do telefone do gancho e o envio do toque de campainha
para informar que existe uma ligação.

2.1.7 Sinalização Digital
As centrais telefônicas iniciaram uma evolução de uma concepção
analógica para digital nos anos 70. Esta transformação iniciada no núcleo
das centrais, pela substituição de componentes eletromecânicos por
processadores digitais estendeu-se a outras áreas periféricas das centrais,
dando origem às centrais digitais CPA-T. Em 2002, no Brasil, 98 % das
centrais eram digitais segundo o site TELECO (2007).
A partir do surgimento das centrais telefônicas digitais tornou-se
possível a evolução da metodologia de sinalização, os sistemas passaram
de uma sinalização baseada no próprio canal de processamento da ligação
telefônica, denominada Canal Associado (CAS), para o padrão estabelecido
no sistema de sinalização por canal comum número 7 (System Signaling nº
7 – SS7) que dedica um canal exclusivo para sinalização, chamado Canal
Comum. Esta evolução trouxe flexibilidade e benefícios aos sistemas
telefônicos

principalmente

quanto

ao

oferecimento

de

serviços

suplementares e de rede inteligente. A figura 4 mostra a topologia completa
de uma rede de telefonia pública comutada, também chamada em inglês
PSTN.
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Figura 3: Topologia PSTN
Fonte: Rocha (2005)

2.1.8 Rede de Telefonia Pública Comutada
As redes nacionais de telefonia fixa baseadas em comutação de
circuito, que compõem a Rede de Telefonia Pública Comutada (RTPC),
adotam uma topologia hierarquizada, conforme figura 3.
As centrais telefônicas locais, também denominadas centrais de
comutação classe 5, são aquelas que provêem interfaces de acesso aos
usuários do serviço telefônico através de interfaces analógicas a dois fios.
Essas centrais geralmente se interconectam a centrais telefônicas com
função trânsito, também denominadas centrais de comutação classe 4,
através de interfaces de acesso digital E1 a 2 Mbit/s utilizando soluções de
transmissão apropriadas (ópticas, satélite, rádio, etc.). As centrais trânsito,
por sua vez, podem se interconectar a centrais de maior hierarquia como
centrais trânsito internacionais. Através dessas interconexões, o tráfego de
voz pode fluir entre as centrais locais, via centrais trânsito, possibilitando o
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estabelecimento de chamadas entre usuários atendidos por centrais locais
distintas, mediante um plano de encaminhamento adequado.
Para comunicação entre esses diversos elementos de rede (centrais
telefônicas), são utilizadas sinalizações apropriadas, com destaque para
sinalização associada ao canal, como o R2 Digital, e sinalização por canal
comum Signaling System Number 7 (SS7), em que as mensagens de
sinalização podem possuir um trajeto próprio, distinto do tráfego de voz,
através de uma rede de sinalização composta por diversos Pontos de
Transferência de Sinalização (PTS).

2.2

VoIP
Voice over Internet Protocol (VoIP) é uma tecnologia que permite

utilizar a Internet como meio de transmissão da voz para a comunicação
telefônica. Em português também é conhecida por Voz sobre IP. A
tecnologia VoIP, basicamente, converte sinais analógicos de voz em pacotes
de dados que é o formato digital, e os transmite através da Internet ou
Redes Digitais Privadas.

Figura 4 : Processamento de dados de voz em um sistema VoIP
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2.2.1 Redes de Acesso IP
As redes que suportam o VoIP para comunicação telefônica podem
ser de dois tipos :
a) Públicas: a Internet representa a rede IP pública usada para
comunicações VoIP. O usuário deve ter preferencialmente um acesso de
banda larga (ADSL, cabo, rádio, Wimax, etc.) instalado para poder fazer uso
do serviço VoIP.
b) Privadas: as redes corporativas das empresas representam as
redes privadas usadas para comunicações VoIP. Podem ser desde
pequenas redes locais (LAN) até grandes redes corporativas (WAN) de
empresas com presença em várias cidades.
O uso mais simples de VoIP é a comunicação Computador a
Computador usando a Internet.

Figura 5: Comunicação Computador x Computador

2.2.2 Telefonia IP
Telefonia IP é a aplicação de VoIP para estabelecer chamadas
telefônicas com a rede de telefonia pública (fixa e celular). Os serviços de
Telefonia IP existentes são de 2 tipos:
a) Para fazer chamadas para rede pública: neste caso o usuário disca
o número convencional do telefone de destino para completar a chamada.
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Figura 6: Comunicação Computador x Telefone

b) Para fazer e receber chamadas da rede pública: neste caso o
usuário recebe um número convencional de telefone, para receber as
chamadas da rede pública, e disca o número convencional do telefone de
destino para fazer a chamada para a rede pública.

Figura 7: Comunicação Computador x Telefone / Telefone x Computador
Em ambos os casos, o usuário pode fazer e receber chamadas de
outro usuário do mesmo prestador de serviços VoIP, geralmente sem custo,
porém não consegue chamar usuários de outros provedores VoIP.
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Telefonia
Convencional
Conexão na casa do
Cabo de cobre (par
usuário
trançado)
Falta de Energia Elétrica Continua funcional
Mobilidade
Limitada a casa do
usuário
Característica

Número Telefônico
Chamadas locais

Telefonia IP
Banda larga de Internet

Não funciona
Acesso em qualquer
lugar do mundo, desde
que conectado a
Internet
Associado ao domicílio Associado à área local
do usuário
do número contratado
Área local do domicílio Área local do número
do usuário
contratado

Tabela 5: Telefonia Fixa x Telefonia IP
Da mesma forma que na Internet, os serviços VoIP são nômades, ou
seja, não importa qual a localização física do prestador do serviço VoIP ou
do usuário para que o serviço seja utilizado. O número telefônico, no
entanto, não é nômade e está associado à área local do número contratado.

2.2.3 Telefones para VoIP
Os serviços VoIP utilizam telefones apropriados para as redes IP, e
que são muito diferentes, em complexidade, dos telefones analógicos
convencionais, por serem digitais e possuírem recursos semelhantes
àqueles encontrados nos computadores. Normalmente utilizam-se os
seguintes tipos de telefones IP:
a) Computador: o próprio computador pode ser usado como telefone
IP, desde que tenha uma placa de som, um microfone, alto falante ou fones
de ouvidos, e um programa do tipo softphone, que possui todos os recursos
para funcionar como um telefone IP.
b) Adaptador para Telefone Analógico (ATA): é um dispositivo que
funciona como um conversor de telefone IP para um telefone analógico
convencional. O ATA é conectado a um acesso de banda larga (rede IP) e a
um telefone analógico convencional, que pode ser usado normalmente para
fazer e receber ligações do serviço VoIP contratado.
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c) Telefone IP: é um telefone que possui todos os recursos
necessários para um serviço VoIP. Para ser usado é necessário apenas
conectá-lo a um acesso de banda larga (rede IP) para fazer e receber
ligações do serviço VoIP.

2.2.4 Regulamentação no Brasil
A Anatel, assim como a maioria dos órgãos regulatórios no mundo,
procura regulamentar o serviço de telecomunicações e não as tecnologias
usadas para implementá-los. As tecnologias VoIP servem como meio e não
como fim para os serviços de telefonia. Não existe ainda uma
regulamentação específica para VoIP no Brasil.
Entretanto, devido ao novo paradigma os serviços VoIP têm sido
oferecidos no mercado de telecomunicações distribuídos em 4 classes:
Classe 1: oferta de um Programa de Computador que possibilite a
comunicação de VoIP entre 2 (dois) ou mais computadores (PC a PC), sem
necessidade de licença para prestação do serviço.
Classe 2: uso de comunicação VoIP em rede interna corporativa ou
mesmo dentro da rede de um prestador de serviços de telecomunicações,
desde que de forma transparente ao usuário. Neste caso, o prestador do
serviço de VoIP deve ter pelo menos a licença SCM.
Classe 3: uso de comunicação VoIP irrestrita, com numeração
fornecida pelo Órgão Regulador e interconexão com a Rede Pública de
Telefonia (Fixa e Móvel). Neste caso o prestador do serviço de VoIP deve ter
pelo menos a licença STFC.
Classe 4: uso de VoIP somente para fazer chamadas, nacionais ou
internacionais. Neste caso a necessidade de licença depende da forma
como o serviço é caracterizado, e de onde (Brasil ou exterior) e por qual
operadora é feita a interconexão com a rede de telefonia pública.
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2.2.5 Redes Convergentes e Arquitetura IMS
De acordo com Lauretti (2004) já são antigas as discussões sobre a
evolução das redes de comunicação atualmente existentes (baseadas em
operação modo circuito) para uma nova geração de redes com base em
operação modo pacote.
Estas novas redes também são chamadas de "All IP", "NGN" (Next
Generation Network) ou referidas como suporte à aplicação VoIP (Voice over
IP). Seus principais requisitos são:
•

Suporte a sofisticados serviços multimídia;

•

Conexões orientadas à sessão;

•

Rede orientada a pacote com convergência de voz e dados;

•

Mobilidade sem restrições, permitindo inclusive controle de
serviços a partir da rede de origem (Home Control);

•

Convergência Fixo/Móvel de serviços e operação da rede;

•

Serviços agnósticos ao tipo de acesso (fixo e móvel);

•

Interfaces abertas para todos os elementos;

•

Possibilidade de evitar a proliferação de protocolos;

•

Base de Dados centralizada para simplificação de operação;

•

Suporte aos assinantes e serviços legados.

A resposta da indústria a estes requerimentos é a arquitetura
chamada de IMS (IP Multimedia Sub-System ). Esta arquitetura de rede é
patrocinada pelo 3GPP/3GPP2, com apoio dos mais importantes órgãos de
padronização (ITU / ANSI / ETSI / OMA / IETF).
Desenvolvida no inicio para aplicação em redes móveis 3G, a
arquitetura de rede definida no 3GPP R5 (3rd Generation Partnership
Project) e 3GPP2 está gerando interesse também em operadoras de rede
fixa. Esta arquitetura é vista como o caminho adequado para implementação
de redes de nova geração (NGN - Next Generation Network). Dois
elementos merecem especial destaque nesta nova arquitetura:
•

SoftSwitch (SS): função de controle;

•

Protocolo SIP: protocolo de comunicação entre os principais
elementos desta nova rede.
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A arquitetura IMS se divide basicamente em três camadas:
•

Camada de Aplicações: contém as plataformas de serviços,
tais como; Push to Talk (PTT), Serviços de Localização (LBS),
Serviços de Mensagem Curta e Multimídia (SMS/MMS),
Plataforma de Vídeo e etc.

•

Camada de Controle: responsável pelo controle, incluindo
estabelecimento das sessões. O SoftSwitch é o elemento
principal desta camada.

•

Camada de Acesso: meios de acesso, incluindo as interfaces
wireless tais como;

CDMA2000, UMTS/WCDMA e WiFi), e

interfaces cabeadas como o ADSL).

Figura 8: Implementação de Serviços em uma Rede IMS
Fonte: Lauretti (2004)
As operadoras de telecomunicações têm interesse na integração de
diferentes serviços sobre uma única rede comutada por pacotes que possua
características de desempenho aceitáveis para cada tipo de serviço.
Conforme Marques (2005), as vantagens desta rede de serviços
integrados, também conhecida como rede multiserviço, convergente ou de
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próxima geração, são as seguintes: redução de custos operacionais,
flexibilidade para suportar os serviços existentes e futuros serviços ainda
não previstos, alocação dinâmica de banda, transporte integrado de todos os
tipos de informação e utilização eficiente dos recursos da rede através da
multiplexação estatística. A crescente demanda por aplicações multimídia
também é outro fator motivador da implementação dessa rede.
Não existe novidade no conceito de uma rede única e ubíqua com
capacidade de agregar diferentes serviços. A Rede Digital de Serviços
Integrados (RDSI), também conhecida por Integrated Service Digital Network
(ISDN) foi conceituada na década de 1970, sendo que padrões
internacionais foram adotados um pouco mais tarde, na década de 1980. Em
paralelo, o rápido progresso na área de transmissão óptica viabilizou o
oferecimento de serviços em banda larga para usuários corporativos e
residenciais, o que fez com que a International Telecommunications Union –
Telecommunications Standardization Sector (ITU.T) buscasse a introdução
de serviços em banda larga a taxas maiores ou iguais a 155 Mbps na RDSI,
a fim de criar a RDSI de faixa larga (RDSI.FL). A RDSI.FL deverá ser uma
rede altamente flexível com transporte integrado suportando tanto os
serviços de banda larga como os de banda estreita.
Em 1988, a ITU.T padronizou o Modo de Transferência Assíncrono –
ATM (Asynchronous Transfer Mode) como tecnologia de transporte a ser
adotada na RDSI.FL. Entretanto, a utilização da tecnologia ATM ficou
bastante limitada devido à sua complexidade, dificuldades de padronização
e de integração ao protocolo IP e, principalmente, porque poucas aplicações
suportam o ATM de forma nativa. O ATM foi "derrotado" pela simplicidade e
enorme sucesso da pilha de protocolos TCP/IP. O protocolo IP tornou-se o
padrão de fato e é a "cola" que une toda a Internet.
Nos últimos anos, avanços na área da microeletrônica possibilitaram o
desenvolvimento de roteadores IP tão rápidos quanto comutadores ATM.
Esta é uma das causas da rápida consolidação do IP como a tecnologia de
transporte dominante.
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Portanto, é razoável imaginar que o núcleo da rede de transporte
multiserviço consistirá numa única infraestrutura IP, com suporte a
Qualidade de Serviço QoS (Quality of Service), redes privativas virtuais e
protocolos IP versões 4 e 6 (IPv4/IPv6).
A transformação da Internet numa rede com suporte a QoS é um dos
grandes desafios a serem vencidos e é por isso que o IETF (Internet
Engineering Task Force) tem proposto várias tecnologias e padrões para a
implementação de QoS na Internet.
Segundo Lima (2002, apud Alves, 2001, p.4), destacam.se: MPLS
(Multiprotocol Label Switching) (Callon et al., 1999); (Rosen; Viswanathan;
Callon, 2001), roteamento baseado em restrições (constrained–based
routing) (Rajagopalan; Ma, 1999), engenharia de tráfego (traffic engineering)
(Awduche et al., 2001), Serviços Integrados (Integrated Services . IntServ)
(Braden; Clark; Shenker, 1994) e Serviços Diferenciados (Differentiated
Services - DiffServ) (Blake et al., 1998); (Nichols et al., 1998).
De acordo com Rocha (2005) a abordagem comumente empregada
na literatura modela as redes convergentes em três camadas, conforme
figura 9. Essas camadas se comunicam através de interfaces abertas e
padronizadas,

que

proporcionam

flexibilidade

à

rede

e

garantem

interoperabilidade entre equipamentos e sistemas de diversos fornecedores.
A camada de acesso e transporte contém os elementos que
compõem a infra-estrutura (backbone IP) da rede convergente, como os
switches e roteadores, além dos media gateways, responsáveis por prover
as interfaces de acesso à rede convergente e pela codificação e
empacotamento dos sinais de voz. Os media gateways são freqüentemente
classificados como:
- Residential Gateways, que são os equipamentos que provêem a
interface da rede convergente com aparelhos telefônicos convencionais
através de interfaces analógicas a dois fios.
- Enterprise gateways, que são os equipamentos que provêem a
interface da rede convergente com PABX digitais através de enlaces E1,
utilizando principalmente sinalização R2 Digital ou ISDN.

44

- Trunking gateways, que são os equipamentos que provêem a
interface da rede convergente com a PSTN através de enlaces E1, utilizando
principalmente sinalização por canal comum SS7.
A

camada

de

controle

de

chamadas

é

responsável

pelo

estabelecimento, tarifação, supervisão e liberação de todas as chamadas
que trafegam pela rede convergente, por meio do controle dos media
gateways

via

protocolos

padronizados.

O

elemento

de

rede

que

desempenha essas funções é denominado genericamente call agent, que
pode ser um softswitch, media gateway controller ou SIP Server.
A camada de serviços é constituída por servidores e bases de dados
que controlam a lógica de execução dos serviços oferecidos aos usuários
atendidos pela rede convergente. O desenvolvimento de novos serviços
segundo esse modelo se resume à introdução de novas aplicações nesses
servidores. Por isso, a implantação de novos serviços nessas redes é
considerada mais ágil, flexível e abrangente do que nas redes telefônicas
convencionais.

Figura 9: Modelo de Rede Convergente
Fonte: Rocha (2005)
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3 Segurança
Uma das definições do dicionário Aurélio, Ferreira (2006), para a
palavra segurança é “certeza”, ou seja, a certeza em relação ao futuro pode
ser associada com segurança, por que o desconhecido traz insegurança
para o ser humano.
Segurança é um termo bastante genérico, e o seu significado é mais
bem compreendido quando se categoriza os tipos de segurança existentes.
Alguns exemplos de segurança que podem ser citados são:
Segurança Física – Trata de manter ativos físicos em segurança, ou
seja, evitar o roubo ou dano a computadores, equipamentos eletrônicos, e
até o próprio imóvel de uma pessoa física ou jurídica.
Segurança da Informação – Trata de manter as informações em
segurança. A informação é um bem intelectual, não é um ativo tangível,
portanto precisa de uma abordagem diferente para sua segurança em
relação aos ativos fixos.
Segurança da Computação – Trata a segurança de sistemas
computacionais, ou seja, visa garantir que os computadores e seus
aplicativos funcionem apenas da forma esperada e conhecida, e
conseqüentemente garante a segurança dos dados ali armazenados ou em
trânsito.
Segurança Doméstica – Trata a segurança residencial de pessoas
físicas, visando garantir a integridade do imóvel, dos ativos e das pessoas ali
presentes.
Segurança Pública – Trata a segurança em um nível público, ou seja,
para todas as pessoas de uma sociedade. Este tipo de segurança
geralmente deve ser garantido pelo estado.
Segurança do Trânsito – Trata da segurança de motoristas e
pedestres, visando garantir a integridade física e a vida destas pessoas
evitando acidentes.
É importante notar que não é possível prover segurança utilizando-se
apenas uma das abordagens, pois todas elas acabam se relacionando entre
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si e de alguma forma acabam sendo interdependentes. Neste trabalho será
focado o estudo da Segurança no âmbito da Tecnologia da Informação,
agregando a Informação e a Computação.

3.1

Segurança da Informação
Atualmente a informação é o bem de maior valor existente, e boa

parte desta informação se encontra em formato eletrônico. O conceito de
informação é algo relativo, assim como a determinação do valor da
informação. Um exemplo disso é que, uma informação escrita não significa
muito para alguém que não saiba ler, e, as informações de uma empresa do
ramo

agropecuário

não

têm

tanto

valor

para

uma

empresa

de

telecomunicações.
Informação é poder, no competitivo mercado da nossa Era da
informação, a posse de determinada informação pode fazer toda a diferença
para o sucesso ou o fracasso de uma empresa. Devido a este fato, é cada
vez mais importante garantir a segurança destas informações.
Na sociedade da informação, ao mesmo tempo em que a informação
é considerada o principal patrimônio de uma organização, a mesma está
também sob constante risco, como nunca esteve antes. Com isso a
segurança da informação tornou-se ponto crucial para sobrevivência das
instituições.

Atualmente,

as

informações

contidas

em

sistemas

computacionais são consideradas recursos críticos, tanto para concretização
de negócios quanto para tomada de decisões.
Outro aspecto a ser considerado é que os sistemas de informação
para operarem de forma adequada e garantirem a segurança das
informações da organização, necessitam de ambientes controlados,
protegidos contra desastres naturais (incêndio, terremoto, enchente), falhas
estruturais (interrupção no fornecimento de energia elétrica, sobrecargas
elétricas), sabotagens, fraudes, acessos não autorizados e outros.
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Segurança é, portanto, a proteção de informações, sistemas, recursos
e serviços contra desastres, erros e manipulação não autorizada, de forma a
reduzir a probabilidade e o impacto de incidentes de segurança.
Em tempos de economia nervosa, a racionalização dos investimentos
nas empresas é fundamental. É preciso focar a utilização dos recursos
naquilo que mais agrega valor ao negócio. Os acionistas querem resultados.
É preciso priorizar. Como se sabe, as empresas estão constantemente
expostas a ameaças. Diversos tipos de incidentes podem ocorrer a qualquer
momento. Independentemente de qual seja o tipo, podemos agrupá-los de
acordo com a propriedade da informação que eles atingem:
a. Confidencialidade (sigilo da informação), integridade (informação
íntegra - correta);
b. Disponibilidade (informação disponível quando você precisar dela
– por exemplo, o site deve estar no ar).
Problemas de quebra de confidencialidade (causados, por exemplo,
por vazamento ou roubo de informações sigilosas) podem expor para o
mercado ou para a concorrência as estratégias ou tecnologias da empresa.
Nesse caso, se deixarem de ser segredo de negócio, podem comprometer a
vantagem competitiva no mercado. As empresas concorrentes podem então
descobrir alguns segredos e até mesmo oferecer produtos e serviços
compatíveis.
O marketing será ameaçado. Há o grande risco de a concorrência
passar para o campo dos preços. Em última análise, a margem de lucro será
comprometida. Os acionistas perderão dinheiro.
Problemas de disponibilidade (exemplo: um ataque ao site, em que
ele fique fora do ar por algum tempo), pode causar impacto direto no
faturamento, se foi realizada algum tipo de venda on-line. Isso é muito claro.
Mas outros tipos de conseqüências podem ser notados. Por exemplo, se a
Internet é usada para fazer compras de suprimentos e/ou matérias-primas
de fornecedores, um problema no sistema pode provocar ausência /
insuficiência de matéria prima ou suprimentos importantes. Isto pode
comprometer os compromissos de entrega de produtos ou serviços para os
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clientes. Poderá ter problemas de custos, prazos ou qualidade dos produtos.
Isso causa impacto na imagem da empresa perante os clientes; pode causar
o pagamento de multas contratuais. No caso do uso de mecanismos de
contingência (utilizar sistema manual para fazer as compras), o processo se
tornará mais caro. Vai impactar diretamente no custo. Novamente: a margem
de lucro será comprometida e os acionistas perderão dinheiro.
Problemas de integridade causados, por exemplo, por uma invasão
ou problema técnico que altere o valor de dados importantes, sem que se
perceba, trazem impactos. Os dados armazenados, em algum momento, são
usados para tomadas de decisões. Um dado errado leva à decisões erradas.
Decisões erradas fatalmente reduzirão faturamento ou aumentarão custos. A
margem de lucro será comprometida.
Um ataque ao site, com modificação de conteúdo, tornará visível ao
mercado que a empresa negligenciou aspectos de Segurança da
Informação. Para investidores, pode ser um sinal de que a empresa está
vulnerável à perda de rentabilidade devido aos fatores expostos logo acima.
Os papéis da empresa serão rejeitados, o que refletirá imediatamente na
avaliação. As ações perderão valor, ou seja: os acionistas, mais uma vez,
perderão dinheiro.
Após esta análise, pode-se concluir que elementos fundamentais para
a sobrevivência das empresas, como a busca contínua do aumento do
faturamento, a redução de custos e a avaliação que o mercado faz dos
papéis, estão relacionados com Segurança da Informação. O valor dos
papéis de uma companhia no mercado está associado com a confiança que
investidores e agências de classificação de risco depositam nela. A
confiança que uma empresa é saudável financeiramente,

está pouco

exposta a riscos de naturezas diversas e vai manter boas margens de lucro
para os acionistas, é um elemento-chave para assegurar a valorização de
papéis no mercado. Sendo assim, a segurança da informação, permeada
por toda a organização, contribui grandemente para a lucratividade e
avaliação da empresa.
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Em outras palavras, concluímos que Segurança da Informação
agrega valor ao negócio e garante o Retorno sobre o Investimento (ROI) que
o acionista deseja.

3.2

Arquiteturas Básicas de Segurança e Serviços
Conforme ITU-T (2006), durante os trabalhos de padronização das

comunicações em meados de 1980 a necessidade de criar elementos de
uma arquitetura de segurança foi reconhecida pela ITU-T

e com esse

objetivo foi desenvolvida a Recomendação X.800 para uma Arquitetura de
Segurança para Sistemas Abertos. Entretanto também reconhecido que
esse seria o primeiro estágio no desenvolvimento de um conjunto de
padrões para suporte aos serviços e mecanismos de segurança..
Esse trabalho, realizado em conjunto com a ISO (International
Organization for Standardization), resultou em outras recomendações,
incluindo modelos de segurança e estruturas que especificam como tipos
particulares de proteção podem ser aplicados em ambientes particulares.
Também foi identificada a necessidade de padronizar outras arquiteturas de
segurança como para Processamento de Sistemas Distribuídos e Sistemas
Provedores de Comunicação Fim a Fim. Recentemente foi publicado pela
ITU-T a Recomendação X.805, ITU-T (2003), endereçada para essa
necessidade e complementando outras recomendações X.800 para prover
segurança de rede fim a fim.

3.2.1 Arquitetura de Segurança para Sistema Aberto (X.800)
De acordo com o ITU-T (2006), a primeira arquitetura de segurança
para comunicações padronizada foi a X.800, para sistemas abertos. Esse
padrão define os elementos gerais da arquitetura de segurança que podem
ser aplicados de acordo com as circunstâncias em que a proteção é exigida.
Em particular a X.800 provê uma descrição geral dos serviços de segurança
e relata os mecanismos que podem ser usados para prover os serviços. Ela
também define em termos do Modelo de referência OSI (Open Systems
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Interconnection) a localização mais apropriada para implantar os serviços de
segurança.
Conforme o ITU-T (2006), a X.800 é constituída somente por aspectos
visíveis do caminho da comunicação que permitem aos sistemas realizar a
transferência segura da informação entre eles. Ela não tenta prover nenhum
tipo de especificação de implementação e não provê os meios para avaliar
conformidade de qualquer implementação para isso ou qualquer outro
padrão de segurança. Também não indica que medidas adicionais de
segurança podem ser necessárias para o sistema final suportar o modelo
OSI de segurança.
Apesar disso a X.800 foi desenvolvida especificamente como
arquitetura de segurança OSI, e os conceitos da X.800 mostram ter larga
aplicabilidade e aceitação. Segundo o ITU-T (2006), o padrão é
particularmente importante como representante do primeiro consenso
internacional de definições de serviços básicos de segurança (Autenticação,
Controle de Acesso, Confidencialidade de Dados, Integridade de Dados e
Não Repúdio), juntamente com outros serviços gerais como Confiabilidade,
Detecção de eventos, Auditoria e Recuperação.
O valor e aplicabilidade da X.800 resultam do fato de que ela
representa um significativo consenso sobre o significado dos termos usados
para descrever os aspectos de segurança do conjunto de serviços
necessários ao provimento de proteção para comunicações de dados e
sobre a natureza desses serviços.
Conforme previsto, o desenvolvimento da X.800 foi a base para o
surgimento de uma série de padrões complementares os quais estaremos
comentando a seguir.

3.2.2 Segurança das Camadas Baixas e Altas (X.802 and X.803)
Conforme ITU-T (2006), a proposta dos Modelos de Segurança para
Camadas

Baixas

e

Altas,

ITU-T

recomendações

X.802

e

X.803,

respectivamente, é mostrar como os conceitos da segurança que são
desenvolvidos na estrutura podem ser aplicados para áreas específicas dos
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sistemas de arquitetura aberta, provendo padrões de desenvolvimento para
aplicações independentes de serviços de segurança e protocolos na camada
7 do modelo OSI. Sendo um guia de posicionamento e inter-relacionamento
entre serviços de segurança e as camadas de Sessão, Apresentação e
Aplicação. A recomendação X.803 descreve como as funções de
transformação da segurança, por exemplo, ciframento, são tratadas nas
camadas de Aplicação e Apresentação. Inclui também os conceitos de
Security Exchange, Security Policy e Security State.
Em relação às camadas baixas a recomendação X.802 REF, provê
um guia para o desenvolvimento de protocolos de segurança e elementos de
protocolos

apropriados para as camadas baixas do modelo OSI,

descrevendo a base para as interações de segurança entre as camadas
baixas, bem como o posicionamento dos protocolos.

3.2.3 Estruturas de Segurança (X.810-X.816)
Essas estruturas de segurança foram desenvolvidas para descrever
os serviços de segurança definidos na recomendação X.800. Eles
pretendem esclarecer os aspectos de como os serviços de segurança
podem ser aplicados no contexto específico de uma arquitetura de
segurança, incluindo futuras arquiteturas de segurança. As estruturas focam
na proteção para sistemas, objetos de sistemas e interação entre sistemas.
A recomendação não informa nenhuma metodologia para construção de
sistemas ou mecanismos. As estruturas tratam de elementos de dados e
seqüências de operação, que são usados para obter serviços específicos de
segurança, excluindo elementos de protocolos.

Os serviços podem ser

aplicados para entidades de comunicação de sistemas, bem como para
dados trocados entre sistemas gerenciados.

3.2.4 Visão da Estrutura de Segurança (X.810)
A visão da estrutura de segurança introduz outras estruturas e
descreve conceitos comuns incluindo security domains, security authorities e
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security policies que são usados em todas as estruturas. Também descreve
um formato genérico de dados que pode ser usado para transmitir
informação de autenticação e controle de acesso de forma segura.

3.2.5 Estrutura de Autenticação (X.811)
A Autenticação assegura a reivindicação de identidade de uma
entidade.

Entidades

não

incluem

apenas

usuários,

mas,

também

dispositivos, serviços e aplicações. A Autenticação também pode prover
garantia de que uma entidade não está tentando mascarar ou acessar sem
autorização prévia uma comunicação. A X.800 identifica duas formas de
autenticação: Autenticação dos Dados de Origem, que corrobora a origem
reivindicada, e a Autenticação da Entidade Parceira que corrobora que a
entidade parceira é a reivindicada.
Essa estrutura define os conceitos básicos de Autenticação; identifica
possíveis classes de mecanismos de autenticação; define os serviços para
essas classes de mecanismos; identifica requisitos funcionais para
protocolos de suporte das classes de mecanismos; e identifica requisitos de
gerenciamento geral para autenticação.
Autenticação comprova a identidade de uma entidade. Informações
usadas para identificação, autenticação e autorização devem ser protegidas.

3.2.6 Estrutura de Controle de Acesso (X.812)
Controle de Acesso e a prevenção de uso não autorizado de um
recurso, incluindo a prevenção de uso de recurso de maneira não
autorizada. Controle de Acesso garante que somente pessoa e dispositivos
autorizados tem acesso permitido para elementos da rede, informação
armazenada, fluxo de informação, serviços e aplicações.
A estrutura de controle de acesso descreve um modelo que inclui
todos os aspectos de controle de acesso em sistemas abertos, o
relacionamento com outras funções de segurança, como autenticação e
auditoria, e os requisitos de gerenciamento para controle de acesso.
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3.2.7 Estrutura de Não Repúdio (X.813)
Não repúdio é a habilidade para prevenir entidades da negação
posterior de determinada ação. O Não repúdio é constituído do
estabelecimento de evidencias que podem depois ser usadas para contestar
falsas reivindicações A X.800 descreve duas formas de não repúdio: não
repúdio de entrega: utilizado para provar que um destinatário recebeu os
dados e; não repúdio de origem: utilizado para provar que uma entidade
gerou os dados. Entretanto, de maneira geral, o conceito de não repúdio
pode ser aplicado de muitas maneiras diferentes, incluindo o não repúdio de
criação, submissão, armazenamento, transmissão e recebimento de dados.
A estrutura de não repúdio estende os conceitos dos serviços de não
repúdio e provê uma estrutura para o desenvolvimento desses serviços.
Também identifica possíveis mecanismos para suportar os serviços e
requisitos de gerenciamento para não repúdio

3.2.8 Estrutura de Confidencialidade (X.814)
Confidencialidade é a propriedade de indisponibilizar ou não abrir a
informação para pessoas, entidades ou processos não autorizados. A
proposta do serviço de confidencialidade é não permitir a disponibilização
não autorizada de informações.
A estrutura trata da confidencialidade da informação relação à
recuperação, transferência e gerenciamento pela definição de conceitos
básicos e possíveis classes de confidencialidade e das facilidades
requeridas

por

cada

classe

de

mecanismos

de

confidencialidade,

identificando o gerenciamento e suportando os serviços requeridos, e
tratando da interação com outros mecanismos e serviços de segurança.

3.2.9 Estrutura de Integridade (X.815)
Integridade de Dados é a propriedade de preservar os Dados de
alterações realizadas de maneira não autorizada. Um serviço de integridade

54

trata da necessidade de assegurar que o dado não é corrompido ou, se for
corrompido, que o usuário saiba disso. Embora existam outros aspectos da
integridade, como a integridade de sistemas, a X.800 foca apenas na
integridade de dados.
A estrutura trata da integridade de dados da informação em
recuperação, transferência, gerenciamento e define conceitos básicos que
identificam possíveis classes de mecanismo de integridade e as facilidades
para as classes. Identifica o gerenciamento requerido para suportar a classe
de mecanismo e trata da interação do mecanismo de integridade e dos
serviços de suporte com outros mecanismos e serviços de segurança.

3.2.10 Estrutura de Auditoria e Alarmes (X.816)
A Auditoria de segurança é uma análise e exame independentes do
sistema de arquivos e atividades a fim de testar a adequação do sistema de
controle, assegurando compatibilidade com as políticas estabelecidas e
procedimentos operacionais, para detectar brechas na segurança, a fim de
recomendar mudanças no controle, política e procedimentos. O alarme de
segurança é a mensagem gerada quando um evento relacionado com
segurança que é definido na política de segurança com sendo uma condição
de alarme é detectado.
A Estrutura de Auditoria e Alarme define conceitos básicos e provê
um modelo geral que identifica critérios para a auditoria de segurança e para
criação de alarmes, identificando as possíveis classes de auditoria e
mecanismos de alarme. Define serviços para as classes de mecanismo e
requisitos funcionais para suporte desses mecanismos, e identifica requisitos
gerais de gerenciamento para a segurança de auditoria e alarmes.

3.2.11 Segurança de Sistemas de Comunicação Fim a Fim (X.805)
A recomendação ITU-T X.805, ITU-T (2003), define uma arquitetura
de segurança para prover segurança de rede fim a fim. A arquitetura pode
ser aplicada em vários tipos de redes na qual a segurança fim a fim é uma
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preocupação independente da tecnologia da rede. Os princípios gerais e
definições servem para qualquer aplicação, apesar de detalhes como
ameaças e vulnerabilidades e as medidas contrárias ou preventivas variadas
necessitarem de uma aplicação.
A arquitetura é definida em termos de dois conceitos, camadas e
planos. O primeiro conceito, camadas de segurança, trata de requisitos que
são aplicáveis a elementos da rede e sistemas que constituem a rede fim a
fim. A hierarquia divide os requisitos em camadas e a segurança é
alcançada pela construção de cada camada. São definidas três camadas:
Infra-estrutura, Serviços e Aplicações. Uma das vantagens em definir
camadas é permitir o reuso de diferentes aplicações para prover a
segurança fim a fim. As Vulnerabilidades de cada camada são diferentes e
contramedidas são definidas de encontro às necessidades de cada camada.
A camada de infra-estrutura consiste das facilidades de transmissão
da rede, bem como dos elementos da rede (roteadores, switches e
servidores), bem como a comunicação entre eles.
A camada de serviços de segurança trata da segurança dos serviços
de rede que são oferecidos aos usuários, essa gama de serviços vai desde a
conectividade até a troca de mensagens, como exemplo temos os serviços
Frame Relay, ATM, IP, WiFi, VoIP, QoS e etc.
A camada de aplicação trata dos requisitos de aplicações baseadas
na rede utilizada pelos usuários, essas aplicações podem ser simplesmente
e-mail ou uma sofisticada visualização colaborativa, onde é feita a
transferência de imagens.
O segundo conceito, Planos, trata da atividade de segurança
realizada na rede. Essa arquitetura de segurança define três Planos de
Segurança para representar três tipos de atividades protegidas que rodam
na rede. Os planos de segurança são:
a. Plano de Gerenciamento;
b. Plano de Controle;
c. Plano de Usuário Final.
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Eles

tratam

de

necessidades

específicas

associadas

ao

gerenciamento, controle ou sinalização da rede e as correspondentes
atividades do usuário final.
O plano de gerenciamento se preocupa com atividades de Operação,
Administração, Manutenção e Provisão (OAM&P) dos elementos da rede,
serviços e aplicações, que podem estar implementados dentro ou fora da
rede. O plano de controle é associado aos aspectos de sinalização para
estabelecimento e modificação da comunicação fim a fim independente do
meio

e

tecnologia

utilizada

na

rede.

Atividades

que

habilitam

o

funcionamento eficiente da rede para comunicações dentro ou fora da rede.
O Plano de Usuário Final trata da segurança de acesso e uso da rede
pelos usuários, e também trata da proteção do fluxo de dados do usuário
final, cuida desde a conectividade e transporte básicos até serviços de valor
agregado como VPN e acesso de aplicações baseadas na rede como e-mail
Com as camadas e os planos de segurança como dois eixos (3
planos e 3 camadas) a arquitetura define também define oito dimensões que
são desenhadas para tratar segurança de rede.
As dimensões são aplicadas para cada célula de uma matriz 3 por 3,
formada entre as camadas e planos para determinação das contramedidas
apropriadas.

Figura 10: Elementos da Arquitetura ITU-T X.805
Fonte: ITU-T (2006)
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A recomendação X.805 utiliza alguns conceitos da recomendação
X.800 e das Estruturas de Segurança (X.810 - X.816). Em particular as
funcionalidades de serviços básicos: controle de acesso, autenticação,
confidencialidade de dados, integridade de dados e não repúdio, encontram
correspondência nas Dimensões de Segurança da recomendação X.805, em
adição tem-se a segurança de comunicação, disponibilidade e privacidade
oferecendo novos tipos de proteção da rede. Zeltsan (2005) exemplifica
cada uma das dimensões de segurança descritas a seguir:
– Dimensão de controle de acesso protege contra uso não autorizado
de recursos da rede assegurando que somente pessoas ou dispositivos
autorizados

tenham

acesso

aos

elementos

da

rede,

informação

armazenada, fluxo de informação, serviços e aplicações. São exemplos de
controle de acesso: firewall e outros.
- Dimensão de autenticação serve para confirmar a identidade da
entidade

de

comunicação,

assegurando

a

validade

da

identidade

reivindicada das entidades participantes e provê garantia que a entidade não
está tentando mascarar ou acessar sem autorização prévia uma
comunicação. São exemplos de autenticação: senha e certificação digital.
- Dimensão de não repúdio provê meios para prevenir contra a
negação de uma ação realizada, por um individuo ou entidade. Como prova
de propriedade, prova de uso de recurso, etc. Ela garante a disponibilidade
de evidência que pode ser apresentada para uma terceira parte e provar que
tipo de evento ou ação foi realizada. Os registros (logs) de sistemas servem
de exemplo de geração de evidência.
- Dimensão de confidencialidade protege os dados contra acesso não
autorizado, assegura que o conteúdo não possa ser entendido por entidades
não autorizadas. Encriptação é um método freqüentemente utilizado para
prover confidencialidade de dados.
- Dimensão de comunicação assegura que no fluxo de informação
entre entidades finais (end points) a informação não é desviada ou
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interceptada. A utilização de VPN é um exemplo de recurso que pode ser
utilizado para prover esse tipo de segurança .
- Dimensão de integridade de dados assegura que os dados são
corretos. O dado é protegido contra modificações não autorizadas, deleção,
criação e replicação e provê uma indicação quando isso ocorre sem
autorização. São exemplos de recursos utilizados para garantir a integridade
de dados: códigos de redundância cíclica (para prevenção contra erros de
transmissão), Message Autention Code (MAC) e assinatura digital (para
prevenção contra alterações intencionais) e a utilização de software
antivírus.
- Dimensão de disponibilidade assegura que não exista negação de
acesso para elementos da rede à informação armazenada, fluxo de
informação, serviços e aplicações. Soluções de recuperação contra
desastre, IDS e redundância de rede são incluídas nessa categoria;
- Dimensão de privacidade provê a proteção da informação que pode
ser derivada a partir da observação das atividades da rede. Exemplos
podem incluir websites visitados, uma localização geográfica de usuário, e
um endereço IP, nomes (DNS) de dispositivos de um provedor de serviços e
números acessados. A encriptação, utilização de NAT e políticas de
privacidade são alguns dos controles que podem ser utilizados.
A arquitetura X.805 pode guiar o desenvolvimento de definições de
políticas de segurança e privacidade, resposta a incidentes e planos de
recuperação, e arquiteturas tecnológicas colocando cada dimensão de
segurança de acordo com a camada de segurança e plano durante a fase de
planejamento e definição. Também pode ser usada com base de acordo de
segurança que examina como a implementação do programa de segurança
trata as dimensões da segurança, camadas e planos como políticas e
procedimentos são realizados e tecnologia empregada. Uma vez que o
programa de segurança foi empregado, ele deve ser mantido de acordo com
as mudanças de ambiente.
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3.3

Fundamentos da Proteção: Ameaça, Vulnerabilidades e Riscos
No desenvolvimento de qualquer tipo de estrutura de segurança é

muito importante o entendimento do objeto que é necessário proteger, as
ameaças contra das deve ser protegido e as vulnerabilidades associadas ao
objeto e, além disso, os riscos para o conjunto a partir das ameaças e
vulnerabilidades. Em termos gerais na segurança da tecnologia da
informação e comunicação, é necessário proteger os seguintes conjuntos:
•

Serviços de comunicação e computação;

•

Informação e dados, incluindo software e dados relacionados aos
serviços de segurança;

•

Equipamentos e facilidades.

De acordo com a X.800 uma ameaça é uma potencial violação da
segurança. Exemplos de ameaças são:
•

Acesso não autorização de informação;

•

Destruição ou modificação de dados, equipamento ou outro
recurso;

•

Roubo, remoção ou perda de informação ou outro recurso;

•

Interrupção ou negação de serviços;

•

Personificação ou mascaramento como uma entidade autorizada

Ameaças podem se acidentais ou intencionais e podem ser ativas ou
passivas. Uma ameaça acidental é uma ação não premeditada tal como um
sistema ou software com mau funcionamento ou falha física. Uma ameaça
intencional é aquela realizada por alguém deliberadamente. Quando uma
ameaça intencional é realizada ela é chamada de Ataque. Uma ameaça
ativa é aquela que resulta em alguma mudança de estado como a alteração
de data ou destruição física de equipamento. Uma ameaça passiva não
envolve mudança de estado. A observação (eavesdropping) é um exemplo
de ameaça passiva.
A vulnerabilidade de segurança é uma falha ou fraqueza que pode se
explorada para violar um sistema ou a informação que ele contém. A
vulnerabilidade habilita a ameaça ser realizada. Existem quatro tipos de
vulnerabilidades:
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a. Modelo Ameaça: são originadas da dificuldade de prever futuras
ameaças;
b. Projeto e Especificação: são vulnerabilidades a partir de erros ou
distrações no desenho de um sistema ou protocolo o tornam
inerentemente vulnerável;
c. Implementação: são vulnerabilidades introduzidas por erros
durante a implementação do sistema ou protocolo;
d. Operação e Configuração: são vulnerabilidades introduzidas por
uso inapropriado de opções de implementação ou fraqueza na
aplicação de políticas, tal como não forçar o uso de encriptação
em uma rede WiFi.
O risco à segurança é uma medida que adverte sobre os efeitos que
podem resultar de uma vulnerabilidade explorada por uma fonte de ameaça.
Como os riscos nunca podem ser totalmente eliminados um dos objetivos da
segurança é introduzir um nível aceitável de risco.
Para isso é necessário entender as ameaças e vulnerabilidade e
aplicar as contramedidas apropriadas, serviços e mecanismos de segurança.
Enquanto

ameaças

e

agentes

de

ameaças

mudam,

as

vulnerabilidades de segurança existem através da vida do sistema ou
protocolo. Consequentemente é importante compreender e identificar
vulnerabilidades em protocolos e adotar certas medidas para tratar as
vulnerabilidades quando elas são identificadas
Mesmo com o conhecimento adequado das vulnerabilidades e
ameaças associadas com o processamento da informação e comunicação
nas redes, a segurança adequada não pode ser alcançada sem a sua
sistemática aplicação de acordo com políticas definidas e relevantes, que
devem ser periodicamente revistas e atualizadas. Adicionalmente, o
provisionamento adequado deve ser feito para o gerenciamento e tratamento
de incidentes. Isso incluir identificar responsabilidades e especificar ações
de prevenção, ou para reagir, à qualquer incidente, as provisões, controles,
contramedidas e salvaguardas que devem ser aplicadas e as que não
devem ser aplicadas.
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3.4

Requisitos de Segurança para redes de Telecomunicações
As considerações básicas sobre as necessidades e características de

segurança para usuários, incluindo operadores de rede de telecomunicações
são derivadas de requisitos expressados por várias partes dentro do
mercado de telecomunicações. Tais pontos fizeram parte do trabalho para
alcançar a aprovação do ITU-T recomendação E.408 - Telecommunication
networks security requirements. Essa recomendação possui uma visão dos
requisitos de segurança e uma estrutura que identifica ameaças à segurança
para redes de telecomunicações em geral (fixa e móvel; dados e voz), sendo
um guia para o planejamento de contramedidas que podem ser utilizadas
para mitigar os riscos reduzindo as ameaças. Eles são genéricos por
natureza e não identificam ou tratam requisitos para redes específicas. Não
foram considerados novos serviços de segurança, mas apenas serviços
definidos em outras recomendações ITU-T. Os requisitos genéricos para
uma estrutura de segurança de uma rede genérica visam atender;
a. Clientes e assinantes que necessitam de privacidade na rede e
dos serviços; o que inclui disponibilidade, inclusive serviços de
emergência em caso de catástrofes;
b. Comunidade Pública e Autoridades que demandam segurança
pelas diretivas e legislações em conformidade para assegurar os
serviços, competição sadia e proteção da privacidade;
c. Operadores de Rede e Provedores de Serviços que necessitam de
segurança para salvaguardar suas operações e lucros no negócio,
e cumprir suas obrigações junto aos clientes e entidades públicas.

3.4.1 Objetivos Genéricos da segurança de telecomunicações
Os objetivos da segurança para redes de telecomunicações discutidos
no âmbito da ITU-T no intuito de criar critérios básicos para definição de uma
rede segura são:
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a. Somente usuários autorizados devem ter acesso e uso nas redes
de telecomunicações;
b. Usuários autorizados devem ter acesso somente ao que tem
autorização de acesso;
c. Redes de telecomunicações devem prover privacidade no nível
das políticas de segurança da rede;
d. Todo usuário deve ter assegurado a responsabilidade por suas e
somente as suas ações na rede de telecomunicações;
e. De modo a garantir a disponibilidade, a rede de telecomunicações
deve ser protegida contra acesso ou operações não solicitadas;
f. Deve ser possível recuperar registros relacionados à segurança da
rede de telecomunicações, mas somente usuários autorizados
devem estar habilitados para recuperar tais informações;
g. Se forem detectadas violações à segurança, elas devem ser
manuseadas e controladas de acordo com um plano pré-definido
para minimizar potenciais prejuízos;
h. Depois que uma brecha na segurança for detectada, deve ser
possível o retorno ao modo normal de segurança;
i.

A arquitetura de segurança para redes de telecomunicações deve
prover certa flexibilidade para suportar diferentes políticas de
segurança e mecanismos.

Conforme ITU-T (2006), para implementar segurança básica na rede
de telecomunicações para os usuários somente os cincos primeiros são
relevantes, pois envolvem os seguintes conceitos:
a. Confidencialidade;
b. Integridade de dados;
c. Responsabilidade, que inclui autenticação, não repúdio e controle
de acesso;
d. Disponibilidade
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4 Vulnerabilidades das redes TCP/IP

4.1

Modelo de Camadas
A comunicação de dados entre computadores conectados em uma

rede, ou entre várias redes de computadores interligadas, é feita por meio de
um complexo conjunto de tarefas ou funções executadas por uma grande
variedade de componentes de hardware e software presentes nos
computadores e demais componentes das redes.
O modelo em camadas é um modelo conceitual que descreve as
funções envolvidas na comunicação entre computadores ligados nas redes,
organizadas em grupos que são chamados de camadas e que se relacionam
numa estrutura de hierarquia vertical. O modelo em camadas é uma
orientação

fundamental

para

a

projeção

e

desenvolvimento

dos

componentes de hardware e software das redes.
O modelo em camadas estabelece que na transmissão de dados de
uma camada para a outra seja acrescentado um conjunto de informações de
controle chamado cabeçalho, que é acrescido de nova informação a cada
passagem de uma camada superior para uma camada inferior e assim
sucessivamente até que os dados possam ser transmitidos ao meio físico da
rede.

Ao chegarem ao destino, os dados transmitidos são interpretados

inversamente através das leituras dos cabeçalhos e enviados para as
camadas superiores até que os dados possam estar disponíveis para
utilização. Em cada uma das camadas as informações de controle
acrescentadas pela camada correspondente na origem orientam na
execução das funções próprias daquela camada no destino.
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4.1.1 A modelagem DoD
Definido no âmbito das pesquisas da ARPA (Advanced Research
Projects Agency) o modelo DoD (Departament of Defense) prevê a
existência de quatro camadas a seguir:

Aplicação
Transporte
Rede
Intra-rede

A camada de aplicação inclui funções próprias das aplicações em uso
na rede, tais como browsers, utilitários e etc. Essas funções conectam
processos em execução nos computadores e estabelecem formatos
compatíveis para apresentação dos dados.
A camada de transporte, assegura o envio dos dados entre
transmissor e receptor, gerenciando o estabelecimento, a manutenção e o
encerramento da conexão e controle do fluxo de dados. Ela pode ainda
verificar a entrega dos pacotes de dados e a sua ordenação no computador
de destino.
A camada chamada de Rede ou Inter-rede, se preocupa com as
funções relacionadas ao roteamento dos pacotes entre as várias redes
interligadas na comunicação, como a determinação e seleção de rotas
preferenciais e alternativas.
A camada de Intra-rede contempla funções da camada de enlace e da
camada física. A camada de enlace é responsável pelo encaminhamento de
pacotes entre os equipamentos da rede e a camada física cuida de tarefas
relacionadas com a estrutura física da rede, especificações elétricas e
mecânicas da mídia de transmissão e à codificação e sincronização dos
pacotes transmitidos.
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4.1.2 A modelagem OSI – Open System Interconnected
Este modelo foi proposto em 1977 pelo CCITT e pela ISO como uma
alternativa ao modelo DoD.
Apesar das semelhanças na descrição das funções de rede o modelo
OSI estabelece sete camadas, dispostas conforme segue:

Aplicação
Apresentação
Sessão
Transporte
Internet
Link de Dados
Física

A camada de aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI
dividem entre si as funções que no modelo OSI são tratadas na camada de
Aplicação. Tais funções incluem a conexão de processos e serviços entre
computadores, compressão e conversão de formato de dados e criptografia.
A camada de transporte trata basicamente das mesmas funções da
camada de transporte do modelo DoD, estabelecendo e mantendo as
conexões e executando as tarefas ligadas à confirmação da entrega dos
pacotes de dados e reordenação nos computadores de destino.
A camada de Internet, assim como no modelo DoD, especifica
métodos para a movimentação dos pacotes entre as varias redes, definindo
formas de endereçamento lógico dos computadores nas redes e
determinando as rotas a serem utilizadas pelos pacotes de dados.
A camada de Link de Dados, organiza os pacotes recebidos da
camada física em grupos lógicos, que são normalmente chamados frames,
executando ainda funções relativas ao controle de fluxo e à identificação dos
computadores dentro de um mesmo segmento de rede.
A camada Física, trata das funções relacionadas ao hardware e a
mídia de transmissão, de forma análoga ao modelo DoD.
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Embora descreva as funções de rede de forma semelhante, o modelo
é mais detalhado. A camada Física, é a interface entre os componentes de
hardware de rede e os elementos lógicos que trabalham nas camadas
superiores, cuidando de tarefas relacionadas com a estrutura física da rede,
especificações elétricas e mecânicas da mídia de transmissão e à
codificação e sincronização dos pacotes transmitidos.

4.2

Violações de Segurança
Conforme Marques (2001) o desenvolvimento de técnicas destinadas

a comprometer serviços nas redes de computadores baseadas na pilha de
protocolos TCP/IP, ou a obter acesso não autorizado aos dados que
trafegam na rede vem acompanhando o crescimento exponencial da Internet
e das redes corporativas que se utilizam da tecnologia.
As técnicas de ataque concebidas para utilização em redes TCP/IP
consideram e exploram falhas de segurança, eventuais ou intrínsecas, do
conjunto de protocolos mais utilizado na comunicação de computadores em
rede.
Categorizar técnicas de ataque, é uma tarefa difícil e quase sempre
destinada

a

produzir

resultados

incompletos

ou

imprecisos.

O

desenvolvimento constante de novas técnicas, o aperfeiçoamento e
adaptação das técnicas existentes e a combinação de diversas técnicas em
métodos de ataque mais complexos fazem com que toda classificação tenha
sua precisão e abrangência comprometida. Contudo, descrever técnicas de
ataque com base em suas características similares é uma forma útil de
esclarecer seu funcionamento, mostrar os conceitos envolvidos na sua
criação e avaliar os métodos de prevenção e reação que podem ser
aplicados.
De acordo com Marques (2001) podem-se utilizar os objetivos
pretendidos para a classificação das técnicas de ataque em três categorias:
•

Técnicas para obtenção de informações;

•

Técnicas para negação de serviços;

67

•

Técnicas para obtenção de acesso não autorizado.

Como algumas técnicas de ataque também possuem aspectos mais
marcantes na natureza do sistema ou sub-sistema a que se direcionam,
Marques (2001) ainda divide as técnicas em dois grupos quanto ao tipo de
equipamento/sistema:
- Ataques contra elementos de rede (roteadores e chaveadores)
- Ataques contra computadores;
Stalings (2005) divide as técnicas de ataque quanto à modificação das
mensagens e/ou ambiente em duas categorias: passivas e ativas. Um
ataque passivo tenta aprender ou utilizar informações do sistema sem afetar
os recursos do sistema. Um ataque ativo tenta alterar os recursos do
sistema ou afetar a sua operação.
Unindo as proposições de Stallings (2005) e Marques (2001), pode-se
categorizar as técnicas de ataque conforme exposto na tabela 6.
Técnicas de ataque
Ativas
Passivas
para
obter
para
obter
informações;
informações;
sobre elementos para
negar
de sobre elementos para
negar
de
da rede
da rede
serviços;
serviços;
Objetivos e
para obter acesso
para obter acesso
forma do
não autorizado.
não autorizado.
ataque sobre
para
obter
para
obter
o ambiente
informações;
informações;
sobre
sobre
para
negar
de
para
negar
de
computadores serviços;
computadores serviços;
para obter acesso
para obter acesso
não autorizado.
não autorizado.

Tabela 6: Categorização das técnicas de ataque
Na sequência apresentam-se as técnicas e ataques a partir dos
objetivos do ataque:
•

Técnicas para obtenção de informações;

•

Ataques para negação de serviços;

•

Técnicas para obtenção de acesso não autorizado.

•

Ataques contra elementos da rede (roteadores e chaveadores);

•

Ataques sobre computadores
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4.2.1 Ataques para obtenção de Informações.
Esses tipos de ataques podem ser usados para obtenção de
informações sobre a rede ou de um determinado computador. Normalmente
essas informações são usadas posteriormente para apoio em outros
ataques. O principal objetivo é obter informações sobres os sistemas. O
acesso a dados que trafegam na rede ou armazenado em computadores
não constitui o objetivo prioritário, embora algumas delas possam fornecer
isso, acumulando informações ou em um segundo momento. As informações
mais procuradas são:
•

Nome de computador;

•

Endereço do computador ;

•

Topologias física e lógica da rede;

•

Sistema operacional executado no computador;

•

Aplicações em execução no computador;

•

Atualizações ou correções de programas instalados;

•

Serviços disponíveis no computador;

•

Portas em estado de escuta (listening);

•

Senhas de usuários ou administradores do sistema.

Algumas técnicas mais conhecidas desta categoria, são as seguintes:
•

Quebra (Cracking) de senhas;

•

Varredura de portas;

•

Emprego de utilitários;

•

Sniffing

4.2.1.1 Quebra de senhas
As senhas constituem uma informação critica sobre o sistema na
medida em que podem permitir o acesso a funções, recursos e dados. Para
“quebrar” uma senha pode-se utilizar um extenso conjunto de métodos e
técnicas por meio dos quais se procura recuperar as senhas que são usadas
pelos usuários e administradores a partir de arquivos onde são registradas
ou dos datagramas que transportam as senhas ao longo da rede. O
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processo para quebrar senhas envolve na maioria dos casos, os seguintes
requisitos:
- Necessidade de obter a senha em texto claro, de modo que possa
ser reproduzida para utilização;
- Necessidade que a senha obtida seja associada a uma identificação
de usuário válida, uma vez que o processo de login exige a identificação do
usuário juntamente com a informação da senha;
- Necessidade de obter acesso aos arquivos, nos casos em que se
procura obter a senha a partir de arquivos. A possibilidade de copiar esses
arquivos para um ambiente controlado, isento do efeito de contramedidas é
favorável ao êxito da técnica aplicada.
Para obter êxito as técnicas para quebra de senhas utilizam um
conjunto de outras técnicas, como por exemplo o sniffing passivo. Existem
dois métodos genéricos para obter a quebra de senhas, chamados de Força
Bruta e Dicionário.
O método de força bruta é o da tentativa e erro, envolvendo o teste de
todas as combinações possíveis de caracteres que podem ser usados como
senha. É um método pouco eficiente em especial para senhas longas ou
compostas de grande variedade de caracteres.
O método dicionário emprega uma lista elaborada previamente de
palavras ou caracteres, que são testadas um a um, até que uma combinação
produza resultado. O método reduz as amostras de combinações possíveis,
porem de forma arbitrária. Em geral é mais rápido e eficiente, exceto nos
casos em as senhas são geradas aleatoriamente, não correspondendo a
palavras de uso comum ou combinações conhecidas. A variante mais
comum é a utilização de senhas ou combinações que sejam relacionadas
com o usuário. Um pequeno dicionário pessoal pode ser elaborado com o
nome, data de nascimento ou informações similares, objetivando reduzir o
tempo para obtenção de um resultado positivo.
Esses métodos são implementados em uma grande variedade de
ferramentas especificas para quebra de senhas. O funcionamento dessas
ferramentas é baseado num processo constante de geração e teste, com
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elevado custo em termos de tempo e capacidade de processamento. A
vulnerabilidade do sistema não deve ser avaliada pela possibilidade de
quebra de senhas mas pelo custo e pelos limites práticos que ele impõe,
visto que teoricamente qualquer senha pode ser quebrada.

4.2.1.2 Varredura de Portas
A varredura de portas TCP/IP (port scanning), consiste no teste das
portas de um computador ou grupo de computadores, com o objetivo de
determinar quais máquinas estão ativas e quais portas TCP/IP ou UDP estão
em condições de aceitar conexões. A varredura de portas é capaz de revelar
outras informações de interesse, tais como o sistema operacional em
execução, a partir de como o objetivo reage a eventos gerados na varredura.
A varredura de portas se aproveita do fato de que os protocolos de
transporte gerenciam as sessões de comunicação de forma automatizada e
padronizada. Na maioria dos casos um computador procura responder a
toda e qualquer solicitação de sessão de comunicação endereçada às suas
portas sem avaliar a origem.
São utilizados softwares próprios capazes de enviar pacotes com
destino às portas do computador objetivo, monitorar as respostas e gerar os
relatórios de análise. Um conhecido software considerado precursor dos Port
Scanners é o SATAN – System Administrator Tool for Analyzing Networks,
que foi criado como ferramenta de gerenciamento para administradores, mas
no entanto as funcionalidades do produto podem ser utilizadas tanto para a
prevenção de ataques e falhas quanto para a identificação de objetivos de
ataque.
As varreduras podem ser :
•

Via ICMP: para identificação de máquinas ativas;

•

Via UDP: para identificação de máquinas ativas e estado das
portas UDP;

•

Via TCP: para identificação de máquinas ativas e estado das
portas TCP;

71

•

Ao TCP podem-se acrescentar as seguintes variações:

- Varredura padrão: que utiliza o TCP SYN, onde o three-way
handshake é executado de forma completa e se estabelece uma conexão
entre o port scanner e o computador objetivo, porém ao facilitar a obtenção
de informações também possui o inconveniente de facilitar a detecção da
varredura e sua origem;
- Varredura TCP SYN: que utiliza o TCP SYN, mas não estabelece
uma conexão, quando o computador objetivo responde à solicitação de
abertura da conexão com TCP ACK ou TCP RST, o port scanner já pode
avaliar o estado da porta e interrompe o processo de conexão com aquela
porta. Essa modalidade é também conhecida de varredura semi-aberta;
- Stealth Scanning: que não utiliza o TCP SYN para evitar filtros de
pacotes configurados para bloquear o TCP SYN inviabilizando a varredura.
Ë envia um outro tipo de pacote que simula uma conexão já existente e a
forma com o computador responde à esse pacote pode revelar além do
estado da porta, outras informações adicionais.
O uso de portas conhecidas associadas a serviços padrão é outra
característica explorada por essa técnica.

4.2.1.3 Emprego de utilitários
Trata-se da utilização de ferramentas padrão para gerenciamento da
rede com o objetivo de obter informações. Apesar de obter resultados mais
limitados que as demais técnicas nesta categoria, por outro se utiliza de
ferramentas de execução simples e rápida, dispensando em alguns casos
softwares próprios uma vês que vários utilitários que dão suporte à técnica
fazem parte dos conjuntos TCP/IP padrão.
Dentre uma grande variedade de utilitários destacam-se os seguintes:
•

Ping;

•

Traceroute;

•

Netstat e nbtstat.
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4.2.1.4 Sniffing passivo e ativo
Consiste da utilização de sniffers, que são componentes de software
capazes de capturar pacotes que trafegam na rede. Os sniffers possuem
drivers que fazem com que as interfaces de rede operem de modo
promiscuo, escutando todos os pacotes que circulam pelo meio físico ao
qual estão conectadas e não apenas aqueles destinados a elas. Os sniffers
podem filtrar os pacotes recebidos, capturando somente aqueles de
interesse. Após serem capturados os pacotes podem ser analisados.
A utilização depende de algum tipo de acesso a um computador da
rede local, onde o sniffer será instalado. Por essa razão é uma técnica mais
utilizada por usuários internos. É uma técnica muito eficaz e sua utilização
pode representar uma ameaça à confidencialidade de informações criticas,
como senhas por exemplo e acesso não autorizado aos dados que trafegam
na rede. Além do sniffing passivo, que permite a captura dos pacotes de
dados que trafegam na rede, existe a possibilidade de os mesmos pacotes
serem alterados e retransmitidos, num procedimento denominado sniffing
ativo.
As ferramentas empregadas são variadas e de fácil obtenção. A
maioria executa sobre UNIX ou Windows, sendo boa parte delas de uso
comercial, constituindo-se em módulos de gerenciamento ou de análise de
tráfego de rede. O Network Monitor desenvolvido pela Microsoft para uso no
Windows NT é um bom exemplo disso.

4.2.2 Ataques para negação de serviços
Essa categoria engloba técnicas freqüentemente citadas sob a
denominação comum de DoS (Denial of Service), CERT (CA-2000-01). O
propósito é o de tornar computadores e serviços da rede inoperantes, ou no
mínimo provocar a degradação do funcionamento a ponto de tornar inviável
a sua utilização. A maioria dessas técnicas busca esgotar os recursos do
sistema, provocando a interrupção parcial ou total dos serviços. Capacidade
de armazenamento e processamento e largura de banda são recursos
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visados. Peculiaridades de sistemas operacionais ou aplicativos, bugs e
falhas de implementação também são considerados, na medida em que
podem oferecer vulnerabilidades ao sistema.
Roteadores, servidores DNS e firewalls costumam ser objetivos
preferenciais de ataque no ambiente da Internet.
As técnicas de negação de serviços também podem ser aplicadas
como uma etapa intermediaria de métodos de ataque mais sofisticados,
servindo para isolar um determinado computador a fim de que outro possa
assumir sua identidade na rede ou ainda para interromper o funcionamento
de um sistema de controle de senhas e segurança da rede.
São citados mais freqüentemente os seguintes ataques de negação
de serviços:
•

SYN Flood;

•

LAND;

•

Ataques baseados no protocolo ICMP;

•

TearDrop;

•

Ping o’Death;

•

Dessincronizacão;

•

DDoS – Distributed Denial of Service.

4.2.2.1 SYN Flood
O ataque que utiliza a técnica de mesmo nome SYN Flood, CERT
(CA-1996-21), consiste no envio de uma grande seqüência de pacotes TCP
SYN para o computador objetivo. A falta de respostas aos pacotes TCP
SYN/ACK, devido a endereço falso ou inválido da origem leva ao aumento
da fila de conexões em andamento até o limite configurado, provocando o
descarte de novas conexões o que indisponibiliza os serviços do computador
objetivo.
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4.2.2.2 LAND
A ataque Land, CERT (CA-1997-28), é baseado no envio de
datagramas IP com os endereços de origem e destino iguais e no efeito que
isso provoca em determinados sistemas. Em certos casos, o processamento
do datagrama provoca um loop no computador objetivo que pode esgotar os
recursos da máquina, causando sensível queda de desempenho ou mesmo
travamento do sistema. Variações dessa técnica com alterações em outros
campos do cabeçalho IP, como as portas ou bits de controle, por exemplo,
podem produzir efeitos semelhantes.

4.2.2.3 Ataques baseados no protocolo ICMP
Existe um conjunto de ataques que se aproveitam das funcionalidades
do ICMP, IETF (RFC 0792). O ICMP é empregado em tarefas de controle e
verificação de comunicações entre computadores e roteadores, utilizando-se
de mensagens padronizadas. Por exemplo, o utilitário PING, bastante
conhecido, permite o envio de mensagens ICMP para verificar se
determinado computador está no alcance da rede.
As implementações padrão do TCP/IP, respondem automaticamente
a mensagens recebidas, executando as devidas ações correspondentes.
Normalmente não é executada nenhuma autenticação dos pedidos ou critica
de característica, como repetições excessivas. Seguem alguns exemplos:
- Ping Flood: de acordo com HOUSEHOLDER et al (2001), trata-se
do envio seqüencial de mensagens ICMP provocando a ocupação do
computador objetivo e a banda de dados disponível de forma a esgotar os
recursos do sistema.
- Pong: CERT (CA-1999-06), consiste do envio de mensagens
ICMP a um grande número de computadores, normalmente endereçando-as
a um endereço de broadcast. O endereço de resposta é o do computador
objetivo

que

recebe

simultaneamente

uma

grande

quantidade

de

mensagens ICMP, podendo provocar a interrupção ou queda de
desempenho das comunicações do computador objetivo.
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- SMURF, CERT (CA-1998-01), trata-se de uma variação do Pong,
que amplia o número dos computadores que enviarão a mensagem ICMP ao
computador objetivo pelo envio de uma requisição falsa não apenas a um
mas a vários endereços de brodcast.

4.2.2.4 Teardrop
A ataque conhecido como Teardrop, CERT (CA-1997-28), consiste da
exploração do processo de remontagem do datagrama IP fragmentado,
adulterando informações no cabeçalho IP de maneira que o computador
objetivo não consegue processar adequadamente, causando instabilidade
ou falhas.

4.2.2.5 Ping o’Death
O Ping o’Death via ping, CERT (CA-1996-21), não é baseado no
ICMP, embora inicialmente tenha surgido de modificações do utilitário “ping”
capazes de gerar os datagramas inválidos empregados. Baseia-se no envio
ao computador objetivo de um datagrama com tamanho superior ao limite de
65535 bytes. Como tal datagrama não pode ser roteado, o mesmo é
fragmentado na origem e entregue ao computador objetivo de forma
segmentada. Quando é feita a remontagem do datagrama pelo computador
objetivo, a partir dos segmentos recebidos, são verificados efeitos que
podem variar, dependendo do sistema operacional em uso, da completa
paralisação à exibição de mensagens de erro no sistema.

4.2.2.6 Dessincronização
Marques (2001) descreve esse ataque como uma interferência nos
primeiros passos da conexão TCP/IP. Através da monitoração de pedidos de
abertura de conexão entre dois computadores, o intruso envia um segmento
RST ao computador B, assim que B envia um segmento SYN/ACK em
resposta ao pedido de conexão do computador A. Dessa forma B finaliza a
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conexão com A prematuramente. Em seguida o intruso envia para B um
segmento SYN com o mesmo endereço e porta solicitados inicialmente por
A, então B aceita o pedido e abre uma segunda conexão. Como A
desconhece a finalização da primeira conexão, mantém a porta utilizada em
estado de conexão. O host B também manterá sua porta correspondente em
estado de conexão. O resultado é uma conexão dessincronizada que não
permite a transferência de dados, porém consome recursos.

Figura 11: Dessincronização
Fonte: Marques (2001)

4.2.2.7 DDoS
A ataque conhecido como DDOS, CERT (CA-1999-07), aumenta os
danos causados por outras ataques de negação de serviços ampliando para
um grande número de computadores a capacidade para lançamento de
ataques tipo SYN Flood, por exemplo. O ataque ocorre de forma
automatizada e simultânea.
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Para organizar previamente o ataque são utilizados softwares
específicos como o TFN (Tribe Flood Network), o Stacheldraht e o Trinoo.
Tais aplicativos instalados em alguns computadores elevam-os à categoria
de servidores ou masters. Um outro grande número de computadores
também recebe alguns componentes de software que os transforma em
clientes ou slaves. A instalação dos servidores e a distribuição dos
componentes para os clientes não ocorrem de forma autorizada, pois o
intruso se utiliza de outros aplicativos supostamente inofensivos ou de falhas
em sistemas operacionais.
Quando o intruso aciona o sistema, os servidores se comunicam com
os clientes informando o inicio do ataque. Os computadores clientes
executam a função e iniciam ao mesmo tempo uma série de ataques contra
o objetivo ou objetivos. Dessa forma é incrementada a efetividade do ataque,
e aumentada a dificuldade em estabelecer a origem, pois é iniciado a partir
de diversos pontos e sem o conhecimento dos responsáveis pelos
computadores que o executam.
integra

recursos

avançados

Trata-se de um ataque sofisticado que
para

a

distribuição

automatizada

dos

componentes e até mesmo comunicações criptografadas entre os
computadores envolvidos.
Apesar de utilizar vulnerabilidades já conhecidas, o DDos é eficaz e
estabeleceu um novo modelo de ataque distribuído.

4.2.3 Ataques para obtenção de acesso não autorizado
Essas técnicas buscam conseguir acesso não autorizado a dados ou
serviços do sistema objetivo. Os efeitos obtidos com a das técnicas para
obtenção de acesso não autorizado podem misturar-se. Pode-se utilizar uma
técnica para transferir dados sem autorização e eventualmente obter outras
informações críticas, como um arquivo de senhas, por exemplo. Em outra
situação, ao assumir o endereço IP de determinado computador para uso de
algum recurso específico os demais recursos da rede daquele usuário
podem ficam indisponíveis enquanto durar o ataque. O acesso não
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autorizado pode até mesmo permitir a alteração de dados. Seguem as
formas de ataque mais conhecidas:
•

Spoofing

•

Fragmentação

•

Seqüestro de conexões

4.2.3.1 Spoofing
O spoofing, CERT (CA-1996-21), é um ataque em que através de
um endereço IP falso pode-se simular um outro computador mediante
alterações no cabeçalho IP dos pacotes transmitidos ou ainda configurar um
endereço IP falso no computador objetivo. É utilizado para explorar uma
relação de confiança ou um mecanismo de autenticação baseado no
endereço IP. Existem vários serviços que permitem acesso à endereços
especificados, como o NFS e serviços de proxy do Windows NT.
O spoofing é facilitado quando é possível abrir uma conexão usando
um endereço IP falso ao invés de entrar em conexão existente. As técnicas
que permitem a simulação de um computador são mais complexas quando
aplicadas em uma conexão estabelecida. Para que seja possível abrir uma
conexão simulando ser um outro computador é necessário que o
computador objetivo não esteja ativo no momento. Caso o computador
objetivo encontre-se ativo, a aplicação de uma técnica de negação de
serviço pode desativá-lo, abrindo a oportunidade de assumir o seu endereço
IP.
O spoofing é mais simples quando utilizado sobre UDP. Em conexões
TCP existem os sequence numbers que acompanham cada pacote
transmitido e que precisam ser corretamente simulados, sob risco de perder
a conexão. Quando o intruso está na mesma rede do objetivo a utilização
da técnica é facilitada, pois nesses casos os roteadores e firewalls não são
capazes de detectar a simulação, devido à utilização de endereço IP
coerente na rede local. A simulação a partir de uma rede remota é a situação
mais comum.
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O emprego de Spoofing pode ter algum impacto de segurança mesmo
que não seja totalmente bem sucedido, com o intruso se colocando em
condições de receber os pacotes enviados pelos computadores enganados
em resposta aos seus pedidos. Caso o propósito esteja limitado a obter
acesso para incremento de dados ou arquivos, como um cavalo de tróia por
exemplo, o recebimento dos pacotes não tem importância.
Um dos ataques que merece destaque é o Spoofing por meio do
DNS. Realizado pela alteração da base de dados de um servidor DNS,
associando um determinado endereço IP à uma determinada URL. Nesse
caso as solicitações feitas ao servidor DNS para aquela URL são resolvidas
com o fornecimento de um endereço IP incorreto, levando ao direcionamento
do acesso de usuários ao computador do intruso.

4.2.3.2 Sniffing ativo
De acordo com Silva (2001), neste tipo de ataque é utilizada alguma
ferramenta capaz de interceptar, alterar e eventualmente reenviar pacotes
na rede, comprometendo a integridade ou confidencialidade sem interromper
as comunicações. Silva (2001 apud Segurança Máxima (2000) p. 260) cita
alguns sniffers comerciais como LANWatch, EtherPeek e NeXray para
plataforma Windows e o Ethereal para a plataforma Unix.

4.2.3.3 Fragmentação
De acordo com Marques (2001), esse tipo de ataque explora as
limitações dos filtros de pacotes implementados em roteadores e outros
dispositivos da rede. Em alguns casos as funções de filtragem apenas
verificam pacotes de solicitação de abertura de conexão identificando se o
primeiro fragmento recebido possui um bit SYN pré-definido, caso não
possua, a função filtro não reconhece o pacote como uma solicitação de
abertura de conexão e permite a sua passagem.
Com a manipulação e envio de datagramas fragmentados onde o bit
SYN é definido não no primeiro fragmento, mas num dos fragmentos
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seguintes, o intruso espera que o filtro não faça o bloqueio dos pacotes e
eles alcancem o objetivo. Ao chegar no destino, o datagrama é remontado e
eventualmente um pedido de conexão será estabelecido.

4.2.3.4 Seqüestro de conexões
O seqüestro de conexões, utiliza a técnica de descoberta por
observação ou predição dos números de seqüência do protocolo TCP,
CERT (CA-2001-09), é de grande complexidade e permite a participação em
uma conexão assumindo a identidade de um dos computadores envolvidos.
O fundamento é a determinação correta dos números de seqüência TCP.
Números de seqüência são valores aleatórios definidos pelo lado
cliente e lado servidor utilizados para dificultar o seqüestro de conexão da
conexão TCP. A partir de um valor inicial chamado ISN – Initial Sequence
Number, o valor é incrementado e transmitido de um computador para outro
a cada mensagem enviada ou recebida. Os números de seqüência também
orientam

a

remontagem

dos

fragmentos

recebidos,

sinalizam

aos

computadores envolvidos na conexão o recebimento correto dos pacotes e a
manutenção da conexão.
Na solicitação de conexão é informado um ISN gerado a partir de
regras que incluem uma variável aleatória e o incremento fixo e padronizado
aplicado em determinada freqüência sobre a variável para a geração de um
novo valor. A característica padrão pode ser conhecida e a determinação
correta do ISN pode ser feita a partir de uma ou mais solicitações de
conexão e da observação dos ISN informados nas respostas.
Conforme (Marques, 2001, p. 110, apud Bellovin, 1989), fatores como
incremento padronizado, o clock da CPU e mesmo a velocidade da rede
podem contribuir para a determinação correta do ISN. Processadores e
redes mais rápidas, curiosamente possuem tendência de apurar as
previsões de ISN.
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4.2.4 Ataques sobre roteadores
As funções de roteamento são criticas no ambientes das redes
interligadas e conseqüentemente os ataques sobre roteadores assumem
grande importância. A paralisação do serviço de roteamento pode
comprometer ao mesmo tempo a comunicação entre computadores de
varias redes. A adulteração das informações de roteamento como,
localização de redes e computadores, pode iniciar um ataque do tipo
spoofing ou ainda servir como medida de apoio para outros tipos ataque.
Os roteadores também podem ser vítimas de outros ataques
genéricos como quebra de senhas ou negação de serviços, estando mais
vulneráveis à esses ataques quando aplicados sobre plataformas não
especializadas, como a servidores Unix ou Windows, por exemplo. Alguns
dos ataques mais conhecidos sobre roteadores são os seguintes:
•

Ataque de roteamento de origem;

•

Ataque de protocolo RIP;

•

Ataque de roteamento externo;

•

Ataques ICMP;

•

Ataques SNMP;

4.2.4.1 Ataques de Roteamento de Origem
Segundo Marques (2001), esse método se aproveita da probabilidade
de um roteador encaminhar os pacotes destinados à um computador da rede
utilizando a mesma rota que foi percorrida pelos pacotes que recebeu desse
mesmo computador. A idéia é simples e coerente, tendo em vista que
procura garantir a transmissão de pacotes por caminhos conhecidos.
Entretanto isso implica em uma falha de segurança.
Caso sejam recebidos pacotes de um computador de ataque que
utiliza o endereço IP de um outro computador já conhecido, o computador de
ataque passaria então a receber todos os pacotes destinados ao
computador de origem conhecida e dessa forma o computador de ataque
ganharia acesso às informações. Em sistemas em que o computador recebe
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direitos de acesso de acordo com os seu endereço IP, o ataque alcançaria o
seu objetivo.

4.2.4.2 Ataque de protocolo RIP
O protocolo RIP, definido na RFC 1058 da IETF (1988), é utilizado
para compartilhamento e sincronização da tabelas de roteamento entre os
roteadores. A primeira versão do protocolo não suportava qualquer modo de
autenticação. A segunda versão, permite procedimentos elementares de
autenticação, da mesma forma que o OSPF. A utilização de pacotes RIP
falsos com a intenção de passar informações incorretas aos roteadores,
levando-os a re-encaminhar dados para destinos incorretos, é o método
utilizado para efetivar esse tipo de ataque. O endereço de destino falso pode
pertencer à um computador ou uma rede.
A efetividade do ataque depende da versão do protocolo RIP e da
utilização dos mecanismos de autenticação oferecidos. Outro grande risco é
a propagação da informação incorreta pelos outros dispositivos de
roteamento da rede a partir do momento que se consegue inserir a falsa
informação no primeiro roteador.

4.2.4.3 Ataque de roteamento externo
Esse tipo de ataque, IETF (RFC 2267) busca a inserção de
informações falsas de roteamento com o objetivo de simular um computador
ou uma rede, causando com isso o redirecionamento dos pacotes
destinados a eles.
A concretização desse tipo de ataque é mais complexa, pois os
protocolos de roteamento externo utilizam o TCP como protocolo de
transporte, logo, essa comunicação entre roteadores é feita por um meio
mais confiável com mensagens em seqüência e ainda existe uma rotina de
comunicação para restringir o envio de mensagens não solicitadas para
roteadores de sistema diferentes, permitindo somente a resposta às
solicitações de outros roteadores externos e o bloqueio de envio espontâneo
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da tabelas de roteamento que será feito somente em momentos prédefinidos. Isso restringe as janelas oferecidas ao intruso para a divulgação
de tabelas de roteamento falsas, uma vez que elas dependem de solicitação
do próprio roteador alvo. Ainda é possível a simulação de um roteador
externo, desde que o intruso consiga interromper os serviços de um roteador
alvo mediante um ataque de DoS.

4.2.4.4 Ataque de redirecionamento ICMP
O ICMP (Internet Control Message Protocol) definido na RFC 1157 da
IETF (1999) é usado pelos roteadores para informar ao demais sobre as
rotas de melhor desempenho em determinado momento. As mensagens
Redirect do protocolo são utilizadas para correção do encaminhamento dos
dados por rotas alternativas de melhor desempenho. Essa funcionalidade é
explorada com o envio de mensagens falsas, destinadas obviamente a levar
os dados por outro caminho de interesse do intruso. Entretanto, isso só é
possível para uma conexão em particular e no caso de computadores
ligados diretamente aos roteadores alvo, na mesma rede.

4.2.4.5 Ataque SNMP
O protocolo SNMP (Simple Netowork Management Protocol), definido
na RFC 1157 da IETF (1999), é utilizado para implementar funções de
gerenciamento e controle que permitem obter informações sobre o
funcionamento do roteador e outros dispositivos de roteamento e execução
de reconfigurações
comunicação

dos

por acesso remoto. O protocolo SNMP suporta a
agentes

de

controle

com

os

computadores

de

gerenciamento.
Podem-se aproveitar contas padrão habilitadas ou práticas de
autenticação menos seguras para obter informações sobre a rede e utilizálas para outras técnicas de ataque. Em algumas situações é possível a
realização de alteração de configuração através do protocolo SNMP.
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4.2.5 Ataques contra computadores
Os ataques desse tipo não estão ligados diretamente aos protocolos
TCP/IP, pois utilizam protocolos da camada de aplicação. Entretanto, como
as aplicações são amplamente utilizadas nas redes TCP/IP, elas abrem as
portas aos ataques. Podem-se destacar os ataques direcionados à
servidores web e navegadores.
As aplicações web são utilizadas sobretudo para que usuários
remotos possam enviar e recuperar dados de um computador remoto,
normalmente em servidores de páginas web, através de um navegador.
Existe uma grande variedade de possibilidades oferecidas pelas aplicações
para a execução de códigos nocivos ao ambiente em um servidor.
Normalmente eles impactam na oferta de serviços, captura de dados ou
acesso indevido e ainda que exijam conhecimento técnico especifico de
linguagem de programação e complexidade, o risco deve ser considerado.
No caso de o intruso ter a possibilidade de inserir algum programa no
servidor e executá-lo em seguida, ele poderá escolher o mais conveniente
para as suas intenções.
No caso dos navegadores, as novas implementações que pretendem
oferecer mais funções às páginas web, inserem recursos de execução de
código embutido em componentes das páginas, como ActiveX, Applets Java
e Scripts, trazem consigo a possibilidade do desenvolvimento de um
conjunto de técnicas para uso em ataques do tipo negação de serviços,
obtenção de informação não autorizada ou acesso não autorizado.
Teoricamente o componente recebido como conteúdo de uma página
web não pode executar determinadas funções no computador cliente. Para
que isso seja possível, novas implementações, applets ou mini-aplicativos,
devem estar sujeitas a dois tipos de mecanismos de segurança: os controles
da linguagem de programação e as configurações de segurança do
navegador.
Os navegadores são afetados também pelos plug-ins, que são
componentes de software baixados e instalados automaticamente pelos
próprios navegadores para execução de tarefas especiais, durante a
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navegação se necessário. Existe a possibilidade de alterar um plug-in para
incluir um vírus ou cavalo de tróia para instalação no computador cliente. Os
programas anti-vírus são indicados para tratar esse tipo de ataque.
Seguem as técnicas mais conhecidas:
•

Cavalo de tróia

•

Buffer overflow

•

Relacionamento de Confiança

4.2.5.1 Cavalo de tróia
Os conhecidos cavalos de tróia, são programas injetados em um
sistema para automaticamente executar determinadas funções, tais como:
captura de dados, alteração de configuração, suporte para acesso remoto
em sistemas cliente servidor, etc. Tais programas podem impactar outros
tipos de redes e não apenas as redes TCP/IP, porém devido a larga
utilização de TCP/IP na Internet e nas redes corporativas, a maioria dos
programas com funções de comunicação são baseados em TCP/IP.
A instalação nas redes ocorre por meios variados, desde a ocultação
em outros programas até o acesso direto não autorizado. No primeiro caso,
normalmente são utilizados os métodos de contágio empregados pelo vírus
de computador.

4.2.5.2 Buffer Overflow
Trata-se da exploração das vulnerabilidades das contas de sistemas,
comuns em grande número de aplicativos e sistemas operacionais. Tais
contas normalmente não possuem as restrições de usuários comuns e
geralmente controlam processos críticos do sistema.
A condição especial de inserir comandos como parte do processo
afetado é criado pelo Buffer Overflow, ou estouro de buffer. O estouro de
buffer pode ser desencadeado por uma entrada de dados com extensão ou
formatação que o processo não é capaz de resolver. Isso provoca uma
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sobrecarga no espaço de memória dedicado para a aplicação. Essa
sobrecarga possibilita a execução subseqüente de códigos arbitrários a
partir de comandos que o intruso pode enviar remotamente. Nesse
momento, dependendo da aplicação ou sistema operacional, será possível
acessar arquivos, alterar configurações ou obter um shell. Exemplos de
contas que podem se utilizadas são o system do Windows NT e HTTPD do
Unix.

O

estouro

de

buffer

decorre

normalmente

de

falhas

na

implementação, ou ainda de vulnerabilidades intrínsecas do aplicativo ou
sistema operacional.

4.2.5.3 Relacionamento de Confiança
Relacionamento de confiança é um recurso de sistemas operacionais
para estender os direitos de acesso de um usuário de determinado sistema
para outros sistemas, a fim de facilitar e flexibilizar a administração. No Unix
podem ser estabelecidos relacionamentos entre computadores e no
Windows entre domínios. Um domínio ou computador considerado confiável
pode ter acesso automático a recursos do sistema sem a necessidade de
novas autenticações ou validações, pois esses eventos já forma tratados nos
sistemas de origem.
Técnicas como o spoofing eventualmente podem ser utilizadas para
personificar um computador confiável. No caso do Unix arquivos de sistema
como ~/.rhosts ou /etc/hosts.equiv podem ser usados para obter a lista de
computadores e usuários declarados de confiança. O acesso a esses
arquivos pode permitir a atribuição de usuário confiável ao intruso ou de
computador confiável a determinada máquina.
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5 Os Protocolos VoIP
O desenvolvimento de processadores de sinal digitais (DSPs)
viabilizou a digitalização e compressão de sinais de voz e fax em pacotes de
dados. Em paralelo, a evolução dos sistemas de transmissão possibilitou a
criação de redes de pacotes de alta velocidade.
A combinação destes desenvolvimentos permitiu a evolução das
redes convergentes, nas quais trafegam pacotes de dados "tradicionais" e
pacotes de voz digitalizados.
Existem diversos tipos de redes de dados que permitem o tráfego de
voz e fax, como por exemplo, as redes baseadas em ATM, Frame Relay e
TCP/ IP. Embora destas três tecnologias apenas o ATM tenha sido projetado
desde o início para transporte de voz e dados, o Frame Relay e o TCP/ IP
são mais utilizados e o transporte de voz através destas redes passaram a
ser chamados de VoFR [REF] e VoIP [REF] respectivamente.
De forma simplista, as diferenças básicas entre VoIP e VoFR se
referem ao fato de que VoIP está associado à camada 3 no modelo OSI
(roteamento) e permite a operação em redes heterogêneas. Como
desvantagens do VoIP, pode-se mencionar a dificuldade de implementação
de qualidade de serviço (QoS limitado) e os problemas relacionados à
segurança.
Sendo o VoIP um protocolo de camada de aplicação, faz uso da pilha
de protocolos TCP/IP. VoIP possibilita que roteadores, servidores de acesso
e concentradores de acesso multiserviço carreguem e enviem tráfego de voz
e fax através de uma rede IP. Em VoIP, processadores de sinal digitais
(DSPs) segmentam a voz em frames, armazenando-os em pacotes de voz.
Estes pacotes de voz são transportados via IP de acordo com protocolos de
comunicação padão, como H.323 [REF], Media Gateway Control Protocol
(MGCP) [REF] ou Session Initiation Protocol (SIP) [REF].
O principal fator na utilização de VoIP ou VoFR e VoATM [REF] é a
presença de outras aplicações de voz ou multimidia. Genericamente, VoFR
e VoATM são tecnologias eficazes de transporte na WAN e são mais
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eficientes em termos de banda do que VoIP. Mas VoFR e VoATM não
podem ser implementados sobre LANs ou até o desktop, estão associados à
camada 2 do modelo OSI (enlace) e requerem redes homogêneas ou
gateway camada 2 especializados. Em contrapartida, oferecem melhor
qualidade de serviço (QoS).
Com relação aos protocolos para VoIP, há os utilizados para
transporte (RTP, RTCP, SCTP) e os de sinalização (SIP, H.323, MGCP, etc).
Segue-se uma descrição de alguns destes protocolos e de outros conceitos
relacionados à tecnologia VoIP .
Embora muitos conceitos da tecnologia de transmissão de voz em
redes de dados se apliquem tanto ao VoIP quanto ao VoFR, este trabalho se
restringe ao VoIP, e em particular, aos seus aspectos de segurança. Em
função da grande escalabilidade e baixo custo da utilização da Internet como
meio de transporte de informação, as redes VoIP, embora ainda não estejam
implementadas em larga escala, estão ganhando importância cada vez
maior, e muitas empresas já planejam a sua implementação para um futuro
próximo.
Infelizmente, as facilidades e o baixo custo da utilização das redes
baseadas em IP, principalmente a Internet, para a transmissão de voz são
acompanhados pela falta de padrões, limitações de qualidade e problemas
de segurança, o que ainda causa dificuldades para a implantação. A
discussão dos principais aspectos de segurança das redes VoIP é o objetivo
deste documento e para isso será utilizado um dos principais protocolos
envolvidos na Telefonia IP, o SIP. Os protocolos H.323, SIP e MGCP,
atualmente dominam a oferta de soluções para a rede convergente, na qual
se inclui a Telefonia IP.
As tabelas a seguir mostram os protocolos mais utilizados em
aplicações convergentes:

Sinalização
H.323
Megaco H.248
MGCP

H.323
Gateway Control Protocol
Media Gateway Control Protocol
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RVP over IP
SAPv2
SGCP
SIP
Skinny

DVB
H.261
H.263
RTCP
RTP

MIME
SDP
SIP

Remote Voice Protocol Over IP Specification
Session Announcement Protocol
Simple Gateway Control Protocol
Session Initiation Protocol
Skinny Client Control Protocol (Cisco)
Tabela 7: Protocolos de Sinalização
Fonte: RADCOM Academy
Midia
Digital Video Broadcasting
Video stream for transport using the real-time transport
Bitstream in the Real-time Transport Protocol
RTP Control protocol
Real-Time Transport
Tabela 8: Protocolos de Mídia
Fonte: RADCOM Academy
Protocolos SIP
Multipurpose Internet Mail Extensions
Session Description Protocol
Session Initiation Protocol
Tabela 9: Protocolos SIP
Fonte: RADCOM Academy

Protocolos H.323
H.225
Covers narrow-band visual telephone services
H.225 Annex G Covers narrow-band visual telephone services Annex G
H.225E
Covers narrow-band visual telephone services Annex E
H.235
Security and authentication
H.323SET
H.323 Simple Endpoint Types
H.245
Negotiates channel usage and capabilities
H.450.1
Series defines Supplementary Services for H.323
H.450.2
Call Transfer supplementary service for H.323
H.450.3
Call diversion supplementary service for H.323
H.450.4
Call Hold supplementary service
H.450.5
Call Park supplementary service
H.450.6
Call Waiting supplementary service
H.450.7
Message Waiting Indication supplementary service
H.450.8
Calling Party Name Presentation supplementary service
H.450.9
Completion of calls to Busy subscribers supplementary service
H.450.10
Call Offer supplementary service
H.450.11
Call Intrusion supplementary service
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H.450.12
RAS
T.38
T.125

5.1

ANF-CMN supplementary service
Manages registration, admission, status
IP-based fax service maps
Multipoint Communication Service Protocol (MCS).
Tabela 10: Protocolos H.323
Fonte: RADCOM Academy

A origem dos protocolos H.323 e SIP
De acordo com Liu & Mouchtaris (2000), sinalização tem sido a chave

da tecnologia VoIP desde o inicio e o H.323 é o protocolo chave que permitiu
a interoperabilidade entre os produtos VoIP e moveu a indústria a partir de
soluções proprietárias.
Uma

das

coisas

mais

importantes

na

infra-estrutura

de

telecomunicações é a sinalização porque ela permite a comunicação entre
os vários componentes da rede para estabelecer, manter e desligar as
chamadas. Significantes esforços foram realizados nas décadas passadas
para desenvolver os protocolos de sinalização utilizados hoje em dia na rede
de telefonia, também conhecida como Public Switched Telephone Network
(PSTN).
Esses protocolos, como o Signaling System n°7 (SS7) e Q.931, são
definidos e suas especificações desenvolvidas por várias organizações de
padronização. Esforços similares estão sendo realizados para melhorar a
sinalização VoIP. Desde o inicio do VoIP, o desenvolvimento do protocolo
tem sido o ponto focal da industria.
A indústria VoIP já passou por três estágios em termos de evolução
do protocolo; pré-comercial 1980 a 1985, centralizado no Personnal
Computer (PC) 1995 a 1998 e utilização pelas operadoras a partir 1998.
O estágio pré-comercial foi caracterizado pelas atividades de
pesquisa em universidades e organizações de pesquisa da comunidade
Internet. Muito do trabalho foi coordenado por 2 grupos do Internet
Engineering Task Force (IETF), a Organização que desenvolve os padrões
da Internet. O grupo de trabalho sobre Audio and Video Transport (AVT)
desenvolveu o Real Time Protocol (RTP) e o grupo de trabalho Multiparty
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Multimedia Session Control (MMUSIC) desenvolveu a família de protocolos
para conferência Multimídia sobre IP, incluindo o Session Initiation Protocol
(SIP) para estabelecimento e desligamento de chamadas. O principal foco
neste estágio era a utilização da Internet para conferências de áudio e vídeo
e a interoperabilidade com a PSTN era somente uma pequena parte dos
esforços.
Conforme Liu & Mouchtaris (2000), até 1996, o SIP era somente um
protocolo para conferência multimídia sobre IP e era usado por alguns
softwares gratuitos em conferências pela Internet. O protocolo passou por
muitas revisões até ser aprovado pelo IETF em março de 1999. O estágio
de centralização no PC começou no inicio de 1995 quando o primeiro
software comercial apareceu no mercado, desenvolvido pela Vocaltec.
Inicialmente esse produto permitia ao usuário estabelecer uma chamada
sobre a Internet entre um PC multimídia e outro PC multimídia. Toda a
sinalização e funções de controle residiam nos PCs. Cada produto da época
tinha um protocolo de sinalização proprietário, que tornava virtualmente
impossível a interoperabilidade entre produtos de fornecedores diferentes.
Para resolver esse problema, a International Telecommunication
Union (ITU), iniciou o trabalho de padronização dos protocolos de
sinalização VoIP em maio de 1995. Em junho de 1996, o Study Group (SG)
16 da ITU – Telecommunication Union Sector (ITU-T) decidiu sobre o H.323
versão 1, definido como um padrão para Vídeo conferencia em tempo real
sobre redes locais sem garantia de Quality of Service (QoS).
O H.323 caiu como uma luva para a incipiente indústria VoIP. O
momento foi tão bom para o H.323 que no final de 1996, já haviam muitos
fornecedores de produtos centralizados no PC se movendo para tornar seus
produtos compatíveis com o H.323
Diferente do estagio anterior, a interoperabilidade com a PSTN foi o
foco desde o inicio, pois já se sabia que levar a comunicação multimídia da
Internet para a PSTN era um dos caminhos mais atraentes economicamente
para o VoIP. Rapidamente viu-se a proliferação de gateways H.323 que
possibilitavam realizar chamadas entre a PSTN e a Internet.
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O estágio de utilização pelas operadoras começou por volta do inicio
de 1998, quando os provedores de telefonia IP iniciaram o desenvolvimento
de gateways H.323 para oferecer serviços VoIP.
O H.323 era responsável pela conversão da sinalização, controle da
chamada e transcodificação em uma única caixa. Isso colocou problemas
para o desenvolvimento de soluções de larga escala. O H.323 também não
previa conectividade para o protocolo SS7, o que retardava a sua integração
com a PSTN. Para prover esses recursos, em maio de 1998 o conceito de
decomposição do gateway foi introduzido, possibilitando ao controle da
chamada residir em uma caixa chamada Media Gateway Controller (MGC) e
a transcodificação de mídia residir em outra caixa chamada Media Gateway .
O Media Gateway Control Protocol (MGCP) foi introduzido em 1998. Depois
de dois anos de trabalhos intensos o IETF e o ITU-T SG16 definiram o
padrão de Media Gateway Control (MEGACO) ou H.248, em junho de 2000.

5.2

O protocolo SIP (Session Initiation Protocol)
O Session Initiation Protocol (SIP, RFC 2543) é parte do quadro de

protocolos multimídia de dados e controle do IETF. O SIP é um protocolo de
sinalização cliente-servidor usado em redes VoIP. O SIP monitora e desfaz
sessões multimídia entre terminais que se falam; estas sessões podem
incluir

conferências

multimídia,

chamadas

telefônicas

e

distribuição

multimídia.
O SIP é um protocolo de sinalização baseado em texto transportado
sobre TCP ou UDP e é designado para ser “peso leve”. Ele herdou algumas
das características da arquitetura e filosofia de desenho do Hypertext
Transfer Protocol (HTTP) e do Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) para
assegurar sua simplicidade, eficiência e extensibilidade.
O SIP usa convites para criar mensagens Session Description
Protocol (SDP) com a finalidade de executar troca de capacidade e montar o
uso do canal de controle de chamada. Estes convites permitem que os
participantes concordem com um conjunto de tipos de “mídias” compatíveis.
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O SIP dá suporte à mobilidade de usuários através do proxy e da
redireção de pedidos para a localização atual do usuário. Os usuários
podem informar a sua localização (endereço IP ou URL) atual para o
servidor, enviando uma mensagem de registro “Registrar”. Esta função é
freqüentemente necessária para uma base usuária de voz altamente móvel.
A aplicação SIP cliente-servidor tem 2 (dois) modos de operação. Os
clientes SIP podem transmitir sinal através de um proxy ou redirect server.
Usando o modo proxy, os clientes SIP enviam pedidos para o proxy e
este controla os pedidos ou os encaminha para outros servidores SIP. Os
servidores proxy podem isolar e esconder usuários SIP através do “proxy” de
mensagens de sinalização. Para os outros usuários na rede VoIP, os
convites de sinalização aparecem como se eles viessem do servidor SIP de
proxy.

Figura 12: Funções SIP Proxy
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Sob operação “redirect” , o pedido de sinalização é enviado ao
servidor SIP, que então procura o endereço de destino. O servidor SIP
retorna o endereço de destino para o originador da chamada, que então
sinaliza o client SIP.

Figura 13: Operação SIP Redirect Server
Um dos maiores desafios para implementar os serviços SIP, é mapear
a entrega do CoS (Class of Service) para o tráfego de sinalização e de
suporte. Com suas características de mobilidade, as implementações SIP
tendem a serem discretas; os clientes SIP tendem a ser em grande numero
e geograficamente distribuídos. Pode-se identificar usuários SIP e, então, os
mapeamentos de CoS, tendo os bits ToS (Type of Service) do conjunto de
clientes no cabeçalho IP.
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5.2.1 Estabelecimento da Chamada SIP
Considerando o cenário de dois usuários em redes LAN diferentes e
interligadas por um roteador com cada rede tendo um servidor SIP local,
pode-se facilmente descrever o estabelecimento de uma chamada SIP,
conforme segue:
1. Ao iniciar o User Agent Software - UAS (Softphone IP) os usuários
A e B são automaticamente registrados em cada Servidor SIP
local;
2. Usuário A inicia uma chamada; neste momento o UAS instalado
no computador do usuário A transmite um ”Invitation” para o
servidor SIP da sua rede LAN. Esse convite contém a descrição
da sessão a ser estabelecida. Em muitos casos ao invés de usar
algum método de descoberta, os servidores SIP são estaticamente
configurados no UAS;
3. O servidor do usuário A não sabe como encontrar o usuário B. Ele
então reenvia o convite para todos os servidores SIP que ele
conhece, inclusive o servidor SIP do usuário B;
4. Se o usuário B estivesse registrado no mesmo servidor SIP do
usuário A o servidor saberia como encontrar o usuário B e o
convite seria retransmitido automaticamente;
5. Se o usuário B quiser falar com o usuário A, ele responde ao
convite retornando um “acknowledgment” (ACK) para trás, sobre o
mesmo caminho do convite. A descrição de sessão encaminhada
pelo usuário B inclui um “acknowledgment”;
6. Como os usuários já trocaram informações da descrição de
sessão eles têm a informação de endereço IP e porta para se
contatarem diretamente para a transmissão da outra parte da
chamada.

Eles podem agora transmitir mídia encapsulada no

protocolo RTP diretamente. Os servidores SIP não precisam
participar a partir de agora;
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Como pode ser observado o processo é simples e utiliza poucas
mensagens. Também não requer a utilização do protocolo TCP reduzindo o
“overhead” de troca de mensagens. Além disso, Camp (2002 p. 85) relata
que o processo de registro do SIP é mais adequado para usuários moveis e
sendo o SIP baseado em mensagens de texto um simples comando BYE é
usado para terminar a sessão.

Figure 4.6: Chamada SIP Passo a Passo
Fonte: Camp (2002)

1. Registro- realizado por cada estação;
2. A inicia a chamada enviando o convite para B via SDP;
3. Servidor SIP reenvia o convite para outros servidores
SIP;
4. O servidor SIP de B entrega o convite;
5. B aceita o convite e retorna uma mensagem SDP;
6. Servidor SIP retorna o aceite para A;
7. Conversação fim a fim
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6 Análise de Segurança do ambiente VoIP
Segundo Galvão & Zattar (2003), a utilização dos protocolos VoIP
ainda é uma novidade para os hackers, o que explicaria o baixo número de
ataques documentados até o momento. Porém, com a larga utilização da
tecnologia, a tendência é que ocorra o mesmo que já aconteceu com as
redes wireless baseadas no padrão 802.11, ou seja, brevemente estaremos
encontrando na Internet bastante material sobre as vulnerabilidades das
tecnologias VoIP e metodologias para a sua exploração, facilitando o rápido
crescimento do número de ataques visando fraudes, negação de serviços,
acessos indevidos e etc.
As redes de telefonia podem representar um objetivo importante para
os hackers por diversos motivos, entre eles o fato de que a voz encapsulada
em pacotes de dados é informação, e esta informação pode ser de grande
valor, pois o simples acesso à caixa postal no correio de voz de um CFO
(Chief Financial Officer) pode permitir a coleta de informações financeiras
estratégicas, as quais dependendo do uso, podem gerar prejuízos para a
própria corporação ou para terceiros.
Whitworth (2006) relaciona como potenciais vulnerabilidades da
Telefonia IP o SPIT (SPAM over Internet Telephony), a falsificação de
identidade, a modificação e o roubo dos pacotes de voz, os ataques de
negação de serviços e o espalhamento de vírus.
Deve-se lembrar que a convergência das redes de voz e dados com
base nos protocolos da pilha TCP/IP, implica também na convergência das
vulnerabilidades inerentes às duas tecnologias. Um computador com
telefone IP compatível, comumente chamado de softphone, precisa de
proteção tanto das ameaças relacionadas aos computadores quanto das
ameaças relacionadas com a telefonia. Um softphone IP instalado em uma
estação de trabalho com o sistema operacional Windows, por exemplo, está
suscetível às vulnerabilidades do Windows.
Frost (2006) classifica as vulnerabilidades da tecnologia em:
•

Ataques externos;
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•

Mau uso e abuso Internos;

•

Roubo de informações;

•

Problemas no funcionamento do sistema;

•

Interrupção do serviço;

•

Erro humano;

•

Efeitos não previstos de modificações.

O traballho de Kuhn, Walsh & Fries (2005), publicado pelo NIST
apresenta

12

vulnerabilidades

classificando-as

em

3

grupos:

confidencialidade e privacidade, integridade do sistema e disponibilidade e
negação de serviço. O trabalho também apresenta um controle para cada
vulnerabilidade conforme a tabela 11.

NIST
Vulnerabilidade

Controles
Confidencialidade e privacidade:
Espelhamento de portas no switch
não programação remota ou desabilitar a função
Captura dos pacotes de Voz
criptografia
Interptação de voz e dados via corrupção do
mecanismo de autenticação e segurança de
ARP
acesso físico à rede
utilização de HTTPS (HTTP over SSL or TLS)
Interfaces Web dos Servidores
protocol.
Descoberta da máscara de endereçamentop IP
dos terminais
utilização de firewall
Mapeamento de extensão do endereço IP
desabilitação de portas livres na hub
Integridade do Sistema:
Ataques de inserção ao Servidor DHCP
utilização de IDS
Ataques de inserção ao TFTP
download de arquivos assinados
Disponibilidade e negação de serviço
Ataques de ocupação da CPU dos Servidores
utlização de firewall
Utilização de senhas triviais
mudança periódica de senhas
Exploração de falhas no software
verificação constante de updates e patches
bloqueio após n tentativas p/ acesso remoto e
segurança de acesso fisico à rede se não tiver
Bloqueio de conta por senha incorreta
acesso remoto

Tabela 11: Vulnerabilidades x Controles - NIST
Fonte: Kuhn, Walsh & Fries (2005)
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A seguir serão apresentadas as seguintes vulnerabilidades e suas
classificações dentro da arquitetura X.805 e no modelo de ameaças X.800
da ITU-T:

6.1

•

Captura do tráfego e acesso indevido das informações;

•

Uso não autorizado por personificação de usuário;

•

Uso não autorizado por personificação de terminal;

•

Paralisação ou uso não autorizado por código malicioso;

•

Voice gateway impostor;

•

Repúdio da ligação;

•

Indisponibilidade de serviços;

•

Manipulação do protocolo de sinalização;

•

SPIT (SPAM over Internet Telephony);

•

Vulnerabilidade nos servidores controladores de chamada;

•

Vulnerabilidades nos protocolos de suporte

•

Alimentação elétrica dos telefones IP e softphones

Captura de conteúdo e informações não autorizadas
Conforme Galvão & Zattar (2003), o conteúdo das conversas

telefônicas está trafegando na rede de dados encapsulado em pacotes IP e
a captura de pacotes de dados em uma rede IP através de técnicas de
"SNIFFING" é relativamente trivial. Assim, ferramentas como o VOMIT
(Voicer Over Misconfigured Internet Telephones) que utiliza o utilitário
tcpdump do Unix para capturar pacotes de uma conversa telefônica que
podem ser remontados e convertidos em formato comum de áudio (*.wav),
começam a ser disponibilizadas na Internet. Embora o VOMIT não seja
compatível com todos os padrões existentes, apenas com o CODEC G.711
da solução Cisco, é questão de tempo para outras ferramentas de maior
capacidade de captura conversações telefônicas sejam desenvolvidas e
disponibilizadas na Internet. Em relação a isso devemos lembrar que os
mecanismos de padrão para transporte de voz, não utilizam criptografia e
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dessa maneira, os pacotes podem ser facilmente capturados e remontados
por softwares especializados.
Este tipo de ataque é mais difícil em redes segmentadas (que utilizam
switches), pois estes equipamentos podem segregar os dados, porém,
existem outras formas de ataque que fazem com que seja possível a captura
do tráfego, como o ARP spoofing.
Pode-se classificar essa vulnerabilidade dentro dos conceitos da
arquitetura X.805 como pertencente à camada de serviços, ao plano de
usuário, dimensões de confidencialidade e privacidade, sendo ainda uma
ameaça de descoberta no modelo de ameaças X.800 da ITU-T.

6.2

Uso não autorizado por personificação de usuário
Com a utilização das técnicas para obtenção de acesso não

autorizado um intruso pode obter acesso indevido às informações
corporativas que trafegam pela infra-estrutura de VoIP. Por exemplo, no
ataque de falsificação da identidade do usuário que iniciou a chamada, o
intruso induz um usuário remoto a pensar que ele está conversando com
alguma outra pessoa, ou seja, finge ser alguém que não é para obter
informações sigilosas.
Pode-se classificar essa vulnerabilidade dentro dos conceitos da
arquitetura X.805 como pertencente à camada de serviços, ao plano de
usuário, dimensões de autenticação e integridade de dados, sendo ainda
uma ameaça de descoberta no modelo de ameaças X.800 da ITU-T.

6.3

Uso não autorizado por personificação de terminal
Este tipo de ataque requer apenas que o intruso obtenha acesso

físico à rede e consiga instalar um telefone IP não autorizado. Em seguida,
utilizando uma outra técnica “MAC Spoofing”, o intruso em muitos casos
conseguirá sem maiores dificuldades fazer com que seu telefone IP assuma
a "identidade" de um telefone IP válido da rede da empresa, o resto é
engenharia social.
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Como se vê, o controle de acesso físico à rede de dados, que sempre
foi uma boa prática importante, se torna ainda mais necessário nas redes
convergentes. Portas da rede ativas nos Hubs e Switches e não utilizadas
são pontos de entrada para ataques e fraudes diversas.
Pode-se classificar essa vulnerabilidade dentro dos conceitos da
arquitetura X.805 como pertencente à camada de serviços, ao plano de
usuário, dimensões de autenticação e integridade de dados, sendo ainda
uma ameaça de descoberta no modelo de ameaças X.800 da ITU-T.

6.4

Paralisação ou uso não autorizado por código malicioso
Os vírus, "Trojan Horses” e outros tipos de códigos maliciosos podem

infectar os sistemas de telefonia IP baseados em PCs, e também os
"Gateways" e outros componentes críticos da infra-estrutura. Desta forma,
até mesmo vírus que não foram concebidos para afetar redes VoIP podem
causar a paralisação de serviço nestas redes.
Telefones IP que suportam aplicações em Java também podem ser
objetivos de código malicioso que explore vulnerabilidades desta tecnologia.
A paralisação pode ser classificada dentro dos conceitos da
arquitetura X.805 como pertencente à camada de infra-estrutura, ao plano
de gerenciamento, dimensão de disponibilidade, sendo ainda uma ameaça
de interrupção no modelo de ameaças X.800 da ITU-T.
O uso não autorizado por código malicioso pode ser classificado
dentro dos conceitos da arquitetura X.805 como pertencente à camada de
aplicação, ao plano de usuário, dimensão de controle de acesso, sendo
ainda uma ameaça de descoberta no modelo de ameaças X.800 da ITU-T.

6.5

Voice gateway impostor
A ameaça de “Toll Fraud” se relaciona aos ataques que visam o uso

não autorizado dos serviços de telefonia IP ou métodos de fraude para iludir
os mecanismos de bilhetagem e cobrança das ligações realizadas. Os
métodos variam. Um tipo de fraude se relaciona com a utilização indevida de
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um telefone IP para realização de chamadas que sejam contabilizadas como
tendo sido originadas pelo endereço do telefone IP de algum usuário que
seria eventualmente responsabilizado pelo custo.
Um ataque ainda mais sofisticado envolve a instalação de um "Voice
Gateway” falsificado pelo intruso. De forma muito simplificada, este "host” é
o ponto de convergência entre a rede de telefonia pública com a rede de
dados, e às vezes com a Internet ou a WAN corporativa. Todas as ligações
discadas ou recebidas passam por este dispositivo, o que faz com que ele
seja um dos ativos mais críticos em um ambiente de TI, e, portanto um dos
principais objetivos dos hackers. Quando o "Voice Gateway" oficial não é
comprometido diretamente, o intruso tenta instalar na rede um segundo
"Gateway" e tenta redirecionar para ele o tráfego destinado ao "host”
original. Desta forma, consegue bloquear, desviar e até mesmo escutar
ligações.
Este tipo de ataque é muito perigoso para todas as empresas. Um
intruso poderia utilizar as falhas de sistema ou mesmo configurações
inadequadas no sistema de PBX das empresas para efetuar ligações
fraudulentas.
Este tipo de ataque se torna mais perigoso ainda quando o intruso
divulga esta falha para um grande número de pessoas, como com a
publicação do fato pela Internet.
O resultado deste tipo de ataque é que, até que as empresas
percebam o problema, diversas ligações fraudulentas serão feitas, e a
empresa receberá uma conta telefônica exorbitante.
Pode-se classificar essa vulnerabilidade dentro dos conceitos da
arquitetura X.805 como pertencente à camada de infra-estrutura, ao plano
de controle, dimensões de comunicação e privacidade, sendo ainda uma
ameaça de corrupção no modelo de ameaças X.800 da ITU-T.
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6.6

Repúdio da ligação
Essa questão a ver com a negação por parte de um usuário de que

utilizou os serviços de VoIP para fazer determinada ligação. Como
comprovar que o usuário tenha efetivamente feito tal ligação? Deve-se
possuir algum mecanismo eficiente para autenticação, que torne possível
identificar os usuários dos serviços, discriminando quem executou a ligação
e a partir de qual telefone IP.
Pode-se classificar essa vulnerabilidade dentro dos conceitos da
arquitetura X.805 como pertencente à camada de serviços, ao plano de
usuário, dimensões de não repudio, sendo ainda uma ameaça de remoção
no modelo de ameaças X.800 da ITU-T.

6.7

Indisponibilidade de Serviços
Como mencionado anteriormente, a convergência de voz e dados em

rede IP traz também a convergência de alguns problemas de segurança e
todos os ataques de DoS (Denial Of Service) capazes de paralisar os
serviços em redes TCP/ IP irão afetar "por tabela" os serviços de voz, fax e
vídeo que dependam deste transporte.
Os ataques de DoS incluem o "TCP Syn Flood” e suas variações, e
também a exploração de falhas nas pilhas de protocolo dos sistemas
operacionais, como no "Ping of Death”, "LAND", "Teardrop” e vários outros
ataques que podem tornar os serviços de VoIP indisponíveis.
No ambiente VoIP, os equipamentos tradicionais são substituídos por
aplicações PBXs executadas, por exemplo, em servidores Windows ou
Linux. Estas aplicações de "Call Management” são críticas para a infraestrutura

de

VoIP

e

estão

sujeitas

aos

ataques

que

exploram

vulnerabilidades não só das próprias aplicações como também do sistema
operacional. Isso é comum nos sistemas de dados e para realizar tais
ataques o intruso pode explorar as falhas nos equipamentos e sistemas ou
simplesmente

esgotar

os

recursos

processamento e banda de rede.

do

sistema,

como

memória,
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Por ser uma aplicação de tempo real, o VoIP é particularmente
sensível ao excesso de tráfego gerado por um vírus por exemplo.
Pode-se classificar essa vulnerabilidade dentro dos conceitos da
arquitetura X.805 como pertencente à camada de serviços, ao plano de
gerenciamento, dimensão de disponibilidade e ainda uma ameaça de
interrupção no modelo de ameaças X.800 da ITU-T.

6.8

Manipulação do Protocolo de Sinalização
O protocolo de sinalização SIP utiliza mensagens de texto para iniciar,

configurar e finalizar as chamadas. Um usuário mal intencionado poderia
manipular estas mensagens de forma a direcionar as chamadas para onde
quisesse, sem que o usuário que está ligando perceba.
Este tipo de ataque pode ajudar muito um outro tipo de ataque muito
utilizado, a engenharia social.
Pode-se classificar essa vulnerabilidade dentro dos conceitos da
arquitetura X.805 como pertencente à camada de infra-estrutura, ao plano
de controle, dimensão de comunicação e ainda uma ameaça de destruição
no modelo de ameaças X.800 da ITU-T.

6.9

SPIT (Spam over Internet Telephony)
O SPIT traz para a telefonia um problema que todo usuário de e-mail

conhece muito bem, o SPAM, ou seja, mensagens em massa não
solicitadas.
Todos os usuários de e-mail estão cansados de receber e-mails
vendendo todo o tipo de coisa, e o problema se tornou tão crítico que
existem diversas ferramentas para combater o SPAM hoje em dia.
Apesar de parecer apenas um inconveniente, o SPAM é realmente
um problema sério para as empresas, pois consome muitos recursos da
infra-estrutura

(servidores

de

e-mail,

tráfego

de

rede,

espaço

de

armazenamento nas caixas de e-mail). Podemos incluir o tempo perdido
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pelos funcionários apagando este tipo de e-mail que também podem trazer
outros riscos à segurança da empresa, como vírus e engenharia social.
Este problema se torna pior ainda quando é transferido para a
telefonia. Os Spammers, como são conhecidas as pessoas que enviam
estes e-mails em massa, também podem enviar mensagens de voz em
massa pela rede VoIP.
Este tipo de SPAM também consome muitos recursos, pois
mensagens

de

voz

costumam

precisar

de

maior

capacidade

de

armazenamento, e pior, consomem muito mais tempo dos usuários.
Identificar e apagar mensagens de e-mail são realmente muito mais rápidos
do que identificar e apagar mensagens de correio de voz.
Pode-se classificar essa vulnerabilidade dentro dos conceitos da
arquitetura X.805 como pertencente à camada de aplicação, ao plano de
plano de usuário, dimensão de controle de acesso e ainda uma ameaça de
corrupção no modelo de ameaças X.800 da ITU-T.

6.10 Vulnerabilidades nos servidores controladores de chamada
Os servidores que controlam todo o processamento de chamadas, os
PBXs, são instalados em servidores de mercado, com sistemas operacionais
de mercado. Existem soluções baseadas em servidores Windows e em
servidores Linux. Todas as vulnerabilidades presentes nestes sistemas
operacionais acabam por afetar o serviço de processamento de chamadas,
resultando principalmente em negação de serviço.
Pode-se classificar essa vulnerabilidade dentro dos conceitos da
arquitetura X.805 como pertencente à camada de infra-estrutura, ao plano
de gerenciamento, dimensão de disponibilidade e ainda uma ameaça de
destruição e interrupção no modelo de ameaças X.800 da ITU-T.

6.11 Vulnerabilidades nos protocolos de suporte
Um sistema de telefonia IP depende dos outros serviços de rede para
o seu funcionamento.
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•

O serviço DHCP é utilizado para enviar as configurações de
rede para telefones IP;

•

Os serviços de TFTP e HTTP são utilizados para guardar e
enviar configurações aos telefones IP;

•

O serviço DNS é utilizado para fornecer a resolução de nomes
aos telefones e servidores.

Caso ocorra algum problema de segurança com os serviços da rede,
o ambiente de telefonia IP será afetado. Sem o servidor de DHCP, novos
telefones IP não conseguirão entrar no sistema, causando assim uma
negação de serviço. Implementações de pequeno porte podem ser feitas
com endereçamento IP fixo para mitigar essa vulnerabilidade.
As configurações de todos os telefones IP podem ser alteradas de
uma única vez, caso um intruso que consiga modificar as configurações do
servidor de TFTP ou HTTP, facilitando o roubo de informações ou
simplesmente causando negação de serviço aos usuários.
Um intruso poderia modificar as entradas do servidor de DNS e
redirecionar as chamadas para um determinado ponto ou simplesmente tirar
o serviço de DNS do ar causando negação de serviço aos usuários.
Pode-se classificar essa vulnerabilidade dentro dos conceitos da
arquitetura X.805 como pertencente à camada de infra-estrutura, ao plano
de gerenciamento, dimensões de controle de acesso, integridade de dados e
disponibilidade e ainda pode ser uma ameaça de corrupção, remoção,
descoberta e interrupção no modelo de ameaças X.800 da ITU-T.

6.12 Alimentação elétrica dos telefones IP e softphones
Ao se adotar um sistema de telefonia IP, os telefones comuns são
substituídos por telefones IP ou softphones instalados nos computadores
dos usuários. Os telefones comuns são alimentados através da própria linha
telefônica, o que garante que mesmo que falte energia elétrica, o usuário
ainda será capaz de fazer ligações telefônicas, visto que os sistemas
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telefônicos

tradicionais

possuem

sistemas

de

alimentação

elétrica

redundantes. O mesmo não ocorre com os ”end points” da telefonia IP.
No ambiente de telefonia IP, os terminais não dependem da energia
fornecida pelo sistema telefônico central, portanto soluções para situações
de emergência devem ser analisadas.
Pode-se classificar essa vulnerabilidade dentro dos conceitos da
arquitetura X.805 como pertencente à camada de infra-estrutura, ao plano
de gerenciamento, dimensão de disponibilidade e ainda uma ameaça de
interrupção no modelo de ameaças X.800 da ITU-T.
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7 Controles de Segurança
Embora a quantidade de riscos relacionados à utilização da telefonia
IP seja grande, é fato que esta tecnologia veio para ficar e cada vez mais
empresas e usuários domésticos estão aderindo a alguma forma de
comunicação VoIP. Mesmo que os riscos relacionados à utilização do VoIP
devam ser considerados antes da implantação de um sistema de telefonia
IP, os mesmos não devem ser considerados um fator limitante para a nova
tecnologia. Segundo Martins & et al (2006) todos os sistemas tecnológicos
possuem riscos relacionados e devido a criticidade destes sistemas para as
empresas, a grande maioria delas já possui um sistema de segurança
efetivo implantado.
Muitas empresas já possuem uma cultura de segurança da
informação bem madura e utilizam diversos mecanismos de segurança que
podem ser aplicados também para a segurança do novo sistema de
telefonia. Para as empresas que ainda não possuem uma cultura de
segurança da informação desenvolvida, a implantação do sistema de
telefonia IP é uma boa hora para se iniciar o processo.
O primeiro passo para se garantir a segurança de um sistema é criar
uma política de segurança da informação, com a política pronta, deve-se
conscientizar todos os envolvidos, e então implementar ferramentas
tecnológicas que auxiliam a aplicação das políticas criadas. Neste sentido
recomenda-se a adoção dos procedimentos de administração de riscos
inseridos na recomendação NIST SP 800-30, especialmente em relação às
vulnerabilidades mencionadas no capitulo 6, que englobam recursos e
aplicativos

diversos

tais

como,

as

vulnerabilidades

nos

servidores

controladores de chamada e dos protocolos de suporte.
A seguir serão descritos os seguintes controles de segurança:
•

Gerência de Risco

•

Redes Virtuais

•

Criptografia de mensagens SIP

•

Criptografia de conteúdo
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7.1

•

Segurança dos servidores

•

Alimentação elétrica

•

Sistema de prevenção ao SPIT

Gerência de riscos
Pode-se classificar a gerência de risco como uma ferramenta a ser

aplicada sobre determinadas vulnerabilidades. De acordo com Stoneburner,
Goguen & Feringau (2002), na recomendação NIST SP 800-30 (National
Institute of Standards and Technology), risco é a rede de impactos negativos
do exercício da vulnerabilidade considerando a probabilidade e o impacto da
ocorrência e o gerenciamento de risco é o processo de identificação do
risco, avaliação do risco e a determinação das ações para reduzir o risco a
um nível aceitável. O NIST utiliza ainda 4 etapas para descrição da gerencia
de riscos :
1. Descrição do processo de gerencia de risco, como ele se adapta
dentro do desenvolvimento do ciclo de vida do sistema e as
pessoas envolvidas;
2. Descrição de uma metodologia para condução da avaliação do
risco pela equipe responsável;
3. Descrição de um processo de mitigação do risco, incluindo opções
e estratégia para implementação de controles, categorização,
análise de custo benefício e risco residual;
4. Discussão das boas práticas e necessidades para colocar em
andamento a avaliação e determinação e os fatores que irão
indicar o sucesso do programa de gerenciamento de risco.
Em relação ao processo de avaliação do risco, Stoneburner, Goguen
& Feringau (2002), criaram os 9 passos a seguir:
a) Caracterização do sistema foco, que envolve a levantamento das
características do sistema e sua utilização e importância;
b) Identificação da ameaças ao sistema;
c) Identificação das vulnerabilidades do sistema;
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d) Análise dos possíveis controles;
e) Determinação das probabilidades;
f) Análise de impacto;
g) Determinação do risco;
h) Recomendações de controle;
i) Documentação dos resultados;
Stoneburner, Goguen & Feringau (2002), ainda recomendam que o
processo de avaliação de risco seja repetido a cada três 3 anos e indicam
que os fatores chave para o sucesso são os seguintes;
1. Comprometimento dos superiores da organização;
2. Total suporte e participação da equipe de TI;
3. A habilidade do time que avalia os riscos, que deve ter
competência para aplicação da metodologia em específicos
ambientes e sistemas, identificar as missões de risco e prover
salva-guardas

que

correspondam

às

necessidades

da

organização;
4. A consciência e cooperação dos usuários que devem seguir os
procedimentos de acordo com os controles implementados;
5. Colocar em andamento a avaliação e determinação dos riscos
relacionados à missão da organização.
Considerando-se

a

gerência

de

risco

uma

ferramenta

de

administração dos controles que atuam sobre as vulnerabilidades do
ambiente, pode-se também concluir que a mesma poderia ser aplicada ao
sistema de telefonia como um todo. Entretanto, deve-se ressaltar que
algumas das vulnerabilidades mencionadas no capitulo 6 possuem
características especificas que indicam a necessidade de administração das
contramedidas através de um processo continuo de revisão e atualização
conforme definido pelo NIST (SP 800-30). Essas vulnerabilidades são: SPIT,
indisponibilidade de serviços, repudio da ligação, uso não autorizado por
código malicioso, paralisação por código malicioso, personificação de
terminal e personificação de usuários, vulnerabilidades nos servidores
controladores de chamada e vulnerabilidades dos protocolos de suporte.
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7.2

Redes Virtuais
Uma rede virtual, também conhecida de VLAN, é uma rede

logicamente independente, Wikipédia (2007), e é um recurso disponível na
maioria dos switches comercializados atualmente. Uma VLAN segrega um
mesmo switch em diversas redes distintas, como se fossem redes físicas
diferentes. Esta VLAN pode se estender pos diversos switches diferentes,
não precisando assim ficar isolada em cada switch. A comunicação entre as
VLANs deve ser feita por um dispositivo de camada 3, seja ele um roteador
ou um switch com suporte a roteamento.
Para Galvão & Zattar (2003) e também Martins & et Al (2006), o
tráfego de voz deve ser separado do tráfego de dados através de VLANs
para que a comunicação entre as redes seja restrita e controlada. Esta
abordagem evita que problemas na rede de dados afetem o tráfego de voz.
Neste cenário, caso um vírus comece a se disseminar entre os
computadores da rede, o alto tráfego gerado por ele não afetará muito o
tráfego de voz que está em uma rede separada.
A utilização de VLAN também ajuda na implantação de mecanismos
de qualidade de serviço que garantem o desempenho necessário para as
aplicações VoIP. A separação das redes através de VLANs também dificulta
a captura do tráfego de áudio ou de sinalização por parte dos atacantes.
A aplicação de VLAN na rede de telefonia IP é indicada como
contramedida para as seguintes vulnerabilidades mencionadas no capítulo 6:
captura de conteúdo e informações não autorizadas e voice gateway
impostor.

7.3

Criptografia
Além de separação do tráfego de voz, Kuhn, Walsh & Fries (2005)

recomendam o uso da criptografia das mensagens e do conteúdo de uma
chamada no ambiente de telefonia IP, assim, mesmo que um atacante
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consiga capturar os pacotes que trafegam na rede o conteúdo ainda estará
protegido. A criptografia é contramedida para as seguintes vulnerabilidades
mencionadas no capítulo 6: captura de conteúdo e informações não
autorizadas, personificação de usuário, personificação de terminal, voice
gateway impostor e manipulação do protocolo de sinalização.

7.3.1 Métodos de Criptografia
Como mencionado anteriormente, para se ter mais confidencialidade
nas chamadas VoIP, é possível criptografar o seu conteúdo, de forma que
mesmo que alguém consiga capturar o tráfego, o mesmo não seja inteligível.
Martins & et al (2006) descrevem a utilização de três soluções de
criptografia para o SIP, sendo elas: Secure/Multipurpose Internet Mail
Extensions (S/MIME) IETF (RFC 2131), Transport Layer Security (TLS) IETF
(RFC 2246), e o Secure RealTime Transport Protocol (SRTP) IETF (RFC
3711).
Estas alternativas encaixam-se nas duas técnicas principais de
segurança de dados de comunicação:


Criptografia de mensagens (S/MIME);



Critpografia de canal de comunicação (SSL/TLS, SRTP, SRTCP e
IPSEC))

O TLS e o S/MIME são utilizados normalmente para criptografar a
sinalização (mensagens) entre o telefone IP e o PBX IP ou softwsitch,
enquanto o SRTP é utilizado para criptografar o conteúdo transmitido entre
os telefones IP. Já existem alguns sistemas VoIP que suportam a
encriptação utilizando o SRTP e SRTCP (RFC 3711).

7.3.2 Transport Layer Security
O TLS, IETF (RFC 2246), é uma vertente do protocolo SSL (Secure
Socket Layer) padronizado pelo IETF, apesar de os mesmos serem
incompatíveis. A utilização do TLS estabelece um canal seguro criptografado
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entre dois participantes de uma comunicação em rede, sendo uma extensão
da camada de transporte do modelo TCP/IP.
O TLS depende de certificados digitais X.509, ITU-T (2000) e uma
infra-estrutura de chave pública deve ser utilizada. Esta estrutura deve
possuir um certificate authority responsável pela distribuição dos certificados
digitais para os demais computadores da rede. É possível que uma empresa
monte sua própria entidade certificadora, mas desta forma somente os
usuários internos que confiam nesta entidade poderão efetuar comunicações
seguras via TLS. No caso de assegurar transações com sistemas externos,
de outras empresas por exemplo, será necessária a contratação de serviços
de empresas especializadas, os quais outras empresas também podem
confiar.
Em uma infra-estrutura de chave pública, uma entidade certificadora é
responsável por emitir os certificados para todos os participantes, bem como
revogar certificados cuja chave seja comprometida. De posse de um
certificado digital, as partes envolvidas na comunicação poderão realizar
suas transações de forma autenticada e encriptada através do TLS.
As mensagens de sinalização SIP encriptadas pelo TLS podem ser
INVITE, REGISTER e BYE.

7.3.3 S/MIME
O S/MIME, IETF (RFC 2311), é uma solução de criptografia que utiliza
métodos

de

criptografia

assimétricos,

desenvolvidos

para

prover

autenticação, integridade da mensagem, não repúdio e confidencialidade
para serviços de e-mail. Apesar de ter sido desenvolvido para a utilização
com mensagens de e-mail, o S/MIME pode ser utilizado também para
mensagens HTTP e SIP.
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7.3.4 Secure Realtime Transport Protocol
O SRTP, IETF (RFC 3711), é um padrão criado pelo IETF para
garantir a privacidade e a integridade do áudio transportado pelo RTP. Assim
mesmo que o tráfego de áudio seja capturado, os dados são inúteis, pois
não será possível remontar o áudio e ouvir a conversa sem a chave de
criptografia. Conceitualmente o SRTP é considerado um adendo na pilha
TCP/IP que reside entre uma aplicação RTP e a camada de transporte.
Para gerenciar as chaves de criptografia, o SRTP utiliza o protocolo
Multimedia Internet Keying (MIKEY), que utiliza o sistema de chaves précompartilhadas (pre-shared keys), infra-estrutura de chave pública e o
algoritmo Diffie-Hellman para trocar as chaves.
O tráfego de áudio pode ser criptografado de ponta a ponta, de um
telefone para o outro. O SRTP foi projetado para utilizar poucos recursos
computacionais tendo em vista que os telefones IP possuem pouca
capacidade de processamento.
Da mesma forma que o RTP, IETF (RFC 3550), o SRTP possui um
protocolo associado, o SRTCP (Secure Real-Time Transport Control
Protocol), utilizado para proteger o tráfego do RTCP (Real-Time Transport
Control Protocol).
O SRTP utiliza o algoritmo de criptografia Advanced Encryption
Standard (AES) de 128 bits, proporcionando um alto nível de segurança para
o conteúdo das ligações.

7.3.5 IPSEC
Nas soluções de telefonia IP que não suportam o SRTP, a
encriptação pode ser feita nos gateways com suporte a IPsec IETF (RFC
4301), como os concentradores de VPN , VPNC (2006). Conceitualmente o
IPsec atua na camada 3 da pilha TCP/IP.
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7.4

Segurança dos Servidores
Os sistemas VoIP geralmente utilizam servidores e sistemas

operacionais de mercado. De acordo com Kuhn, Walsh & Fries (2005),
Galvão & Zattar (2003) e Martins & et al (2006) os servidores dos sistemas
de telefonia IP precisam dos mesmos cuidados que os demais servidores
das organizações. Isto inclui:
a)

Segurança

física:

os

servidores

de

processamento

de

chamadas, DHCP, DNS e HTTP devem ficar em centro de dados
apropriado, com os devidos controles de acesso aplicados;
b)

Atualizações e segurança do sistema: os sistemas operacionais
dos servidores devem ser atualizados com as últimas correções
de segurança lançadas pelos fabricantes, possuir softwares
antivírus, IDS (Intrusion Detection System) e controles lógicos de
acesso rígidos.

c)

Alimentação elétrica: deve ser redundante para garantir alta
disponibilidade aos servidores.

A

aplicação

das

regras

de

segurança

nos

servidores

são

contramedidas para as seguintes vulnerabilidades mencionadas no capitulo
6: personificação de usuário, paralisação por código malicioso, voice
gateway impostor, repudio da ligação, indisponibilidade de serviços,
vulnerabilidades

nos

servidores

controladores

de

chamadas

e

vulnerabilidades dos protocolos de suporte.

7.5

Alimentação elétrica dos telefones IP e softphones
Assim como os computadores que precisam de energia elétrica para

funcionar, quem utilizar um softphone estará vulnerável às quedas de
energia. Martins & et Al (2006) recomendam que a empresa possua um
sistema de alimentação elétrica emergencial que contemple também os
computadores de usuários que não podem estar sujeitos à nova condição
operacional.
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Os telefones IP, conhecidos por hardphones, podem ser alimentados
pelo cabo de rede, de forma semelhante aos telefones comuns ou por
pontos elétricos específicos ligados ao sistema de alimentação elétrica
emergencial. No caso de utilizar alimentação pelo cabo de rede, essa
alimentação é fornecida pelos switches, que devem suportar o padrão
802.3af, definido pelo IEEE em junho de 2003. Tais switches também devem
estar ligados ao sistema de alimentação elétrica emergencial.

7.6

Sistemas de prevenção ao SPIT
O SPAM sobre a telefonia IP (SPIT), ainda não é um problema real

devido à dificuldade de enviar ligações em massa. Porém, o rápido
desenvolvimento da tecnologia VoIP e sua maior adoção tornarão o SPIT
possível em breve, já estão sendo estudadas medidas de prevenção ao
SPIT pelos fabricantes de hardware e software para VoIP que vão desde a
interceptação do tráfego para reconhecimento de voz humana até a criação
de listas negras da mesma forma que é feito com o SPAM.

7.7

Vulnerabilidades, controles e a arquitetura X.805
A tabela 12 exemplifica como utilizar a arquitetura X.805 para agregar

valor na análise de segurança do ambiente de telefonia IP, garantindo que
os conceitos de segurança estabelecidos pela ITU-T e adotados pela ISO na
norma 18028-2, foram utilizados como meio de sistematização e
organização do planejamento e implementação da segurança do ambiente.

Alimentação elétrica do telefones e softphones

Vulnerabilidades nos protocolos de Suporte

Vulnerabilidades nos servidores Controladores de Chamada

SPIT (Spam over Internet Telephony)

x x x

x
x x

A camada de serviços

x

x

x

x
x

x x x

x
x

A camada de infra-estrutura

A camada de aplicação

x x x
x

x

O plano de gerenciamento
O plano de controle

x
x

O Plano de Usuário

x

- Dimensão de controle de acesso

x x

- Dimensão de Não Repúdio

x

- Dimensão de Confidencialidade

x

x

- Dimensão de Comunicação

x x

x
x x x

x

x
x

- Dimensão de Privacidade

x
x x

x
x
x
x x x
x x x

x
x

x
x x x x
x

x
x x
x
x

x x

Destruição
Corrupção
Remoção
Descoberta
Interrupção
Gerência de Riscos
Redes Virtuais

x

Criptografia de mensagens SIP

x

Criptogtafia do conteúdo

x

Ameaças

x
x x

- Dimensão de Disponibilidade

x x x

x x

Segurança nos servidores

x
x

Alimentação elétrica
Sistema de prevenção ao SPIT

Tabela 12: Vulnerabilidades x Arquitetura X.805

Controles

x

- Dimensão de integridade de dados

Dimensões

- Dimensão de Autenticação

x

x

Camadas

x x x

Manipulação do Protocolo de Sinalização

Indisponibilidade de Serviços

Repúdio da ligação

x

Vulnerabilidades VoIP /
Arquitetura X.805 e Controles

Planos

x

Voice gateway impostor

Uso não autorizado por código malicioso

Paralização por código malicioso

Uso não autorizado por personificação de terminal

Uso não autorizado por personificação de usuário

Captura de conteúdo e informações não autorizadas
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8 Considerações finais
A utilização das redes IP para o tráfego de áudio é uma tecnologia
que está se consolidando no mundo corporativo, bem como está cada vez
mais presente nas residências de usuários domésticos, seja através de
programas de computador ou com a utilização de acessórios especializados
como o ATA (Analog Telephony Adapter), que permite a utilização de um
telefone comum para as ligações via Internet. Importante ressaltar-se
também a fundamental necessidade da aplicação de controles de segurança
para a utilização do VoIP, tendo em vista que a expansão freqüente desta
tecnologia trás consigo ameaças, que devem ser combatidas com o máximo
de eficácia.
Desta forma a segurança sobre sistemas VoIP será cada vez mais
requisitada conforme o seu crescimento e expansão e a arquitetura X.805
ITU-T (2006) e o protocolo SIP (RFC 2543) possuem as características que
permitem atingir todas estas expectativas, sejam elas corporativas ou
domésticas.

8.1

Conclusão
De acordo com a seção 1.3, o objetivo da dissertação é pesquisar,

consolidar e apresentar o estado da arte na aplicação de mecanismos de
segurança em ambientes de Telefonia IP, a partir da análise das
vulnerabilidades do ambiente de telefonia IP tendo como referência os
conceitos e a arquitetura de segurança para sistemas de comunicação fim a
fim X.805 definida pela ITU-T.
Neste sentido, o trabalho identificou as vulnerabilidades do ambiente
de rede TCP/IP (cap. 04), e dos sistemas de telefonia VoIP baseados no
protocolo SIP (cap. 06).

A partir das vulnerabilidades levantadas foram

apresentados alguns possíveis controles (cap. 07) e foi realizado o
mapeamento das vulnerabilidades e possíveis controles no modelo de
referência da arquitetura de segurança para sistemas de comunicação fim a
fim X.805.
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Para fortalecer da base de conhecimento agregada ao tema, também
foram apresentados alguns pontos relevantes da historia da telefonia (cap.
01) e os aspectos relevantes da evolução da telefonia (cap. 02), bem como a
definição de segurança da informação e a descrição dos conceitos de
segurança propostos no conjunto de recomendações X.800, X.810 a X.816,
e as suas consolidações na recomendação X.805 (cap. 03). Também foi
descrita a estrutura e funcionamento do protocolo SIP (cap. 05) que serviu
de base para a análise de segurança proposta no trabalho.
Durante a elaboração do trabalho percebeu-se que a adoção de
controles de segurança é uma das questões fundamentais para que a
telefonia IP atinja todas as expectativas de sucesso depositadas por
usuários e fornecedores. Finalmente, o trabalho conclui que a arquitetura
X.805 é uma ferramenta capaz de prover a organização e sistematização de
um plano de trabalho para o levantamento e implementação dos controles
de segurança necessários ao ambiente da telefonia IP, auxiliando em uma
visão global dos requisitos de segurança dos componentes de TI da solução,
desde os servidores, aplicações, terminais e a infra-estrutura da rede.
A utilização de uma arquitetura de segurança consolidada e
recomendada por instituições de reconhecimento internacional com a ITU e
ISO se constitui em uma nova abordagem para a classificação das
vulnerabilidades e dos possíveis controles de segurança em telefonia IP.
Em complemento aos objetivos iniciais explicitados na sessão 1.3, o trabalho
oferece ainda uma base de consulta para que profissionais da área ou
outros interessados possam tomar conhecimento da tecnologia que envolve
a telefonia IP, dos riscos de segurança e dimensionar corretamente os
requisitos de segurança em seus projetos, sejam eles corporativos ou
domésticos e assegura aos usuários que os principais aspectos de
segurança que envolvem o tema foram considerados durante os processos
de especificação, avaliação dos riscos de segurança e implantação do
sistema de telefonia IP.
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Este trabalho não pretende finalizar a discussão das vulnerabilidades
e controles mas sim proporcionar uma visão única a partir de uma única
referência, a arquitetura X.805.
Para exemplificar, o trabalho de Ackermann et al (2001), apresenta 08
vulnerabilidades classificando-as em 3 tipos de ataques: contra sistemas,
contra a privacidade dos usuários e contra os componentes da infraestrutura. Não discute, mas faz curtas referências das potenciais
contramedidas e ressalta que o documento se concentra na busca (baseada
na análise teórica de protocolos, cenários, descrição e exploração das
vulnerabilidades).
O trabalho de Kuhn, Walsh & Fries (2005), publicado pelo NIST
apresenta

12

vulnerabilidades

classificando-as

em

3

grupos:

confidencialidade e privacidade, integridade do sistema e disponibilidade e
negação de serviço. O trabalho também apresenta um controle para cada
vulnerabilidade apresentada. O documento é abrangente e não trata apenas
das vulnerabilidades e controles de segurança VoIP, mas também dos
aspectos

da

qualidade

de

serviço,

finaliza

ressaltando

que

as

vulnerabilidades e controles apresentados no documento não se aplicam
para todas as plataformas de telefonia IP, apenas às que foram analisadas,
porém sem citá-las.
Outros exemplos como o de Galvão & Zattar (2003) que apresenta 5
vulnerabilidades e 15 controles e Martins & et al (2006) com 7
vulnerabilidades e 11 controles não se preocupam em classificar ou agrupar
por

categorias

os

pontos

em

discussão

e

discorrem

sobre

as

vulnerabilidades e controles a partir dos pontos evidenciados na análise do
protocolo.
Este trabalho tenta resumir a massa de informações pesquisada e
analisada em 12 vulnerabilidades e 7 controles, os quais são classificados
na arquitetura X.805.
São as vulnerabilidades:


Captura do conteúdo e acesso indevido das informações;



Uso não autorizado por personificação de usuário;
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Uso não autorizado por personificação de terminal;



Paralisação por código malicioso



Uso não autorizado por código malicioso;



Voice gateway impostor;



Repúdio da ligação;



Indisponibilidade de serviços;



Manipulação do protocolo de sinalização;



SPIT (SPAM over Internet Telephony);



Vulnerabilidades nos servidores controladores de chamada;



Vulnerabilidades nos protocolos de suporte



Alimentação elétrica dos telefones e softphones

São os controles:

8.2



Gerência de Risco



Redes Virtuais



Criptografia de mensagens SIP



Criptografia de conteúdo



Segurança dos servidores



Alimentação elétrica



Sistema de prevenção ao SPIT

Contribuições
O trabalho apresenta como principal contribuição para a discussão do

tema, a tabela de classificação das vulnerabilidades e possíveis controles do
ambiente de telefonia IP, elaborada a partir da proposta arquitetural para
sistemas de comunicação fim a fim X.805. Os demais trabalhos utilizados
como referências, fazem a análise e classificação das vulnerabilidades e
possíveis controles tendo como referência a própria arquitetura dos sistemas
VoIP e dos seus protocolos.
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8.3

Sugestões para trabalhos futuros
Seguem-se abaixo sugestões para trabalhos futuros:
•

Estudos de caso da aplicação da arquitetura X.805 em ambientes
de telefonia IP;

•

Análise de impacto no desempenho do sistema de telefonia IP
após a aplicação de controles de segurança, como a criptografia
com o SRTP;

•

Análise de impacto financeiro da aplicação de controles de
segurança nos projetos de telefonia IP, como por exemplo a
questão de alimentação elétrica dos telefones.
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11 Anexo A – H.323
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11.1 O Protocolo H.323

O protocolo H.323 é formado por um conjunto de outros protocolos
sendo chamado muitas vezes de padrão H.323 ou recomendação guardachuva e integra o conjunto de recomendações ITU-T (International
Telecommunication Union Telecommunication Standardization sector) H.32x,
incluíndo-se na série série H da ITU-T, que trata de "Sistemas Audiovisuais
e Multimídia". O objetivo da recomendação é especificar os sistemas para
comunicação multimídia em redes de pacotes sem Qualidade de Serviço
(QoS) garantida. Também, estabelece padrões para codificação e
decodificação de fluxos de dados de áudio e vídeo, assegurando que
produtos baseados no padrão H.323 de um fabricante possam interagir com
produtos H.323 de outros fabricantes. Atualmente o padrão está em sua 6ª
versão, H.323 v6.
Uma característica do padrão H.323 é a sua completa independência
dos aspectos relacionados à rede. Assim sendo, qualquer tecnologia de
enlace pode ser utilizada, podendo-se escolher livremente entre as que
dominam o mercado atual como Ethernet, Fast Ethernet, FDDI, ou Token
Ring. Além disso, não há restrições para a topologia da rede, que pode ser
formada por uma única ligação ponto a ponto, um único segmento de rede,
ou ainda complexas, incluindo vários segmentos de redes interconectados.
O padrão H.323 especifica o uso de áudio, vídeo e dados em
comunicações multimídia, sendo que apenas o suporte à mídia de áudio é
obrigatório. Mesmo sendo somente o áudio obrigatório, cada mídia (áudio,
vídeo e/ou dados), quando utilizada, deve seguir as especificações do
padrão. Pode-se ter uma variedade de formas de comunicação, envolvendo
áudio apenas (telefonia IP), áudio e vídeo (videoconferência), áudio e dados
e, por fim áudio, vídeo e dados.
O padrão H.323 forma um importante conjunto para uma nova gama
de aplicações baseadas em LANs para comunicações multimídia, incluindo
partes do H.225.0 – RAS, Q931, H.245, RTP/RTCP, codificadores (Codecs)
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de Voz (G.711, G723.1, G728, etc) e codificadores de Vídeo (H.261, H.263
e H.264). Os protocolos da serie T (T.120 e etc), são utilizados para
conferência de dados. Os pacotes de Mídia são transportados sobre
RTC/RTCP, sendo que o RTP carrega a mídia e o RTCP carrega o status e
controle da informação. A sinalização é transportada sobre TCP. A figura 1
mostra o padrão H.323 relacionando-o ao modelo OSI.
aplicação

sinal de áudio

dados

sinal de vídeo

apresentação

sessão
transporte

Serviços suplementares

controle

rede

enlace

física

Figura 14: H323 e o Modelo OSI
Fonte: www.protocols.com
O padrão especifica quatro tipos de componentes que quando juntos
na rede provêem

serviços de comunicação multimídia ponto-a-ponto e

ponto multiponto:
a. Terminal;
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b. Gateway;
c. Gatekeeper;
d. Multipoint Control Unit (MCU).
Os Gatekeepers, Gateways e MCUs são componentes separados
logicamente e podem ser implementados em dispositivos fisicamente
separados.
Aplicações Multimedia applications, interface do

Aplicação
de dados

T.120

Gerenciamento e controle
de terminal

Controle de

Audio

Video

Codecs

Codec

G.711

H.261

G.723.1

H.263

G.722.1

RTCP

H.225.0
Sinalização
de

H.245

H.225.0
RAS

H.264

RTP

TCP

TCP / UDP

UDP

TCP

UDP

I

Figura 15: Empilhamento típico do H.323 sobre IP
Fonte: H.323 version 6 - ITU-T SG16 p. 289

11.1.1 O terminal H.323
Um terminal H.323 pode também ser um computador ou um
dispositivo específico, trabalhando em H.323 com a aplicação multimídia. Ele
suporta comunicações de áudio e opcionalmente suporta também vídeo e
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dados. Em razão do serviço básico de áudio provido pelo H.323, ele tem
sido comumente usado como regra para serviço de Telefonia IP.
Terminais H.323 devem suportar os seguintes protocolos:
a. H.245 para intercâmbio de capacidade e criação de canais de
mídia;
b. H.225 (Q.931) para sinalização da chamada e parâmetros da
chamada;
c. RAS para registro e controle de admissão com gatekeeper;
d. RTP/RTCP para encaminhamento dos pacotes de áudio e
vídeo.
No mínimo, cada terminal H.323 deve suportar o padrão de
compressão de voz G.711. O G.711 usa PCM para gerar voz digitalizada a
56 Kbps ou 64 Kbps. Como componentes opcionais pode possuir o protocolo
T.120 para conferência de dados e capacidades de MCU, bem como
CODEC de vídeo.
Como o suporte de vídeo é opcional , os fabricantes de terminais
podem vender tanto terminais de voz mais simples como terminais mais
complexos que suportam áudio e vídeo.

Figura 16: Comunicação H.323
O primeiro objetivo do H.323 é a interoperação com outros terminais
multimídia. Os terminais H.323 são compatíveis com terminais:
a. H.320 em redes ISDN;
b. H.321 em redes ATM (B-ISDN);
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c. H.322 em redes LAN com QoS garantida;
d. H.324 e V.70 em Rede Comutadas por Pacotes, Redes
Wireless e PSTN;
e. H.310 em redes B-ISDN.

11.1.2 A operação H.323
Quando um terminal participa de uma sessão H.323, ele mantém
diversos canais. Um terminal pode suportar muitos canais simultâneos de
mídia RTP. Para cada tipo de mídia, haverá tipicamente, um canal de mídia
de envio e um canal de mídia de recebimento.
Assim, se o áudio e vídeo foram enviados em correntes RTP
separadas,

haverá

caracteristicamente,

quatro

canais

de

mídia.

Acompanhando os canais de mídia RTP, há um canal de controle de mídia
RTCP. Todos os canais RTP e RTCP transportam a mídia utilizando o
protocolo UDP.
Além dos canais RTP/RTCP, serão requeridos dois outros canais: o
canal de controle de chamadas e o canal de sinalização de chamadas.
O H.245 é uma conexão TCP que transporta mensagens de controle.
Suas principais tarefas são abrir e canais de mídia e negociar capacidades
de habilitação, isto é, antes de enviar mensagens os terminais entram em
um acordo com relação ao algoritmo de codificação que vão usar.
O H.245 é um protocolo de controle para aplicações interativas em
tempo real, é análogo ao RTSP, um canal de controle para fluxo constante
de multimídia armazenada. Por fim, o canal de sinalização de chamadas,
Q.931, fornece funcionalidades da telefonia clássica, como tom de discar e
campainha.

11.1.3 O gateway
Um gateway conecta duas redes. Um gateway H.323 provê
conectividade entre uma rede H.323 e outras redes. Por exemplo, um
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gateway pode conectar e prover comunicação entre um terminal H.323 e as
redes PSTN. A conectividade entre redes diferentes é realizada pela
tradução de protocolos da chamada e conversão dos formatos da
informação entre as redes. O gateway não é obrigatório para a comunicação
entre terminais H.323 na mesma rede.

Serviço
de
Bilhetagem

Controle de interoperação de chamadas

Gateway gerenciador de chamadas

RTP

RTCP

H.225.0
RAS
(cliente)

H.225.0
Sinalização
de
chamada

H.245
Sinalização
de controle

Protocolos de transporte e interface de rede

Controle
de sinalização
de chamadas
(Q.931)
Controle
de
Sinalização
de enlace
Interface física de
sinalização

Figura 17: Gateway
Fonte: Intel H.323

11.1.4 O Gatekeeper
Um gatekeeper pode ser considerado o cérebro da rede H.323. ele é
o ponto focal para todas as chamadas dentro da rede H.323. Apesar de não
serem obrigatórios, os gatekeepers, provêem os importantes serviços de
endereçamento, autorização e autenticação (AAA) dos terminais e gateways;
gerenciamento de banda, bilhetagem e carregamento e também podem
realizar o roteamento das chamadas.
O gatekeeper é geralmente implementado por software, seu
funcionamento é análogo ao serviço DNS implementado em redes TCP/IP e
alguns são baseados no protocolo LDAP. Cada gatekeeper é responsável
por uma zona H.323. Sempre que houver um Gatekeeper na rede ou zona
H.323, os terminais deverão se comunicar com ele usando o protocolo RAS,
que roda sobre UDP.
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Gerenciador Gatekeeper
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Servidor
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H.225.0
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Serviço de
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Protocolos de transporte e interface de rede

Regras e
Gerenciamento
de chamada

Figura 18: Gatekeeper
Fonte: Intel H.323

11.1.5 A MCU - Multipoint Control Units
MCUs suportam conferências de três ou mais terminais H.323. Todos
os terminais participantes da conferência estabelecem uma conexão com a
MCU e esta gerencia os recursos de conferência, negocia entre os terminais
para determinar o CODEC de áudio e vídeo para uso e também manipula a
distribuição de mídia. O MCU se divide em dois componentes:
a. MC – Multipoint Controller, que gerencia modo e capacidade;
apenas processa os dados de controle da aplicação;
b. MP – Multipoint Processor, que mixa e comuta áudio e vídeo,
descompacta imagens e as combina em um novo quadro que é
novamente compactado e retransmitido ao destino. A parte de
áudio não é necessariamente co-residente no MC, podem existir
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MCs rodando em conferências com cada terminal mixando o
áudio.
As MCUs suportam funções que não são exclusivas do H.323, como a
distribuição de mídia (unicast, multicast ou híbrido) e gerenciamento de
chamadas multiponto (juntar, convidar e controlar os modos de conferência).

Figura 19: Zona H.323
Fonte: Intel H.323

