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Introdução - Contextualização
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• Transformação dos negócios e da infraestrutura de TI

• Expansão de serviços em nuvem

• Evolução da segurança para nuvem



Introdução - Motivação
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• Segurança da Nuvem X Segurança na Nuvem

• Utilização do serviço de nuvem no modelo IaaS

• Intensão dos consumidores em utilizar controles de segurança nativos 

do provedor de nuvem

• Objetivo deste trabalho: avaliar a eficiência e efetividade dos controles 

de segurança nativos da nuvem Azure e apresentar os métodos 

utilizados para execução de ataques cibernéticos em nuvem



Trabalhos Relacionados
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• Golnoosh Tajadod, Lynn Batten, K. Govinda (2012) realizaram uma avaliação qualitativa da

segurança implementada nos provedores AWS e Microsoft.

• Roveda et al. (2016) realiza uma avaliação qualitativa dos mecanismos de segurança em

soluções de nuvem open source (OpenStack, Open Nebula e CloudStack)

• O resultado do trabalho conclui que a segurança oferecida pela Microsoft apresenta um

nível mais adequado

• Por utilizar uma avaliação qualitativa, o trabalho demonstra um resultado superficial

• O presente trabalho demonstra de forma experimental um resultado diferente



Metodologia
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• Pesquisa experimental referente à eficiência e efetividade das soluções 

de segurança disponibilizadas pelo provedor Microsoft

• Experimentos realizados com base no documento Cloud Penetration

Testing Guidance, disponibilizado pela Cloud Security Alliance - 2019 

• Escopo de avaliação: serviço de IaaS disponibilizado pelo provedor 

Microsoft e controle de segurança Azure Security Center

• Com acepção específica



Metodologia – Cenário do Experimento
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• Máquinas virtuais executando na infraestrutura da Azure: Linux Ubuntu 

Server, Windows 10 e Windows Server 2012 R2

• Especificações da infraestrutura: rede virtual da Azure, DNS da Azure, 

armazenamento (uso geral V1) e Azure Monitor

• Todas configurações seguiram as boas práticas do provedor

• Modelos de segurança testados: sem azure security center, azure

security center básico e azure security center standard



Ataques – Elevação de Privilégios
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• Comando SSH: Ncrack -U USER -P PASS -p SSH IP_DESTINO

• Comando FTP: Ncrack -U USER -P PASS -p FTP IP_DESTINO

• 1.685 combinações de credenciais (5 usuários e 337 senhas)



Resultados – Elevação de Privilégios
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Servidor 02 – Linux (SSH) Servidor 03 – Windows Server (FTP)



Resultados – Elevação de Privilégios

10

Detecção do ataque – Windows Server (FTP)



Ataques – Adulteração e Repúdio
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• Sistema operacional Windows: For /F "tokens=*"%1 in (’wevtutil.exe el’) DO 

wevtutil.exe cl "%1“

• Sistema operacional Linux: >/var/log/auth.log

• 3.7 Mb de logs deletados



Resultados – Adulteração e Repúdio

12

Servidor 01 – Windows 10 Servidor 02 – Linux 



Resultados – Adulteração e Repúdio
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Servidor 03 – Windows Server



Resultados – Adulteração e Repúdio
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Detecção do ataque – Windows Server 



Ataque – Vazamento de Informações
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Resultados – Vazamento de Informações
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Servidor 02 – Linux 



Conclusão
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• Baixa eficiência na detecção de ataques cibernéticos e acréscimo na utilização de recursos 

computacionais

• Resultados demonstram 9.5% de efetividade (2 detecções em 21 simulações)

• Solução desenvolvida em 2016 e em constante evolução (mais de 21 atualizações em 2019)

• Trabalhos futuros: 

• Comparação experimental entre o provedor Microsoft e outros provedores do mercado

• Realização do experimento novamente após a implementação dos novos recursos de segurança

• Expansão dos experimentos e dos cenários avaliados e implementação de outras soluções de 

segurança nas máquinas virtuais do experimento para realizar a comparação dos dados obtidos entre a 

solução nativa do provedor e a solução externa
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Perguntas?

Contato: mateussantos@edu.unisinos.br

Obrigado!
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