
 

 

 

Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O Uso de Captchas de Áudio no Combate ao spam em 

Telefonia IP” 

 

Por 

 

Frederico Tiago Tavares Madeira 

 

Dissertação de Mestrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

posgraduacao@cin.ufpe.br 

www.cin.ufpe.br/~posgraduacao 

 
 

RECIFE, JULHO/2011 



 

 

 Universidade Federal de Pernambuco 

CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREDERICO TIAGO TAVARES MADEIRA 
 

 

 

 

“O USO DE CAPTCHAS DE ÁUDIO NO COMBATE AO SPAM 

EM TELEFONIA IP " 
 
 
 
 

ESTE TRABALHO   FOI  APRESENTADO  À   PÓS-GRADUAÇÃO  EM 
CIÊNCIA  DA  COMPUTAÇÃO  DO  CENTRO  DE  INFORMÁTICA   DA 
UNIVERSIDADE  FEDERAL   DE  PERNAMBUCO  COMO  REQUISITO 
PARCIAL PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE  MESTRE  EM CIÊNCIA DA  
COMPUTAÇÃO. 

 
 
 
 

                                                                             ORIENTADOR(A): Profº Dr. Ruy J. Guerra B. de Queiroz 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIFE, JULHO/2011 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na fonte 

Bibliotecária Jane Souto Maior, CRB4-571 

  

 

Madeira, Frederico Tiago Tavares              

       O uso de captchas de áudio no combate ao spam em telefonia IP / 
Frederico Tiago Tavares Madeira - Recife: O Autor, 2011. 

        xiv, 69  folhas: il., fig., tab. 

 
       Orientador: Ruy José Guerra Barreto de Queiroz. 
       Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco. CIn, Ciência 
da Computação, 2011. 
 
        Inclui bibliografia, anexo e apêndice. 

 
        1. Redes de computadores.  2. VOIP.  3. Segurança de redes. I. Queiroz, Ruy 

José Guerra Barreto de (orientador).  II. Título. 
         

        004.68                        CDD (22. ed.)                   MEI2011 – 162 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a minha esposa 

Erika e aos meus filhos Matheus e 

Gabriela que durante muitos momentos 

foram a motivação necessária para 

escrita do mesmo. 



vi 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, que me proporciona as oportunidades que tenho na vida, entre 

elas a participação nesse curso de mestrado e sua conclusão. 

A minha esposa Erika, que esteve sempre ao meu lado, sendo 

compreensiva nas ausências, sendo apoiadora nos momentos de dificuldade, e 

sendo inspiração em todos os momentos. 

Aos meus filhos Matheus e Gabriela, que mesmo ainda sem saber o 

objetivo deste trabalho, me trouxeram inspiração e alegria durante as 

madrugadas dedicadas a esse trabalho. 

A minha irmã Andréa, que com seu vasto conhecimento na língua 

portuguesa, contribuiu na revisão desse trabalho. 

Ao professor Ruy, pela disponibilidade em compartilhar suas 

experiências e conhecimentos, sendo ainda meu orientador e direcionador ao 

longo do desenvolvimento deste trabalho. 

Aos amigos, que foram companheiros durante todo o curso. 

Ao CIN, que proporciona esse programa de mestrado, através de uma  

excelente estrutura e excelente corpo docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Can machines think?" 
 

Alan Turing 



viii 

 

Resumo 

 

Spam é o termo usado para referir-se aos e-mails não solicitados, que 

geralmente são enviados para um grande número de pessoas, e é hoje 

considerado um dos maiores problemas enfrentados na Internet. Com o 

aumento da disponibilização de banda larga, popularização de tecnologias de 

internet e o aumento da utilização e disponibilização de soluções baseadas em 

VoIP (Voice over IP), é esperado que um problema semelhante passe a afetar 

esta nova área. Esta ameaça é conhecida por SPIT (SPAM over Internet 

Telephony) e é definida como geração automatizada de chamadas não 

solicitadas utilizando como transporte o IP através do VoIP ao invés das 

tradicionais linhas telefônicas. 

O potencial do SPIT em reduzir a produtividade é muito maior do que a 

do SPAM, porque no SPIT a utilização de tempo de uma pessoa já é 

contabilizada a partir do momento em que o telefone começa a tocar. Podemos 

acrescentar que o SPIT não consiste apenas no incômodo a um usuário, 

quando aplicado contra uma rede, pois pode consumir seus recursos 

dificultando ou ainda inviabilizar a utilização dos recursos da rede. 

As características do SPIT são diferentes do SPAM, portanto não 

podemos aplicar as mesmas técnicas usadas no SPAM em ataques do tipo 

SPIT. Propomos neste  trabalho uma ferramenta para identificar e proteger uma 

rede VoIP contra ataques de SPIT. Como visto em outros tipos de ameaças a 

redes de dados, a utilização de um único método não é suficiente para garantir 

a proteção e identificação dos ataques. Portanto, na nossa abordagem, a 

ferramenta desenvolvida faz uso de Testes Reversos de Turing formatados em 

um CAPTCHA no formato de uma mensagem de áudio, com o objetivo de 

identificar se a chamada é ou não um SPIT. Essa técnica é aplicada em 

conjunto com outras técnicas descritas ao longo do texto. Desta forma, é 

composta uma ferramenta de prevenção e identificação com a finalidade de 

garantir uma melhor proteção contra ataques de SPIT, em redes baseadas em 

VoIP. 
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Abstract 

 

Spam is the term used to refer to unsolicited e-mails, usually sent to a 

large number of people. It is considered one of the biggest threat on the 

internet. With the ever increasing availability of broadband access, internet 

technology, and VoIP (Voice over IP) applications, it is expected that a new 

threat will arise to explore this new field. This threat is known as SPIT (SPAM 

over Internet Telephony). It consists of the generation of unsolicited calls using 

IP as transport like VoIP, instead of traditional phone lines. 

SPIT is more effective in reducing productivity of a person than SPAM. 

During a SPIT call, the time of a person is consumed right at the moment when 

the phone rings. SPIT isn´t only a user boring threat, if a SPIT attack targets the 

network, all resources of network could be exhausted, and resources of this 

network could become degraded or even inaccessible. 

The main features of SPIT are different from those of SPAM, thus, we 

will not be able to use the same protection techniques used against SPAM in 

SPIT. This work proposes the creation of a tool to identify and protect VoIP 

networks against SPIT attacks. Like other security threats, we can´t use only 

one method to identify and protect a network, and that is way we here describe 

the tool developed which uses Reverse Turing Tests built in an audio CAPTCHA 

with the aim of distinguishing a normal call from a SPIT call. This technique is 

applied in conjunction with other techniques described along this work.  
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1 Introdução 

Spam é o termo usado para referir-se aos e-mails não solicitados, que 

geralmente são enviados para um grande número de pessoas [03]. Ele é 

considerado um dos maiores problemas enfrentados na Internet [Quittek, 

Niccolini, Tartarelli & Schlegel, 2006]. Com o aumento da disponibilização de 

banda larga, popularização de tecnologias de internet e o aumento da 

utilização e disponibilização de soluções baseadas em VoIP (Voice over IP), é 

esperado que um problema semelhante passe a afetar esta nova área. Esta 

ameaça é conhecida por SPIT (SPAM over Internet Telephony) e é definida 

como geração automatizada de chamadas não solicitadas utilizando como 

transporte o IP através do VoIP ao invés das tradicionais linhas telefônicas. 

O potencial do SPIT em reduzir a produtividade é muito maior do que a 

do SPAM, porque no SPIT a utilização de tempo de uma pessoa já é ocupada 

no momento em que o telefone começa a tocar [Quittek, Niccolini, Tartarelli & 

Schlegel, 2006]. Podemos acrescentar que o SPIT não consiste apenas no 

incômodo a um usuário, quando aplicado contra uma rede, pode consumir seus 

recursos dificultando ou ainda inviabilizando a utilização dos recursos desta 

rede. 

A realização de chamadas telefônicas não solicitadas não é uma 

prática nova. Ela já é aplicada hoje em dia através das mensagens de 

Telemarketing. Estas não são consideradas como SPIT, uma vez que não são 

automatizadas. Outra diferença crucial é o custo de se realizar a chamada do 

Telemarketing, a qual é bem mais cara do que uma chamada VoIP 

automatizada. Vemos na tabela 1, o comparativo entre o SPAM e o SPIT. 
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SPAM SPIT 

Usuário não pode ordenar ou filtrar a 
mensagem baseando-se no conteúdo 
ou cabeçalhos da mensagem 

VoIP é um protocolo de tempo real, e 
não permite ao recebedor da 
chamada ter acesso ao conteúdo da 
chamada antes que ela seja aceita 

O e-mail é entregue de forma 
assíncrona, ou seja, o usuário decide 
quando quer receber/acessar suas 
mensagens. 

A vítima é interrompida 
instantaneamente com o toque do 
telefone. 

Spammer não sabe com certeza se 
sua mensagem será recebida ou não 
pela vítima. 

Uma chamada com sucesso, garante 
que o usuário existe, que está 
atualmente online, e é bem provável 
que ele receba a chamada. 

Tabela 1 - Diferenças entre SPAM e SPIT [Santos & Deshpande, 2007] 

Como as características do SPIT são diferentes do SPAM, não 

podemos aplicar as mesmas técnicas usadas no SPAM em ataques do tipo 

SPIT. É proposta neste  trabalho uma ferramenta para identificar e proteger 

uma rede VoIP contra ataques de SPIT.  Como visto em outros tipos de 

ameaças a redes de dados, a utilização de um único método não é suficiente 

para garantir a proteção e identificação dos ataques. Neste trabalho, a 

ferramenta desenvolvida faz uso de Testes Reversos de Turing formatados em 

um CAPTCHA no formato de uma mensagem de áudio, com o objetivo de 

identificar se a chamada é ou não um SPIT. Essa Técnica é aplicada em 

conjunto com outras técnicas descritas ao longo do texto. Desta forma, é 

composta uma ferramenta de prevenção e identificação com a finalidade de 

garantir uma melhor proteção contra ataques de SPIT, em redes baseadas em 

VoIP. 

 

1.1  Contextualização e Apresentação do Problema 

 

Uma importante questão a se responder é se o SPIT é realmente uma ameaça 

aos usuários do sistema telefônico. Conforme defendido em [Rosenberg & 

Jennings, 2008], esta é uma ameaça incômoda que já ocorre na rede de 

telefonia tradicional PSTN, representado pelas chamadas de telemarketing e 

vem se potencializando conforme visto em [Shaw, 2006] onde as empresas 
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usam o sistema telefônico para enviar mensagens de ofertas não solicitadas 

para seus clientes. Este tipo de chamada é incômoda e obviamente não ocorre 

da mesma forma que o SPAM tradicional. A diferença básica está relacionada 

ao custo. Custa mais a um spitter realizar uma chamada telefônica do que 

enviar um e-mail, ou seja o custo por chamada (spit) é bem maior do que o 

custo por e-mail (spam) enviado. 

Este custo é reduzido significativamente com  a adoção do VoIP. Outro 

ponto bastante relevante é que uma aplicação para geração de diversas 

chamadas simultâneas utilizando SIP é facilmente escrita e em um curto 

período de tempo. Esta aplicação só precisa realizar a inicialização da sessão, 

após o atendimento, reproduzir o anúncio e em seguida terminar a chamada. 

Ela pode ser escrita utilizando software livre e rodar em PC's baratos. 

Com o crescimento da disponibilidade de soluções de banda larga ao 

usuário final e a diminuição do custo de sua aquisição, o custo por chamada se 

torna cada vez menos um empecilho. No momento da escrita deste 

documento, está sendo comercializada uma solução de banda larga da 

operadora GVT no mercado de Recife-PE a um custo de R$ 69,90 um acesso 

de 10Mbps (10Mbps de download e 1Mbps de upload) [Página Institucional da 

GVT, 2010]. Considerando o uso de um codec de boa compressão como o 

G.729 que utiliza em torno de 23kbps (já com o overhead do RTP, UDP e IP), o 

link de internet acima permitiria que fossem realizadas 43 chamadas 

simultâneas. Se cada chamada durar 15s (considerando o tempo de 

estabelecimento, reprodução do anúncio e desconexão da chamada), em 

apenas 1h, o spitter poderia realizar 172 chamadas, em 24h, 4.128 e em 1 

mês, 123.840 chamadas. Utilizando planos de provedores VoIP que oferecem 

pacotes ilimitados que no momento da escrita deste artigo está custando R$ 

200,00 [Página Institucional da Alô Fácil, 2010] o custo por chamada fica em 

R$ 0,0021, ou seja um preço bastante inferior aos R$ 0,04 cobrado pela PSTN, 

sendo assim bastante viável e atrativo a realização de ataques do tipo SPIT 

conforme exposto em [Rosenberg & Jennings, 2008]. 

Este custo ainda pode ser zero se os spitters usarem a técnica dos 

spammers que, através da infecção de máquinas de outros usuários com vírus, 
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worms ou ainda bots, fazem utilização de recursos computacionais e largura de 

banda de terceiros transformando estes equipamentos em zumbis que podem 

ser utilizados para o envio de spam e no caso do VoIP, envio de spit. 

Diferente do spam, filtros de conteúdo, que são muito úteis contra o 

spam, são difíceis de serem implementados e são pouco eficientes em um 

ambiente de tempo real como o VoIP, visto que não há conteúdo a ser 

analisado até que a chamada seja atendida pelo destinatário [d’Heureuse, 

Seedorf & Niccolini, 2009]. 

 

1.2 Objetivos 

Este trabalho endereça os seguintes objetivos: 

Geral 

 Análise de técnicas para mitigação de ataques do tipo SPIT. 

 

Específicos 

 Implementação de um CAPTCHA de Áudio, baseado nos Testes 

Reversos de Turing, em um PABX IP 

 Identificar e integrar as principais técnicas de mitigação/detecção 

a ferramenta proposta 

 Analisar o desempenho do PABX IP, rodando a ferramenta 

proposta e estando sujeito a um ataque 

 Análise e construção de Testes de Turing 

 
1.3 Estrutura da Dissertação 
Este trabalho está estruturado em 6 capítulos, conforme detalhamento a seguir. 

No primeiro capítulo é contextualizado o problema, são apresentados 

os objetivos gerais e específicos deste trabalho bem como sua estrutura e 

organização. 

No segundo capítulo são definidos e explicados os conceitos e 

protocolos necessários para compreensão deste trabalho. 

No terceiro capítulo são apresentadas diversas técnicas de defesa, 
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identificação e combate ao SPIT, entre elas, os Testes de Turing e os Testes 

Reversos de Turing, que em capítulos a frente, serão a base para a 

implementação da ferramenta proposta neste trabalho. 

No quarto capítulo é apresentada a ferramenta desenvolvida neste 

trabalho, sendo detalhada sua construção, funcionamento e quais técnicas de 

combate e mitigação ao SPIT foram implementadas. Também é feita uma 

análise da sinalização de uma chamada VoIP quando sujeita a ferramenta 

implementada. 

No quinto capítulo são apresentados os resultados obtidos com a 

implementação da ferramenta proposta no capítulo 4, bem como explicada a 

metodologia para obtenção dos dados. 

No sexto capítulo, são apresentadas as contribuições que este trabalho 

oferece para a Segurança de Infra estruturas de redes baseadas em VoIP. São 

apresentados também algumas limitações desta pesquisa bem como 

sugestões de possíveis trabalhos futuros que podem ser implementados a 

partir deste. 
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2 Estado da Arte 

Neste capitulo, serão apresentados os principais conceitos que servem como base para o 

entendimento desta pesquisa. Serão apresentados também, as definições de VoIP, SPAM 

e SPIT, bem como apresentação, definição e características dos principais protocolos 

envolvidos. 

2.1 VoIP 
 

Voz sobre IP, comumente chamada de VoIP, Telefonia IP ou Telefonia de Banda 

Larga, é uma tecnologia que permite que sejam realizadas chamadas 

telefônicas através de uma rede de computadores como a Internet. Essa 

tecnologia converte sinais analógicos de voz em pacotes de dados digitais e 

suporta transmissões bi-direcionais em tempo real de conversas telefônicas 

usando o Internet Protocol conhecido como IP. 

Chamadas VoIP podem ser feitas na Internet usando um provedor VoIP 

(ITSP) através de diversas formas como por exemplo,  softphone1 instalado em 

um computador, através de uma ATA (analog terminal adapter) ou ainda 

através de um IP Phone. Alternativamente, pode-se usar gateways que se 

interligam aos PABX tradicionais, permitindo que toda uma rede legada de 

POTS tenha acesso às vantagens do VoIP. 

A tecnologia VoIP oferece uma economia bastante expressiva no custo 

de ligações de longa distância nacionais (LDN) e internacionais (LDI), 

vantagem que tem levado à adoção dessa tecnologia em larga escala em 

empresas e residências. 

Existem várias implementações com diversos protocolos nessa 

tecnologia. Podemos citar como exemplo: SIP, H.323, MGCP, MeGaCo, RTP, 

SDP, ZRTP. 

A adoção do VoIP não garante apenas economia, mas também 

flexibilidade. Um cliente VoIP pode realizar ou receber uma chamada telefônica 

de sua linha VoIP em qualquer lugar do mundo, desde que ele possua acesso 

a internet. Se você está em viagem fora da área em que sua operadora lhe 

                                                 
1
Software que emula a interface de um telefone em um computador 
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garante tarifas locais, basta iniciar seu cliente VoIP estando conectado a 

internet, e o cliente VoIP irá se registrar em sua operadora e o seu número de 

telefone contratado para sua cidade original estará disponível onde quer que 

você esteja, desta forma, você poderá fazer e receber chamadas com se 

estivesse em sua cidade. 

2.2  SPAM 
 

Nos dias atuais, qualquer pessoa que possua um endereço de e-mail sabe o 

que significa a palavra SPAM. Esse mal incomoda os usuários de e-mail, com 

publicidade de produtos, oportunidades de emprego, de como ganhar dinheiro 

fácil, entre outros diversos tipos de SPAM [Endler & Collier, 2006]. 

Existem diversas definições a respeito desta ameaça tão incômoda. 

Para utilização neste documento, utilizaremos a definição abaixo [03]: 

“Spam é o termo usado para referir-se aos e-mails não solicitados, que 

geralmente são enviados para um grande número de pessoas. Quando o 

conteúdo é exclusivamente comercial, esse tipo de mensagem é chamada de 

UCE (do inglês Unsolicited Commercial E-mail).”  

   O alto volume de mensagens do tipo Spam que circulam diariamente 

na internet atrapalha a produtividade de funcionários e degrada o desempenho 

de sistemas de rede, como por exemplo, aumentando o overhead dos 

servidores de e-mail, uso de banda entre os ISP's e o aumento de área de 

 

Figura 1 - Total de Spams Reportados ao CERT.br por ano [CERT.br, 2011] 
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storage para armazenamento dos e-mails, solicitados e não solicitados 

[Spammer-X, 2004]. Conforme visto em [Endler & Collier, 2006], em 2009 o 

volume de Spams reportados ao CERT.br (Centro de Estudos, Resposta e 

Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil) já é quase o dobro do que o 

registrado em 2008. 

O Spam não é apenas uma ameaça que incomoda os usuários de e-

mail, é também uma ameaça perigosa, pois pode trazer vírus, spywares, 

worms ou ofertas ilegais. Tal ameaça causa prejuízo de bilhões. De acordo com 

[Spammer-X, 2004], em 2004 o prejuízo acumulado chegou a $ 41,6 bilhões. 

2.3 SPIT 
 

Voice SPAM ou SPAM over Internet Telephony (SPIT) é um problema similar, 

só que afetando o VoIP. Em um contexto diferente do SPAM tradicional, o SPIT 

consiste na geração, automatizada, de chamadas não solicitadas. 

Não são consideradas como SPIT as tradicionais chamadas de 

Telemarketing que são realizadas por telefonistas reais. 

Com os baixos custos de chamadas telefônicas, tanto locais como 

longa distância, e até mesmo internacionais, impostas pela tecnologia VoIP e 

ainda com a disponibilidade de ferramentas de código fonte aberto, disponíveis, 

como o Asterisk, se torna muito fácil para SPAMMERS montarem uma solução 

para geração de SPIT. 

Diferentemente do SPAM tradicional, onde o usuário pode selecionar 

em sua caixa de entrada as mensagens que quer ou não ler, o SPIT traz o 

inconveniente de fazer o telefone tocar, o que torna necessário uma ação do 

usuário, sendo necessário realizar o atendimento da chamada, ou ainda ignorá-

la. Em ambos os casos, haverá um consumo de tempo, o qual, dependendo do 

volume do SPIT, pode vir a trazer prejuízos de produtividade. 

O SPIT ainda não é um grande problema, no entanto, com a diminuição 

dos custos das ligações, chegando em algumas situações a ser zero, com a 

diminuição dos custos de acesso à internet, com o aumento da capacidade de 

banda disponível no mercado, com o aumento das instalações de plataformas 

VoIP e pela dificuldade de realizar um trace de uma chamada VoIP, essa 
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prática tende a crescer [Endler & Collier, 2006]. Já existem casos reais, onde 

por exemplo, uma grande operadora de telecomunicações VoIP americana, 

enviou mensagens de voz para seus clientes detalhando sua oferta pública 

inicial de ações [Shaw, 2006]. 

Existem algumas ferramentas disponíveis na internet para essas 

práticas, como exemplo podem-se citar o Spitter que funciona em conjunto com 

o Asterisk e o TeleYapper que funciona em conjunto com o Trixbox [Endler & 

Collier, 2006]. 

Um ataque de SPIT a uma rede VoIP pode causar prejuízos para uma 

organização, sejam financeiros, seja através de sua imagem, pois ela poderá 

ficar sem comunicação com seus clientes. Abaixo listamos alguns dos 

possíveis impactos de um ataque de SPIT. 

Trazer incômodo ao usuário até forçá-lo a desativar seu recurso 

de comunicação: Dependente do nível do ataque, diversos telefones de uma 

empresa podem tocar incessantemente, isso ocorrerá durante todo o período 

de execução do ataque. Tal cenário pode levar os usuários a desativarem seus 

aparelhos, removendo-os da rede ou ainda em uma ação mais extrema, pode 

levar o administrador a desligar o PABX ou Proxy Server(veremos mais a frente 

a definição no capítulo 2 deste trabalho) 

Realização de ataques de DoS a uma rede VoIP até que a mesma 

fique indisponível: Dependendo do volume de SPIT que um servidor Proxy 

receba, o mesmo pode ficar incapacitado de tratar todas as chamadas, 

forçando a retransmissão de mensagens de sinalização, de pacotes UDP e em 

uma situação mais crítica, o descarte dos pacotes. Nestas condições, o tráfego 

real da rede como as mensagens de sinalização geradas por chamadas válidas 

ou ainda o tráfego de voz ficarão afetados, pois não serão tratados pelo proxy 

e, conseqüentemente, a comunicação solicitada não será estabelecida. 

Exaustão de recursos da rede: CPU, Memória, Aplicações e 

Disponibilidade de Banda: Normalmente uma rede que oferece serviços VoIP 

é uma rede compartilhada com outras aplicações, pois o VoIP nada mais é do 

que voz sobre redes tradicionais de dados. Dependendo do volume de 

chamadas telefônicas gerado por um ataque de SPIT,  o tráfego na rede pode 
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consumir recursos da rede acima do normal, como por exemplo, na CPU do 

roteador da rede, ou ainda do firewall e ainda do próprio servidor proxy com a 

função de PABX IP da rede. Apenas o fato de elevar a CPU do roteador da 

empresa, já é um potencial perigo, pois ele pode descartar pacotes de qualquer 

tipo de tráfego que passem por ele. Com o ataque em andamento, a ocupação 

de banda pode ser tamanha que consuma toda a largura de banda disponível 

tanto para o VoIP como para as demais aplicações. 

Degradação da qualidade dos serviços de uma rede VoIP: Este 

item é uma conseqüência do item anterior. Com o aumento da ocupação dos 

recursos da rede, como CPU dos equipamentos e largura de banda, a rede 

pode até ficar disponível, mas se tornará inutilizável pela qualidade que os 

serviços terão rodando sobre esta rede. Para exemplificar o caso, a 

recomendação G.114 do ITU-T propõe que a latência máxima da rede chegue 

a 150ms de forma que o usuário não consiga estabelecer uma chamada VoIP 

sem que a percepção da fala seja afetada[ITU-T, 2003]. Se o ataque de SPIT 

causar uma latência maior do que os 150ms, o proxy pode continuar tratando 

as mensagens que são enviadas para ele, mas certamente os usuários 

perceberão a degradação da qualidade das chamadas. 

Estes quatro pontos serão analisados em mais detalhes no capítulo 6 

deste trabalho onde será analisado o comportamento de uma rede VoIP 

exposta a uma ataque de SPIT estando esta rede desprotegida. Será analisado 

também o comportamento desta rede estando protegida pela solução proposta 

neste trabalho. 

2.4  Protocolos VoIP 
 

Conforme descrito em [Madeira, 2007],  protocolos VoIP são responsáveis 

diretamente pelo estabelecimento, finalização, negociação de mídia e 

supervisão de qualidade da chamada. São exemplos destes protocolos: SIP, 

H323, MGCP, Megaco, RTP, SDP. 
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 Na figura 2, é apresentado um resumo de como se organizam os 

protocolos dessa categoria. 

2.4.1 SIP – Session Initialization Protocol 
 

Esse é o protocolo de sessão mais utilizado dentro da tecnologia VoIP. Ele é o 

responsável por estabelecer, modificar e terminar uma chamada VoIP entre 

dois usuários. 

Sua arquitetura é baseada no modelo de cliente-servidor onde os 

clientes iniciam uma chamada e o servidor responde às chamadas. É definido 

na RFC 3261[Rosenberg, Schulzrinne, Camarillo, Johnston, Peterson, Sparks, 

Handley & Schooler, 2002] do IETF2. 

O SIP é um protocolo baseado em texto e se assemelha com o HTTP. 

As mensagens SIP são compostas de requisições e respostas especificas, as 

quais serão detalhas adiante [Endler & Collier, 2006],[Rosenberg, Schulzrinne, 

Camarillo, Johnston, Peterson, Sparks, Handley & Schooler, 2002]. 

                                                 
2
Internet Engineering Task Force, instituição responsável por definir os padrões de protocolos usados na 

Internet 

 

Figura 2 - Pilha dos protocolos VoIP [Rosenberg, Schulzrinne, Camarillo, Johnston, 

Peterson, Sparks, Handley & Schooler, 2002] 
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Na figura 3, é exibido o estabelecimento de uma chamada SIP. Nas 

sessões seguintes serão explicados os elementos, requisições e códigos de 

resposta apresentados na figura 3. 

 

2.4.1.1  SIP URIs 
 

Uniform Resource Indicator(uri) é definido na RFC 3261 [Rosenberg, 

Schulzrinne, Camarillo, Johnston, Peterson, Sparks, Handley & Schooler, 2002] 

como sendo a forma com que os usuários são identificados nas mensagens 

SIP. É uma forma de endereçamento do protocolo SIP. 

 Ex: sip:fred@provedor.com.br 

       sip:558133332222@provedor.com.br 

 

Figura 3 - Fluxo de uma chamada SIP [Johnston, 2004] 

mailto:fred@provedor.com.br
mailto:558133332222@provedor.com.br
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 As SIP URI estão presentes em alguns campos do cabeçalho SIP, entre 

eles o campo To, From, Contact  e Request-URI que indica o destino. É 

bastante similar ao mailto usado como hyperlink em páginas de internet 

[Johnston, 2004]. 

 Sua formação pode ser composta de várias opções, como, por exemplo,  

o método, o usuário, o número do telefone ou ainda o protocolo que transporte. 

2.4.1.2 Elementos da Arquitetura SIP 
 

Existem cinco elementos centrais na arquitetura SIP. Algumas das definições 

de um ou mais elementos, se consolidam em um ou mais [Endler & Collier, 

2006],[Audio Codes, 2007]. 

 User agents (UA): qualquer aplicação cliente ou dispositivo que inicia uma 

conexão SIP. Composto de UAC (user agent client) e de um UAS (user 

agent serever). O UAC é quem gera as requisições e o UAS é quem as 

responde. 

 Proxy Server: atua como intermédio entre os user agents interpretando e, 

se for o caso, reescrevendo as mensagens antes de enviá-las. Ao receber 

um Invite consulta o Registrar Server para saber a localização e status do 

UA convidado pelo Invite. Possui as funcionalidades de autorização, 

autenticação, controle de acesso à rede e roteamento de chamadas. 

 Registrar Server:  responsável por manter atualizadas as informações sobre 

os UA's. Normalmente, está localizado no mesmo servidor que o Proxy 

Server. Realiza a autenticação dos UA's. 

 Redirect Server: redireciona as mensagens para outro servidor que 

contenha informações sobre o destino. 

 Location Server: é usado pelo redirect server ou pelo proxy server para 

identificar as possíveis localizações dos destinos chamados. Essa função 

normalmente é feita pelo Registrar Server. 

2.4.1.3 Requisições SIP 
 

Na Tabela 2, estão listadas as principais requisições SIP. São geradas do 

cliente para o servidor. 



14 

 

Método Funcionalidades 

INVITE Mensagem usada para iniciar uma chamada 

ACK Mensagem de Confirmação Final 

BYE Libera uma chamada 

CANCEL Cancela uma requisição pendente. Não possui efeito 

em uma chamada já estabelecida 

OPTIONS Consulta as funcionalidades suportadas 

REGISTER Mensagem usada para registrar um usuário em um 

servidor sip 

Tabela 2 - Principais requisições SIP [Audio Codes, 2007] 

 

 

Tabela 3 - Exemplo de requisição SIP do tipo INVITE [Audio Codes, 2007] 

 

Na tabela 3 , vê-se um exemplo de requisição SIP do tipo INVITE. 

Destacamos a URI sip:55551234@audiocodes.com e o tipo da 

requisição INVITE realizada. 

2.4.1.4  Respostas SIP 
Na Tabela 4, estão listadas as principais respostas SIP. São geradas do 

servidor para o cliente. 
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Códigos Respostas Principais Mensagens 

1xx Informativas 100 Trying 

180 Ringing 

181 Call forwarded 

182 Call Queued 

183 Session Progress 

        (Early Media) 

2xx Sucesso 200 OK 

202 Accepted 

3xx Redirecionamento  300 Multiple Choices 

 301 Moved Perm 

 302 Moved Temp 

 380 Alternative Serv 

4xx Falhas de requisições  400 Bad Request 

 401 Unauthorized 

 403 Forbidden 

 404 Not Found 

 405 Bad Method 

 415 Unsupp Content 

 420 Bad Extensions 

 486 Busy Here 

5xx Falhas no Servidor 504 Timeout 

503 Unavailable 

501 Not Implemented 

500 Server Error 

6xx Falhas Globais 600 Busy Everywhere 

603 Decline 

604 Doesn’t Exist 

606 Not Acceptable 

Tabela 4 - Principais respostas SIP[Audio Codes, 2007] 
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 Na tabela 5, vê-se a resposta SIP a solicitação apresentada na tabela 2. 

 

 

Tabela 5 - Exemplo de resposta SIP[Audio Codes, 2007] 

 

2.4.2 SDP – Session Description Protocolo 
 

Session Description Protocol é o protocolo responsável por carregar as 

informações relativas à mídia quando se quer transportá-las através da rede. 

Durante a inicialização da sessão, o SDP informa quais os codecs suportados, 

qual a porta esperada, qual o padrão de DTMF usado e demais informações 

necessárias para a transferência de dados multimídia. Ainda é capaz de 

informar: nome, tempo de atividade, banda e contato da sessão estabelecida 

[Porter, 2006]. 

Como o SIP, o SDP é um padrão do IETF descrito pela RFC 2327 

[Handley, 1998]. 

Ele é transportado pelo SIP no campo de payload [Audio Codes, 2007]. 

Na tabela 6, visualiza-se o exemplo de uma captura do SDP. 
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Tabela 6 - Exemplo de uma mensagem SDP [Audio Codes, 2007] 

Na figura 4 visualiza-se em detalhes o conteúdo da mensagem SDP. 

2.4.3 RTP e RTCP 
O Protocolo de Transporte em Tempo Real (RTP) provê o transporte fim-a-fim 

de aplicações, transmitido em tempo real dados como áudio, vídeo ou ambos 

simultaneamente, sobre serviços de rede multicast ou unicast. O RTP não 

realiza reserva de recursos e não garante qualidade de serviço (QOS) para 

serviços de Tempo real. O transporte desse tipo de dados é complementado 

pelo protocolo de controle RTCP, Protocolo de Controle de Tempo Real,  que 

 

Figura 4 - SDP em detalhes [Repiquete, 2007] 
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permite o monitoramento da entrega dos dados de forma escalável para 

grandes redes multicast, e provê funcionalidades mínimas de controle e de 

identificação. RTP e RTCP foram desenhados para ser independentes do 

protocolo da camada de transporte e de rede [Sinclair & Fong, 2002]. 

Ambos os protocolos são descritos pela RFC 3550 em [Schulzrinne, 

Casner, Frederick & Jacobson, 2003]. 

2.5 Codecs 
 

Um codec ou codificador/decodificador é a ação de amostrar e depois 

digitalizar a voz, uma onda analógica, com certo nível de compressão para em 

seguida transmiti-la em tempo real através da rede [Wallingford, 2005]. 

Existem vários codecs para áudio e vídeo. Serão discutidos os codecs mais 

comuns em redes VoIP [Wallingford, 2005]. 

 G.711(64kbps): Um dos mais antigos. Não utiliza compressão, dessa forma 

a qualidade da voz é excelente. É o que consome mais banda. É o mesmo 

codec usado na PSTN e em ISDN. Exige menos do processador. 

 G.723 (5.5kbps): Designado para vídeo-conferência e telefonia sobre linhas 

telefônicas comuns e é otimizado para uma rápida codificação e 

decodificação. A qualidade de voz é mediana. 

 G.726 (40, 32, 24,16 kbps): Recomendado para conversão de um canal 

PCM de 64 kbps   amostrado em 8000 amostras/s para canais de  40, 32, 

24, or 16 kbps. A conversão aplicada ao stream PCM é a Adaptive 

Differential Pulse Code Modulation (ADPCM) conhecida técnica de 

transcoding. 

 G.729a (8kbps): Usado prioritariamente em redes VoIP em função do baixo 

consumo de banda. Tons de DTMF não podem ser transmitidos por esse 

codec. Tais informações devem ser transmitidas out-of-band. O trabalho de 

compressão exige muitos recursos do processador. 

 iLBC (8Kbps): Esse é um codec gratuito de baixo consumo de banda. 

Equipara-se ao G.729a. Possui um melhor controle sobre perda de pacotes. 

Pode ser obtido em http://www.ilbcfreeware.org. 

Na tabela 7 encontra-se um comparativo entre as diversas 

http://www.ilbcfreeware.org/
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características dos codecs. 

Codec Algoritmo Bandwidth 

usada pelo som 

Intervalo 

entre pacotes 

Bits de 

voz por 

pacote 

Uso da 

CPU 

G.711 PCM 64 Kbps 20 ms 1.280 

bits 

Baixo 

G.726 ADPCM 32 Kbps 20 ms 640 bits Médio 

G.729A CELP 8 Kbps 10 ms 160 bits Alto 

GSM CELP 13 Kbps 20 ms 160 bits Alto 

Tabela 7 - Tabela Comparativa de codecs [Wallingford, 2005] 
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3 Técnicas de combate ao SPIT 

Nas sessões abaixo serão apresentadas técnicas de combate ao SPIT citando 

suas características e vulnerabilidades. 

3.1 Device Fingerprint 
 

O conceito de active e passive device fingerprint é apresentado em [Yany, 

Sripanidkulchaiz, Zhangy, Shaez & Saha, 2007] e é baseado na premissa que 

conforme o tipo do User Agent  que inicie a chamada, é possível determinar se 

uma  inicialização de sessão é proveniente de um SPIT ou ainda, através do 

envio de mensagens SIP para este user agents e observar sua resposta. 

Esta presunção é feita em [Yany, Sripanidkulchaiz, Zhangy, Shaez & 

Saha, 2007] com base em uma analogia a worms HTTP. Estes tipos de worms 

possuem um conjunto diferente de headers HTTP e diferentes respostas, 

quando comparados com os browsers típicos. Desta forma, ao analisarmos o 

header da mensagem INVITE, solicitação de inicialização de sessão, de um 

dado user agent e o comportamento de suas respostas a certas mensagens 

SIP, como, por exemplo, a mensagem OPTIONS, pode-se montar o fingerprint 

do user agent que a está enviando.  Desta forma, ao receber uma nova 

solicitação de inicialização de sessão, pode-se calcular o fingerprint do user 

agent que a está iniciando-a e compará-la com o fingerprint de user agents 

conhecidos, calculados previamente. Com base nesta comparação, se 

determina se a inicialização de sessão é ou não um potencial SPIT. 

A técnica de device fingerprint é classificada em [Yany, 

Sripanidkulchaiz, Zhangy, Shaez & Saha, 2007] em duas formas: ativa e 

passiva. Passiva é a geração do fingerprint com base na mensagem INVITE de 

solicitação de inicialização de sessão.  Na técnica ativa, o user agent é testado 

através do envio de uma mensagem especial SIP e o fingerprint é calculado 

com base na resposta a esta mensagem. Em [Yany, Sripanidkulchaiz, Zhangy, 

Shaez & Saha, 2007] a mensagem utilizada é a OPTIONS, não sendo limitado 

a esta. 

Os autores de [Yany, Sripanidkulchaiz, Zhangy, Shaez & Saha, 2007] 
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também descrevem fraquezas desta técnica de proteção. Primeiramente na 

técnica de detecção passiva, a verificação é feita baseada na análise do 

header da mensagem INVITE. Se o atacante montar e ordenar este header 

com os mesmos campos utilizados por um user agent conhecido não será 

possível detectar o ataque. Esta mesma fraqueza é apresentada pelo modo 

ativo, bastando que a aplicação do spitter responda a mensagem OPTIONS 

padrão e não padrão, da mesma forma que um user agent conhecido faria. 

Como o device fingerprint é realizado no lado do servidor proxy, ela se 

torna inútil contra  ataques do tipo Direct IP Spitting onde o atacante envia um 

INVITE direto a outro user agent, conforme previsto pelo protocolo SIP em 

[Rosenberg, Schulzrinne, Camarillo, Johnston, Peterson, Sparks, Handley & 

Schooler, 2002], e este não possua a capacidade de calcular o fingerprint. 

Outra dificuldade apresentada em [Schmidt, Kuntze & Khayari, 2008] é 

a enorme variedade de VoIP user agents disponível. O administrador deverá 

sempre estar atualizando sua base de fingerprints conhecidos, tarefa que pode 

consumir bastante tempo. Isso inclui a geração de fingerprints de acordo com 

versões de firmware de um mesmo user agent, pois cada versão pode 

apresentar um comportamento diferente. 

3.2 White Lists, Black Lists, Grey Lists 
 

Esta técnica é apresentada na RFC5049 [Rosenberg & Jennings, 2008] e é 

aplicada da seguinte maneira: 

O usuário ou o proxy server mantém listas de números de telefones, URI ou 

ainda endereços onde cada uma delas funcionam de forma diferenciada. White 

list ou listas brancas, são listas de usuários permitidos/confiáveis, ou seja, ao 

receber uma chamada, é verificado se o originador da chamada está na white 

list, caso o mesmo esteja, a chamada será permitida, caso contrário a chamada 

será negada. Black list ou lista negra é o oposto da white list, pois nela estão 

contidos os endereços não confiáveis, ou seja, ao receber uma chamada de 

um determinado endereço que esteja na black list, esta não será encaminhada. 

Grey list ou lista cinza é utilizada em conjunto com a white list e black list, esta 
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técnica é apresentada em [Hansen, Möller, Rohwer, Tolkmit & Waack, 2006]. 

Caso o endereço de um originador não esteja presente nem na white list e nem 

na black list, a chamada será rejeitada e seu endereço será colocado na gray 

list. Caso este mesmo originador tente realizar uma nova chamada em um 

curto intervalo de tempo após a chamada original, esta será aceita e incluída 

na white list. 

Alternativamente pode ser implementado um modelo de listas 

distribuídas, além da lista local serão consultadas listas de outros usuários do 

seu grupo de confiança. 

O controle baseado em listas não deve ser considerado como uma 

contra medida ao SPIT, pois ele necessita de métodos adicionais para 

classificação de um originador de uma chamada como sendo um Spitter. 

Através destes métodos adicionais, o usuário ao receber uma chamada pode 

classificá-la com SPIT ou não e dependendo de sua ação, o originador será 

adicionado a uma black list ou white list. 

São descritas em [Schmidt, Kuntze & Khayari, 2008] as fraquezas 

deste método. Se a implementação for no lado do servidor, ele é facilmente 

driblado através do Direct IP Spitting, pois o Spitter enviará o INVITE direto 

para o cliente. Caso este cliente utilize o controle de listas, o atacante pode 

usar a técnica de SIP Identity Spoofing onde o atacante facilmente modifica sua 

identificação e se passa por outro usuário que seja confiável. 

3.3 Reputation Systems 
 

Esta técnica é apresentada em [Rosenberg & Jennings, 2008], [Stiemerling, 

Niccolini & Tartarelli, 2008] e [Balasubramaniyan & Park, 2007] e consiste 

basicamente em um sistema de pontuação, onde o usuário, após receber uma 

chamada, irá pontuar aquela chamada construindo assim a reputação daquele 

originador. Dependendo da pontuação obtida, ele será classificado como SPIT 

e será cadastrado na black list. 

Em [Balasubramaniyan & Park, 2007] é proposto um sistema chamado 

CallRank que é um sistema de reputação baseado na duração de uma 
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chamada com o objetivo de diferenciar usuários legítimos de spammers. Ele é 

baseado no princípio de que usuários normais comumente fazem e recebem 

chamadas e muitas destas chamadas possuem uma duração significativa. Já 

os spammers possuem o objetivo de reproduzir um dado conteúdo para muitos 

usuários, realizando um número alto de chamadas de curta duração. 

Tipicamente, ele não receberá chamadas ou receberá muito poucas chamadas. 

A principal diferença entre o padrão de uso dos dois tipos de usuários é 

que para os spammers o tráfego praticamente é unidirecional, já para usuários 

comuns o tráfego e bidirecional. Esta diferença é utilizada em 

[Balasubramaniyan & Park, 2007] para garantir uma prova implícita de 

confiança. Supondo que Alice fizesse uma chamada para Bob, e Bob 

atendesse a ligação e começasse a falar com Alice, após o término da 

chamada, uma credencial de chamada seria gerada, significando que Bob e 

Alice confiam um no outro, pois conversaram durante certo tempo. Quanto 

mais longa for a chamada, melhor será a credencial da chamada. 

Os autores em [Stiemerling, Niccolini & Tartarelli, 2008] sugerem que a 

técnica de reputação seja usada para chamadas que não foram detectadas por 

outras ferramentas de prevenção ao SPIT. 

Em [Stiemerling, Niccolini & Tartarelli, 2008] também é proposta a 

adição de um header a mensagem BYE em que uma chamada ao ser rejeitada 

pelo motivo de seu originador estar na blacklist, este novo header acompanha 

a mensagem de BYE informando e notificando qual foi o motivo da rejeição da 

chamada. 

Esta técnica pode ser invalidada através de SIP Header Spoofing, onde 

o atacante simplesmente modifica o valor de sua reputação no header da 

solicitação INVITE através do envio de um Direct IP Spitting. Outra forma de 

invalidar esta técnica é através da utilização de uma nova conta VoIP, com isso 

o Spitter terá uma nova identidade, sendo necessário pontuá-lo novamente 

para que ele venha a ser impedido de realizar novos ataques. 



24 

 

3.4 CAPTCHA de Áudio 
 

O CAPTCHA de Áudio no cenário do VoIP é utilizado no momento em que o 

servidor proxy ou o cliente recebem a solicitação de inicialização da sessão, 

transferindo o originador para uma máquina de anúncios interativa (IVR) e esta 

lhe apresenta um teste audível, como exemplo, “Digite os números a seguir: 10 

20 23 7 12”, por isso são chamados de Áudio Captcha. A mensagem é 

reproduzida com uma música em background  e algum outro tipo de ruído ou 

distorção, para que dificulte a utilização de softwares de reconhecimento da 

fala (speech recognition) pelo atacante. Para um ser humano, nem a música de 

fundo, nem o ruído irão atrapalhar na resolução do teste. 

Caso o originador resolva o teste apresentado, a chamada será 

encaminhada para o real destinatário. Após a resolução do teste, o originador 

será colocado em uma white list e nas próximas chamadas não será 

novamente apresentado um novo teste para este originador. 

Atualmente já existem ferramentas capazes de quebrar este tipo de 

CAPTCHA, como o HTK speech recognition toolkit. Em [Vorm, 2011] 

encontramos partes do código fonte que foram utilizados para quebrar os 

captchas de áudio utilizados pela Microsoft e pelo Google. 

Para tornar um áudio captcha mais seguro, é necessário uma atenção 

no seu processo de criação. Na próxima sessão serão apresentadas em 

formato de atributos, as características que devem ser observadas durante a 

construção de um áudio captcha. 

3.4.1 Atributos do CAPTCHA 
 

Como já dito anteriormente, um dos principais desafios deste trabalho é a 

criação dos testes. Conforme descrito em [Soupionis, Tountas & Gritzalis, 

2009], existem alguns atributos que influenciam o nível de dificuldade de 

compreensão do áudio CAPTCHA e que podem ajudar a diminuir o nível de 

sucesso de um bot que, por ventura, seja utilizado para explorar o proxy VoIP. 
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Na figura 5, vemos o processo de criação de um áudio captcha 

sugerido em [Soupionis, Tountas & Gritzalis, 2009]. 

Estes atributos são classificados em quatro categorias conforme, sendo 

elas, vocabulário, ruído de fundo, tempo e produção do áudio. 

3.4.1.1 Vocabulário 
 

Estes atributos podem variar conforme: 

 Alfabeto utilizado: O alfabeto é o conjunto de caracteres que 

será utilizado para compor o captcha. Como por exemplo pode-se utilizar um 

alfabeto apenas dos números 0-9 ou ainda de a-z. Quanto menor for o alfabeto 

utilizado, mais vulnerável será o CAPTCHA. No nosso caso, propomos a 

utilização de frases que serão compostas de letras(a-z) e números(0-9) 

 Variações no sotaque de gravação do CAPTCHA: O sotaque 

de gravação da mensagem é outro fator que altera as propriedades, pois 

diferentes pessoas falam de formas diferentes, com mais ou menos energia 

nas palavras, dificultando assim o reconhecimento por um bot de números, 

letras ou palavras faladas em um áudio CAPTCHA. Até mesmo para os 

humanos é difícil compreender certas expressões faladas por pessoas de 

diferentes partes do país. 

 Idioma Falado: Se o português for o primeiro idioma de uma 

pessoa e esta gravar um áudio Captcha em inglês, um bot que tenha sido 

 

Figura 5 - Desenvolvimento de um Áudio Captcha [Soupionis, Tountas & Gritzalis, 2009] 
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calibrado para o inglês terá dificuldades em reconhecer padrões naturais de 

quem tem o inglês como primeiro idioma. 

3.4.1.2 Ruído de Fundo 
 

O ruído de fundo é outro importante atributo de um áudio CAPTCHA. Ele 

aumenta a dificuldade de um processo automático em resolvê-lo [Jurafsky & 

Martin, 2009]. Os principais atributos do ruído de fundo são [Soupionis, Tountas 

& Gritzalis, 2009]: 

 Padrão de ruído: O ruído pode ser adicionado ao áudio 

CAPTCHA durante a fase de produção do mesmo, com isso o áudio CAPTCHA 

será mais resistente a ataques de bots. No entanto é necessário que se tenha 

uma grande quantidade de ruídos de fundo e devem ser atribuídos as 

mensagens de forma randômica. Conforme proposto em [Soupionis, Tountas & 

Gritzalis, 2009], estes ruídos podem ser criados e adicionados dinamicamente, 

desta forma será mais difícil para um bot extrair o ruído previamente conhecido. 

 Distorção do áudio: Esta técnica previne que um programa 

automatizado consiga extrair corretamente os caracteres falados de uma 

mensagem de voz. A distorção pode ser inserida apenas nos caracteres 

específicos, em intervalos regulares ou ainda de forma aleatória. 

3.4.1.3 Tempo 
 

Durante o processo de produção da mensagem algumas variáveis 

devem ser definidas, como: 

 O número de caracteres falados 

 Os caracteres escolhidos 

 Tempo requerido para reprodução de cada caractere 

 O tempo total da mensagem depende da junção das variáveis 

acima. Se os parâmetros acima seguirem padrões durante a construção de 

uma mensagem, o captcha que fará uso da mesma terá sua resistência  

diminuída contra os programas automatizados. 
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3.5 Teste de Turing e Teste Reverso de Turing 
 

Em [Turing, 1950], o professor Alan Turing descreveu o Teste de Turing como 

sendo um teste para validar a capacidade de um computador em executar um 

diálogo como se fosse um humano. Assumindo que um humano atue como 

juiz, ele entra em uma conversa com outras duas partes, um outro humano e o 

outro sendo uma máquina. Se o juiz não conseguir com certeza dizer quem é 

quem durante o diálogo, a máquina passou no teste. 

 Neste mesmo contexto, podemos executar uma variação do teste de 

Turing chamado de Teste Reverso de Turing. Esta é utilizada para diferenciar 

máquinas automatizas de spammers em relação a humanos. O termo Teste 

Reverso de Turing pode ser considerado ambíguo, pois nele os papeis do teste 

original de Turing são invertidos. Em sua aplicação no combate ao SPIT ou 

SPAM, o juiz é um computador ao invés de um humano e seu papel é o de 

distinguir se o originador de uma chamada é uma máquina ou se é um 

humano. Isso é feito através da aplicação dos Testes de Turing que  são 

apresentados ao originador da chamada, sendo estes facilmente resolvidos por 

humanos  e dificilmente resolvidos por máquinas 

 Esta técnica é comumente utilizada em CAPTCHAS (Completely 

Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart) e é muito 

eficiente como contra medida para ataques iniciados a partir de bots. 

O objetivo deste teste é aumentar o custo de CPU para a execução de 

uma chamada e com isso reduzir o número de mensagens indesejadas (SPIT) 

que possam ser enviadas pelo atacante. 

De acordo com os autores de [Schmidt, Kuntze & Khayari, 2008] e 

[Soupionis, Tountas & Gritzalis, 2009] os Testes de Turing são bastante efetivos 

para a prevenção do SPIT juntamente com uma white list. Em [Schmidt, Kuntze 

& Khayari, 2008] são descritas algumas vulnerabilidades deste método de 

proteção. Uma delas é o envio do CAPTCHA para um humano resolver. Este 

ataque é conhecido com o CAPTCHA Relay Attack. 

Exemplos de desafios são encontrados em [Wang, 2007] e 
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exemplificados abaixo: 

 Peter possui 5 anos, Mary possui 7. Quem é mais velho ? 

 No café da manhã eu tomo leite, no jantar suco. Qual foi a bebida 

que tomei hoje de manhã ? 

 Mike possui cabelos castanhos, Peter possui os olhos da mesma 

cor. Qual a cor dos olhos de Peter ? 

 Peter ficou em casa hoje de manhã, Mary foi para a escola. Quem 

perdeu aula hoje ? 

 Lee possui 6 canetas, deu 3 para Rose, quantas restaram ? 

 Estou na expectativa de minha viagem  para Europa em julho, 

agora estamos em março, quantos meses eu devo esperar ? 

 Eu pago 6 cadeiras a cada semestre, quantas cadeiras eu terei 

pago após um ano ? 

 Eu possuo dois gatos. Um amigo meu deu um cachorro de 

presente. Com quantos animais eu fiquei ? 

 Eu comprei duas passagens aéreas, cada uma custou $ 180,00. 

Qual foi o preço total das passagens ? 

 Hoje é 22 de março, quantos dias restam para o final do mês ? 

3.6 Circulo de Confiança 
 

Nesta técnica, é necessário que sejam estabelecidos círculos de confiança 

entre provedores VoIP para que possam ser trocadas informações entre eles. 

Se o usuário de um destes provedores VoIP for classificado como um spiter, 

então a informação é repassada para os demais provedores que fazem parte 

do círculo de confiança [Nakulas, Ekonomou, Kourtesi, Fotis & Zoulias, 2009]. 

Antes que uma chamada seja encaminhada, é realizada a verificação 

do originador da chamada. Para que esta técnica tenha êxito, é necessário que 

os provedores ofereçam controle internos para evitar que SPIT seja enviado 

para os outros provedores VoIP, evitando assim que se quebre o círculo de 
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confiança. É necessário também que haja concordância mútua deste acordo 

[Quittek, Niccolini, Tartarelli & Schlegel, 2006] 

3.7 Conversação Simulada 
 

Em [Hansen, Möller, Rohwer, Tolkmit & Waack, 2006] encontramos esta técnica 

cujo foco é detectar e dificultar a realização de ataques via SPIT. O PBX ao 

receber uma chamada, irá efetuar um atendimento automatizado, onde 

arquivos de áudio  gravados previamente serão reproduzidos simulando o 

processo tradicional de uma chamada telefônica. A diferença é que durante a 

chamada não desejada, ao invés de trazer incômodo para o usuário, o PBX irá 

reter por mais tempo a chamada realizada pelo spitter, aumentando o custo 

para execução destas chamadas, bem como reduzir o efeito comercial que 

aquele spam possa trazer. 

Vale destacar que com esta técnica, os recursos do PBX também 

ficarão alocados mais tempo e conseqüentemente podem trazer alguma 

degradação do serviço durante a execução do SPIT, por exemplo, se for 

repetido para todos os números daquele PBX. 

3.7 Honeyphones 
 

A técnica de Honeyphones3 é utilizada em conjunto com a de Conversa 

Simulada, onde um grupo de recursos da rede VoIP é alocado para 

atendimento e realização da Conversa Simulada[Hansen, Möller, Rohwer, 

Tolkmit & Waack, 2006].  Em conjunto com alguma técnica de detecção de 

SPIT, ao ser detectado o SPIT, a chamada é desviada para o honeyphone que 

simulará o atendimento. Da mesma forma que uma honeynet, os logs e 

eventos detectados pelo honeyphone podem ser compartilhados e distribuídos 

com outros honeyphones alimentando assim as blacklists das soluções de 

mitigação ao SPIT 

 

                                                 
3
Este nome é uma analogia aos honeypots e honeynets descritos em 

http://project.honeynet.org/papers/honeynet/ 
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4 Mitigando VoIP Spam Através de Teste Reverso de 

Turing 

Utilizaremos uma aplicação que utilizará as técnicas de Teste Reverso de 

Turing apresentado na sessão 3.5, estando este integrado em um áudio 

captcha, apresentado na sessão 3.4, atuando ambos em conjunto com listas 

branca, negra e cinza, apresentadas na sessão 3.2. 

 Os principais pilares de proteção que serão utilizados na solução 

proposta , serão  os  Testes reversos de Turing onde serão criados testes 

HIP(Human Interactive Proof) de forma a garantir o sucesso desta proteção, 

estes testes serão integrados a captchas de áudio, e as respostas serão 

armazenadas em listas brancas, negras e cinza. 

4.1 Apresentação do sistema 
 

Nesta sessão será apresentado o funcionamento da ferramenta proposta para 

proteção e mitigação de ataques do tipo  SPIT. O sistema foi implementado 

server-side, ou seja, no lado do servidor SIP proxy, descrito na sessão 2.4.1.2, 

e pode ser visualizado através da imagem 6, onde vemos um conjunto de 

etapas que fazem uso das técnicas de white/black/gray lists atuando em 

conjunto com uma implementação de um captcha de áudio construído com  

teste Reverso de Turing, todos descritos no capítulo 4 deste trabalho. 

Inicialmente um usuário inicia uma chamada, esta pode ser originada 

através da PSTN ou diretamente através da rede IP via protocolo SIP, sendo 

esta iniciada através da mensagem INVITE4 do protocolo SIP. Ao receber esta 

mensagem, o servidor proxy fará inicialmente uma análise do número de 

telefone do originador da chamada e irá verificar se o mesmo está presente na 

lista negra, caso sim, desconecta imediatamente a chamada. Caso o número 

não esteja na lista negra ele verifica se o mesmo está na lista branca, caso sim, 

é indicado ao proxy que não existe nenhuma restrição ao originador da 

chamada e esta é completada. Caso o número do originador também não 

                                                 
4
Descrita na sessão 2.1.1.3 deste trabalho 
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esteja na lista branca, ele será validado através do captcha de áudio a fim de 

distinguir se aquela  chamada é um SPIT ou se é uma chamada válida. Este 

captcha de áudio é montado baseado no Teste Reverso de Turing. Caso o teste 

seja respondido corretamente, o número do originador da chamada é inserido 

na lista branca e a chamada é completada. Caso o teste seja respondido de 

forma errada, o número é inserido na lista cinza. Em seguida o sistema verifica 

quantas vezes este mesmo número já errou a resposta do captcha de áudio. 

Se tiverem sido mais do que 3 vezes, o número é inserido na lista negra e a 

chamada é desconectada, caso seja menor do que 3 vezes, a chamada será 

apenas desconectada e uma nova tentativa será permitida para este número. 

Vale destacar que a corretude do sistema é dado pelo conjunto das 

técnicas de validação [Rosenberg & Jennings, 2008]. Usuários válidos podem 

errar a resposta do captcha de áudio  em diversas situações, como por 

exemplo, má recepção do áudio em seu telefone ou pouca qualidade na banda 

larga no momento em que a chamada está sendo feita ocasionando picotes na 

voz e por isso é dada a ele a possibilidade de errar até 3 vezes. 

Destaca-se ainda que a dificuldade para um software automatizado em 

responder a estes testes não está no processo de reconhecimento de palavras 

do teste e sim no entendimento do que está sendo questionado [Ahn, Blum & 

 

Figura 6 - Fluxo de uma chamada dentro da solução proposta 
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Langford, 2002]. Em alguns casos são respostas diretas e em outros serão 

necessários simples cálculos matemáticos e lógicos a fim de se obter a 

resposta da questão. Vale ressaltar que estas questões são de fácil 

compreensão e entendimento para humanos, mas difícil computacionalmente 

para uma máquina, conforme explicado na sessão 3.5 deste trabalho. 

Para quebrar este tipo de sistema anti-spam/spit requer-se um sistema 

sofisticado de inteligência artificial [Ahn, Blum & Langford, 2002]. Nosso grande 

desafio está na criação dos testes que serão propostos para as novas 

chamadas de nosso sistema. 

Todo o sistema foi implementado sobre o servidor proxy Asterisk, 

através de sua interface de programação AGI. Esta interface foi escrita na 

linguagem PHP e as três listas foram armazenadas em banco de dados Mysql. 

O código fonte da aplicação spit_protection.php é encontrado no Anexo 1 deste 

trabalho e a estrutura do banco de dados utilizado por esta aplicação está 

apresentada no anexo 4. As configurações do servidor proxy Asterisk, 

encontram-se nos anexos 2 e 3. 

Os Testes de Turing foram previamente gravados em arquivos de 

áudio. Referências aos mesmos foram inseridas no banco de dados, para que 

a aplicação possa escolher os testes a serem utilizados randomicamente. 

O plano de discagem do servidor proxy, foi configurado para que assim 

que o servidor receba uma chamada no seu número de lista5, seja 

imediatamente transferido o controle sobre esta chamada para o programa 

desenvolvido para testar o modelo proposto. Este desvio é visto através da 

configuração apresentada na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Configuração do servidor proxy  para acionar o programa spit_protection.php 

                                                 
5
Número acessível publicamente para clientes da PSTN. 

exten=> _558133135503,1,AGI(spit_protection.php,${CALLERID(num)})
exten=> _558133135503,2,Dial(SIP/3550,30,Ttr)
exten=> _558133135503,2,hangup
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4.2 Sinalização 
 

Sinalização é uma importante etapa do processo de inicialização de uma 

chamada telefônica. A sinalização é um processo necessário para que uma 

rede de telecomunicações opere de forma a responder aos objetivos 

desejados, sendo necessária a transferência e troca de mensagens de 

controle[Jeszensky, 2004]. 

Em [Davidson, Peters, Bhatia, Kalidindi & Mukherjee, 2008] 

encontramos dois mecanismos de sinalização: 

 Sinalização de usuário ou usuário-rede (user-to-network) que 

é o método utilizado para definir como o usuário se comunica com 

a PSTN 

 Sinalização de rede ou rede-rede (network-to-network) que é o 

método utilizado para a comunicação entre centrais em uma 

PSTN 

Em redes tradicionais de telecomunicações (PSTN), a sinalização de 

usuário é realizada através do envio de tons DTMF e a sinalização de rede 

ocorre através do protocolo SS7, definido pelas RFC's 3331, 4165 e 4666. 

Em redes VoIP, tanto a sinalização de usuário com o sinalização de 

rede ocorre através do protocolo SIP, definido pela RFC 3261[Rosenberg, 

Schulzrinne, Camarillo, Johnston, Peterson, Sparks, Handley & Schooler, 2002] 

e definido na sessão 2.4.1 deste trabalho. 

A solução de proteção apresentada neste trabalho será aplicada na 

fase inicial de uma chamada telefônica, desta forma é importante que seja 

definido se o áudio CAPTCHA proposto será declarado na fase da sinalização 

ou não. 

4.2.1 Sinalização padrão em redes VoIP utilizando o protocolo SIP 
 

Antes de apresentarmos a abordagem proposta, vamos mostrar com é feita a 

inicialização de uma sessão (chamada) em VoIP. 
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Vemos na figura 7, uma troca padrão de mensagens entre dois 

assinantes e o seu servidor proxy com o objetivo de iniciar uma chamada. 

Conforme definido na RFC 3261[Rosenberg, Schulzrinne, Camarillo, Johnston, 

Peterson, Sparks, Handley & Schooler, 2002] do SIP e na sessão 2.4.1 deste 

trabalho, a seguinte seqüência de eventos ocorrem: 

 A mensagem INVITE é utilizada para sinalizar ao servidor proxy que o 

assinante Schroedinger deseja iniciar uma sessão multimídia (chamada) com o 

assinante Heisenberg; 

 Através da mensagem 180 Ringing, o terminal do assinante Heisenberg 

informa para o servidor proxy e conseqüentemente ao terminal do assinante   

Schroedinger que o telefone está tocando; 

 Através da mensagem 200 OK, o terminal de Heisenberg informa ao 

proxy e conseqüentemente ao terminal do assinante  Schroedinger que a 

chamada foi atendida. Ao receber a mensagem 200 OK do terminal de  

Heisenberg, Schroedinger abre a sessão multimídia com  Heisenberg 

permitindo que as duas partes se comuniquem, trocando informações 

(conteúdo) através do protocolo RTP, descrito na sessão 2.4.3. 

 Ao final da conversa, o terminal que desligar primeiro, enviará a 

 

Figura 7 - Call Flow SIP Padrão  [Johnston, 2004] 
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mensagem SIP  BYE para o proxy indicando o término da sessão multimídia. 

O servidor proxy, ao receber a mensagem 200 OK inicia o contador de 

duração da chamada, conseqüentemente, a partir deste momento o usuário 

que originou a chamada já está sujeito a tarifação. 

4.2.2 Abordagens Encontradas 
 

Durante a pesquisa, foram encontradas duas abordagens referentes à troca de 

sinalização entre os equipamentos de uma rede de telecomunicações baseada  

em VoIP a fim de permitir a implementação do áudio CAPTCHA. 

A primeira abordagem foi encontrada no trabalho [Soupionis, Tountas & 

Gritzalis, 2009] onde é proposta a utilização da mensagem 182 Call Queued do 

SIP para sinalizar o envio/reprodução do áudio CAPTCHA. Conforme 

[Johnston, 2004], a mensagem 182 Call Queued é usada para indicar que a 

mensagem de INVITE foi recebida e será processada na fila. O corpo desta 

mensagem pode ser usado para carregar música de espera ou alguma outra 

mensagem multimídia, inclusive o nosso áudio CAPCTHA. 

Na figura 8, é apresentada a utilização da mensagem 182 Call Queued 

para fazer a apresentação do áudio CAPTCHA ao usuário que está originando 

a chamada. Observa-se que o proxy (Domain e Domain2) lida com toda a 

sinalização inicial, apenas após a resposta correta do teste apresentado é que 

as mensagens SIP serão repassadas para o destino final da chamada. 
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Esta é uma abordagem interessante, pois a fase de validação do 

assinante é toda feita antes da mensagem de 200 OK, ainda na fase de 

sinalização e antes do inicio da temporização/tarifação da chamada, não 

gerando custos para o originador. Esta última só é vantagem se o originador for 

um cliente válido, se for um atacante, esta vantagem se transforma em 

desvantagem, pois viabiliza ao atacante realizar um ataque de SPIT e  deniel of 

service sem custo para o mesmo. 

Em [Wang, 2007] encontramos uma abordagem mais tradicional. A 

implementação proposta em nosso trabalho é uma derivação da abordagem 

apresentada em [Wang, 2007] vista na  figura 9. A imagem apresenta o cenário 

proposto em [Wang, 2007] que implementou a proteção  baseado nos testes 

reversos de Turing client-side, ou seja, no lado do cliente. Em nosso trabalho, 

está sendo proposto o tratamento do SPIT no servidor proxy, antes que o 

ataque chegue ao cliente e ainda sem a necessidade de que todos os clientes 

de nossa rede façam a instalação e customização de alguma solução. 

Na abordagem proposta em [Wang, 2007] a sinalização tradicional 

ocorre (figura 9) e é inserida uma nova fase que ocorre após o recebimento do 

200 OK. Neste momento é enviado para o originador da chamada o desafio no 

formato de um prompt de áudio. Se o originador responder corretamente ao 

desafio, a sessão de mídia é iniciada, as partes estabelecem a comunicação e 

ao final é enviada a mensagem SIP BYE a fim de desconectar a chamada. 

 

Figura 8 - Call Flow SIP Modificada para reprodução do Audio CAPTCHA [Soupionis, Tountas & Gritzalis, 

2009] 
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Caso o originador responda ao desafio de forma incorreta, o cliente envia 

diretamente uma mensagem SIP BYE desconectando assim a chamada antes 

mesmo que ela seja atendida pelo usuário. 

4.2.3 Abordagem Proposta 
 

O modelo de sinalização proposto por este trabalho pode ser visto na figura 10. 

Usaremos a mesma abordagem apresentada em [Wang, 2007] só que 

trataremos da validação do assinante diretamente no proxy, antes mesmo que 

qualquer sinalização seja encaminhada para o cliente. Caso a resposta ao 

nosso desafio seja correta, a chamada será encaminhada para o cliente, caso 

a resposta seja errada, o servidor proxy fará a desconexão da chamada. 

Na figura 10, observa-se que no frame 7 o originador (192.168.15.186) 

confirmou o atendimento da chamada para o proxy às 23:18:40 através da 

mensagem SIP ACK. Neste momento foi apresentado ao originador um desafio 

 

Figura 9 - Call Flow SIP Modificada para reprodução do Audio CAPTCHA [Wang, 2007] 



38 

 

baseado no Teste Reverso de Turing e como o desafio foi resolvido com 

sucesso, o proxy está encaminhando a chamada para o destino conforme visto 

o frame 8 através da mensagem SIP INVITE re-encaminhada pelo proxy para o 

destino que está localizado no endereço IP 192.168.15.99. Observa-se que o 

tempo para reprodução, resposta e reenvio do INVITE não foi maior do que 

11s6. 

 

Na figura 11, é apresentado modelo de resposta caso o desafio 

proposto seja respondido de forma incorreta. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
Time do frame 7 subtraído do time do frame 8 

 

Figura 10 - Call Flow proposto neste trabalho para uma resposta correta ao CAPTCHA 
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Utilizando os mesmos parâmetros da análise anterior, após o frame 7 é 

apresentado o CAPTCHA ao usuário. Como a resposta apresentada foi 

incorreta, ao invés do Proxy  reenviar o INVITE para o user agent de destino, 

ele encerra a chamada através do envio da mensagem SIP BYE presente no 

frame 8. É visível a diferença de 11s entre os dois frames, indicando assim a 

reprodução do desafio para o originador da chamada. 

Na figura 12 é apresentado o call flow proposto para uma chamada 

cujo número de origem esteja inserido na blacklist. Neste exemplo o originador 

da chamada é representado pelo endereço IP 192.168.15.99. Ao receber a 

mensagem SIP INVITE conforme frame 4, o Proxy já verifica em sua blacklist e 

ao encontrar o callerid na mesma, ele desconecta imediatamente a chamada 

enviando a resposta SIP 603 Declined. Todo este processo leva menos de 1s 

conforme visto na figura 12. 

 

Figura 11 - Call Flow proposto neste trabalho para uma resposta errada ao CAPTCHA 
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Este modelo foi escolhido para que o atacante tenha algum custo para 

gerar o ataque. Após a mensagem de 200 OK enviada pelo proxy conforme 

visto na figura 10, e no frame 6, a chamada passará a ser tarifada. Como o 

desafio só é apresentado para o originador após o recebimento da mensagem 

SIP 200 OK, para que ele possa ouvir e resolver o desafio, algum custo será 

imputado ao originador. Conforme agência reguladora do Brasil, a ANATEL, 

após 3s a chamada passa a ser tarifada [Anatel, 2011], com vimos, leva-se em 

torno de 11s para responder de forma correta ou incorreta ao CAPTCHA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Call Flow proposto neste trabalho para um CALLERID que esteja na blacklist 
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5 Resultados Obtidos 

Neste capítulo, apresentaremos os resultados obtidos com a utilização do 

modelo proposto para combate a ataques de SPIT contra redes VoIP. 

Para as simulações apresentadas aqui neste capítulo foram utilizadas 

duas máquinas, estando ambas ligadas via interface ethernet de 1000Mb/s. 

Abaixo estão as configurações das máquinas: 

Desktop – Servidor VoIP: 

 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E7300  @ 2.66GHz 

 2 Gb Memória RAM DDR2 800 Mhz 

 2 x 500 Gb Hard Drive SATA 2 

 Placa de Vídeo GeForce 7050 

 Placa de rede 3Com 3c940 10/100/1000Base-T 

 Linux CentOS 5.5 com kernel 2.6.18-194.32.1.el5 i386 

 Endereço IP 192.18.15.33 

 

Notebook – Cliente: 

 Intel(R) Core(TM) i5 CPU       M 430  @ 2.27GHz 

 3 Gb Memória RAM DDR3 1067 Mhz 

 1 x 500 Gb Hard Drive SATA 2 

 Placa de Vídeo ATI HD Radeon 5000 

 Placa de rede RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller 

 Linux Fedora 14 com kernel 2.6.35.12-90.fc14.x86_64 

 Endereço IP 192.18.15.188 

 

No servidor foi configurado o PBX IP Asterisk 1.6.2.17 para atuar como 

servidor proxy VoIP e nele foi configurada a solução descrita na sessão 4.1 

deste trabalho, de forma que possamos montar o estudo de caso e chegar a 

algumas considerações em relação ao modelo proposto. 

Para análise dos resultados obtidos, dividiremos este capítulos em sub-

capítulos de acordo com os objetivos buscados pelos ataques de SPIT que 

foram descritos no capítulo 2.3 deste trabalho: 
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 Trazer incômodo ao usuário até forçá-lo a desativar seu recurso de 

comunicação 

 Realização de ataques de DoS a uma rede VoIP até que a mesma fique 

indisponível 

 Exaustão de recursos da rede: CPU, Memória, Aplicações e 

Disponibilidade de Banda 

 Degradação da qualidade dos serviços de uma rede VoIP 

5.1  Metodologia 

Para simulação dos ataques e teste da ferramenta desenvolvida, foi utilizado o 

software SIPp que é uma ferramenta para realização de testes de performance 

do protocolo SIP[Gayraud, Jacques & Wright, 2011]. Através da ferramenta 

SIPp foram formatadas mensagens de inicialização de uma sessão VoIP via 

mensagem SIP INVITE conforme descrito na sessão 2.4 deste documento. 

Estas mensagens foram enviadas para o servidor proxy. Estas requisições 

foram analisadas pelo proxy e encaminhadas para a ferramenta desenvolvida e 

esta tomava as decisões em relação à classificação da chamada. 

 

 

 

Figura 13 - Exemplo da interface de testes do SIPp durante testes 
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Com a ferramenta SIPp foi possível variar a freqüência do envio de 

chamadas por segundo ao servidor proxy e conforme este aumento, foram 

analisados o comportamento e disponibilidade dos recursos desta rede VoIP. 

Para fazer análise dos recursos da rede, foram utilizados diversos 

softwares de monitoramento de rede conforme lista abaixo: 

 

 top: Este comando linux oferece informações (atualizadas 

freqüentemente) sobre os processos em execução que mais utilizam a CPU 

[Siever, Figgins, Weber & Robbins, 2006]. 

 

 Iftop: monitora o tráfego de uma determinada interface de rede e exibe 

uma tabela com a utilização corrente de largura de banda que está ocorrendo 

entre um par de hosts de rede[Warren, 2011]. 

 

Figura 14 - Exemplo da saída do comando linux top durante testes 
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 Cacti: é uma ferramenta  que mantém todas as informações necessárias 

para criar gráficos e preenchê-los com dados do RRDTool [Huang, 2008]. É 

muito utilizado por administradores de rede para monitoramento dos recursos 

da rede através do protocolo SNMP, como por exemplo, utilização de links de 

dados, CPU dos equipamentos, utilização de HD, de memória, load average, 

entre outros. 

 

Para validar a segurança dos Testes Reversos de Turing implementada 

através do áudio captcha é necessária uma ferramenta dotada de capacidades 

 

Figura 15 - Exemplo da interface do iftop durante testes 

 

Figura 16 - Exemplo de gráfico gerado pelo Cacti durante testes 
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de IA7 e reconhecimento de voz para que quando for apresentado o desafio a 

ferramenta possa fazer o reconhecimento e a interpretação do que foi 

questionado para em seguida propor uma resposta. Não tivemos acesso a 

nenhuma ferramenta deste tipo, portanto não foi possível validar os aspectos 

de segurança das mensagens montadas no captcha de áudio utilizadas neste 

trabalho. 

5.2 Dados Coletados 
 

Através das simulações realizadas foram coletados diversos dados e estes 

foram sumarizados nas tabelas abaixo: 

 

                                                 
7
Inteligência Artificial 

 

Tabela 9 - Resumo dos dados coletados - 50 cps e 300 cps 

50 cps 300 cps

Delta Delta

4,40% 71,30% 15,20 47,80% 71,60% 0,50

9,90% 16,90% 0,71 117,90% 12,90% -0,89

7,10% 3,40% -0,52 19,90% 4,10% -0,79

2,05 0,974 -0,52 8,24 1,04 -0,87

0,9 1,27 0,41 7,73 8,14 0,05

Load Average 2,85 11,27 2,95 3,02 15,83 4,24

Variável  Observada
Sem  

proteção
Com  

Proteção
Sem  

proteção
Com  

Proteção

CPU do servidor

Utilização de CPU pelo 
processo Asterisk

Utilização de Memória 
pelo processo Asterisk *

Incomodou o usuário Sim Não Sim

Banda de Upload 
utilizada (Mb)**

Banda de Dow nload 
utilizada **

* A memória do servidor é de 2Gb

** A banda de Upload e Download tem como referência o servidor
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5.3 Análise do cenário 1: Ataque a um servidor proxy que não utiliza a 
proteção contra SPIT 
 

Durante o teste foi observado que até um pouco antes da taxa de 125 cps8 o 

asterisk sem a solução de spit ainda estava permitindo a realização e 

recebimento de chamadas. Ao aumentar a taxa de chamadas por segundo(cps) 

chegando próximo de 125 cps  o asterisk começou a descartar mensagens de 

sinalização, causando assim a retransmissão de pacotes, desta forma os 

usuários clientes do proxy já começam a perceber um aumento do tempo para 

estabelecimento da chamada e com certeza em um ambiente de banda mais 

estreita do que a utilizada em nosso teste, a qualidade da voz não seria 

satisfatória. 

Neste mesmo momento, começamos a visualizar na console do 

servidor proxy asterisk a mensagem vista na tabela 11. 

 

                                                 
8
Chamadas por segundo 

 

Tabela 10 - Resumo dos dados coletados - 500 cps e 750 cps 

500 cps 750 cps

Delta Delta

49,30% 67,30% 0,37 46,00% 72,30% 0,57

122,10% 18,90% -0,85 120,20% 15,90% -0,87

25,10% 4,10% -0,84 26,30% 4,20% -0,84

Sim Sim

8,78 1,04 -0,88 9,03 1,11 -0,88

14,1 13,50 -0,04 21 20,50 -0,02

Load Average 3,92 25,87 5,60 3,05 16,30 4,34

Variável  Observada

Sem 

proteção

Com 

Proteção

Sem 

proteção

Com 

Proteção

CPU do servidor

Utilização de CPU pelo 

processo Asterisk

Utilização de Memória 

pelo processo Asterisk *

Incomodou o usuário

Banda de Upload 

utilizada (Mb)**

Banda de Download 

utilizada **

* A memória do servidor é de 2Gb

** A banda de Upload e Download tem como referência o servidor

 

Tabela 11 - Mensagem de erro Asterisk 

[May  9 14:43:50] WARNING[4103]: chan_sip.c:3828 retrans_pkt: Maximum 

retries exceeded on transmission 49186-17228@192.168.15.186 for seqno 1 (Critical 

Response) -- See doc/sip-retransmit.txt. 
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De acordo com a documentação do Asterisk 1.6.2 [Johansson, 2011], 

se uma das mensagens esperadas  durante um call setup9 não for recebida 

pelo proxy, ele fará a retransmissão da mensagem de solicitação (INVITE por 

exemplo), e se mesmo assim ele não receber a confirmação, ele desconectará 

a chamada [Johansson, 2011]. 

 

O consumo elevado de banda deve-se ao contexto configurado no 

proxy para realização das chamadas (tabela 12), uma vez que se o usuário 

estiver ocupado ou ainda indisponível a chamada será encaminhada para o 

voicemail. Neste cenário, vale destacar que mesmo que o usuário desligue seu 

telefone desconectando-o da rede, o proxy ainda receberá as chamadas e as 

encaminhará para o voicemail, garantindo assim o sucesso do ataque. 

 

 

 

 

 

                                                 
9
Apresentado na sessão 2.1.1 do presente documento. 

 

Figura 17 - Tela de monitoração durante testes a 125cps sem proteção contra SPIT 

 

Tabela 12 - Extensão padrão para encaminhamento das chamadas internas ao PABX 

exten=> _35XX,1,Dial(SIP/${EXTEN},20,Tt)
exten=> _35XX,2,Voicemail(${EXTEN})
exten=> _35XX,3,Hangup
exten=> _35XX,103,Voicemail(b${EXTEN})
exten=> _35XX,104,Hangup
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Diante dos dados apresentados agora podemos analisar se os 

objetivos do ataque foram atingidos conforme parâmetros definidos no inicio 

deste capítulo: 

 Trazer incômodo ao usuário até forçá-lo a desativar seu 

recurso de comunicação: Sim, neste caso, a mensagem de INVITE é 

encaminhada diretamente para os user agents dos usuários causando assim o 

incômodo aos mesmos, recebendo diversas chamadas seguidas. 

 

 Realização de ataques de DoS a uma rede VoIP até que a 

mesma fique indisponível: Para o servidor proxy utilizado para nossos testes, 

o Asterisk 1.6.2.17, quando o ataque chega próximo a 125 cps temos 

retransmissão de pacotes causando um aumento significativo na troca de 

mensagens de sinalização, mesmo assim ainda é possível estabelecer uma 

chamada. A 200 cps o delay entre as mensagens de sinalização alcançou 

quase 5s. A 250 cps a chamada foi desconectada após 30s por não receber a 

mensagem de resposta do proxy.  A partir deste threshold,  os usuários deste 

proxy estarão impossibilitados de fazer ou receber chamadas. 

 

 Exaustão de recursos da rede: CPU, Memória, Aplicações e 

Disponibilidade de Banda: Conforme apresentado na tabela 1, a 300 cps o 

processo chamado asterisk que é o responsável pela execução dos serviços do 

servidor proxy que está sendo testado, passa de 100% já utilizando 25% da 

memória do sistema e consumindo um volume considerado da banda a qual 

este servidor proxy está conectado, 8,24 Mb de upload10 e 7,73 Mb de 

download11. 

 

 Degradação da qualidade dos serviços de uma rede VoIP: 

Supondo que uma empresa utilize esta solução sem a proteção sugerida neste 

trabalho, em um link tradicional de 2 Mb simétrico12, sendo este compartilhado 

                                                 
10

Tráfego enviada do servidor proxy para a o cliente. 
11

Tráfego enviada do cliente para o servidor. 
12

Significar que a taxa de upload e de download são iguais 
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para dados e voz, certamente os serviços de dados compartilhados por este 

meio também seriam afetados, uma vez que o ataque demonstrado consumiu 

uma banda 4x superior ao do link sugerido acima. 

5.4 Análise do cenário 2: Ataque a um servidor proxy que utiliza a 
proteção contra SPIT 
 

Durante o teste foi observado que até um pouco antes da taxa de 30 chamadas 

por segundo(cps),  o asterisk com a solução de proteção de ataques spit ainda 

estava permitindo a realização e recebimento de chamadas. Ao aumentar a 

taxa de chamadas por segundo(cps), chegando a 30 cps,  o proxy asterisk 

começou a descartar mensagens de sinalização, causando assim a 

retransmissão de pacotes, desta forma os usuários clientes do proxy já 

começam a perceber um aumento do tempo para estabelecimento da chamada 

e com certeza em um ambiente de banda mais estreita do que a utilizada em 

nosso teste, a qualidade da voz não seria satisfatória. 

Para implementação da solução do Teste Reverso de Turing no 

asterisk, foi necessário utilizar o módulo chamado AGI (Asterisk Gateway 

Interface) descrito em [Simionovich, 2009] com um script escrito em PHP 

acessando uma base de dados em MySQL. Em função disso, tivemos uma 

redução na capacidade de tratamento de chamadas simultâneas pelo nosso 

proxy. 

Ao chegar no throughput de 30 cps também começamos a receber na 

console do asterisk a mensagem apresentada na tabela 11, que foi descrita na 

sessão anterior bem como em [Johansson, 2011]. 
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O encaminhamento do proxy para este cenário está sendo feito 

conforme visto na tabela 13. Todas as chamadas com destino à linha 

558133135503 estão sendo encaminhadas para o teste reverso de Turing 

através do script spit_protection.php. 

 

Diante dos dados apresentados, podemos analisar se os objetivos do 

ataque foram atingidos conforme parâmetros definidos no inicio deste capítulo: 

 Trazer incômodo ao usuário até forçá-lo a desativar seu 

recurso de comunicação: Não, pois o atacante foi submetido ao teste reverso 

de Turing e como a ferramenta SIPp não tem a capacidade de responder ao 

desafio proposto para cada chamada, o número de origem foi inserido na 

blacklist, e a partir da quarta chamada, todas as chamadas deste número de 

origem passaram a ser rejeitadas logo ao entrar no PABX. 

 

 

 

Figura 18 - Tela de monitoração durante testes a 50cps com a proteção contra SPIT 

 

Tabela 13 - Extensão padrão para chamadas entrantes no PABX 

exten=> _558133135503,1,AGI(spit_protection.php,${CALLERID(num)})
exten=> _558133135503,2,Dial(SIP/3550,30,Ttr)
exten=> _558133135503,2,hangup
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 Realização de ataques de DoS a uma rede VoIP até que a 

mesma fique indisponível: Para o servidor proxy utilizado para nossos testes, 

o Asterisk 1.6.2.17, quando o ataque chega próximo a 30 cps temos 

retransmissão de pacotes causando um aumento significativo na troca de 

mensagens de sinalização, mesmo assim ainda é possível estabelecer uma 

chamada.  A 50 cps, a chamada foi desconectada após 30s por não receber a 

mensagem de resposta do proxy. Como o descarte de pacotes foi grande, os 

user agents começaram a perder o registro.  A partir deste threshold,  os 

usuários deste proxy estarão impossibilitados de fazer ou receber chamadas. 

Infelizmente com o uso da solução de proteção com o SPIT, reduzimos a 

capacidade de chamadas por segundo que o proxy pode gerenciar, no entanto, 

esta capacidade pode ser aumentada com a criação de clusters de servidores 

asterisk. 

 

 Exaustão de recursos da rede: CPU, Memória, Aplicações e 

Disponibilidade de Banda: Com o uso da solução apresentada, a utilização 

de CPU e memória pelo processo responsável pela execução do proxy 

permaneceu constante oscilando entre 12% a 18% de consumo de CPU e 

entre 3% e 4% de utilização da memória. Tal comportamento deve-se ao fato 

de que para cada conexão, é executado em um processo separado, a 

validação do usuário via teste Reverso de Turing [Simionovich, 2009], pois esta 

é uma característica da execução de scripts AGI no Asterisk [Simionovich, 

2009]. Este comportamento justifica a utilização elevada de CPU durante a 

execução do ataque, pois diversas threads do processo spit_protection são 

executadas conforme visto na figura 18. Conforme apresentado na tabela 10, o 

consumo de banda utilizada pelo proxy durante o ataque estando ele com a 

proteção contra SPIT ativada é inferior a quando usamos o proxy sem a 

proteção, isso é bastante útil quando temos serviços de rede compartilhados, 

pois estes não serão afetados pelo consumo de banda excessivo durante o 

ataque. Observa-se que a taxa de upload13 a partir do servidor é em torno de 

                                                 
13

Tráfego enviada do servidor Proxy para a o cliente. 



52 

 

50% a 80% menor do que na solução sem a proteção contra o SPIT. Com a 

proteção contra ataques spit, a chamada é desconectada imediatamente, 

trafegando na rede apenas mensagens de sinalização SIP. Quando não 

usamos a proteção, é gerado também tráfego RTP decorrente de mensagens 

de voicemail ou IVR presentes no proxy. Vale comentar que a chamada fica 

ativa mais tempo no proxy, sendo sua desconexão mais demorada do que 

quando usamos a proteção contra SPIT. No caso do download14, praticamente 

o valor é o mesmo uma vez que se trata do envio de mensagens do cliente 

para o proxy. 

 

 Degradação da qualidade dos serviços de uma rede VoIP: 

Supondo que uma empresa utilize esta solução em um link tradicional de 2 Mb 

simétrico, sendo este compartilhado para dados e voz, os serviços de dados 

compartilhados por este meio seriam parcialmente afetados, uma vez que o 

ataque demonstrado consumiu uma banda de download 4x superior ao do link 

sugerido acima. O canal de upload ainda estava dentro da capacidade do link. 

Como uma chamada VoIP consome a mesma taxa de upload como de 

download, a qualidade das chamadas desta rede seria afetada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

Tráfego enviada do cliente para o servidor. 
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6 Considerações Finais 

6.1 Contribuição 
 

A principal contribuição deste trabalho é a consolidação das técnicas mais 

relevantes no combate ao SPIT levantadas e estudadas em outros trabalhos da 

comunidade acadêmica. Estas foram implementadas em uma ferramenta e 

validadas em um cenário de testes. 

Esta proposta diferencia-se das demais uma vez que é baseada na 

combinação de práticas de defesa contra ataques de SPIT, é implementada no 

próprio servidor proxy e o captcha proposto é composto de um desafio que 

para resolvê-lo é necessário um ferramenta capaz de utilização de técnicas de 

IA para responder às questões que são apresentadas baseadas nos trabalhos 

de Alan Turing através de Testes Reversos de Turing. As respostas podem ser 

tanto numéricas como alfanuméricas. 

Técnicas e soluções de combate ao SPIT precisam ser desenvolvidas 

e validadas para que possam se mostrar eficientes no combate contra o SPIT, 

caso contrário, em algum momento no futuro, atender a uma chamada 

telefônica poderá vir a ser uma experiência frustrante visto que poderemos vir a 

receber diversas chamadas contendo propagandas e oferecendo produtos que 

não são do nosso interesse [Balasubramaniyan & Park, 2007]. 

6.2 Limitações da Pesquisa 
 

Em outros trabalhos cujo tema e propostas são semelhantes, o captcha de voz 

proposto pelos mesmos, era baseado na identificação dos caracteres falados e 

como resposta era necessário devolver para o captcha os mesmos caracteres. 

Para este modelo tradicional, existem algumas ferramentas disponíveis para 

calibração e execução dos testes/ataques [Vorm, 2011]. Em nosso trabalho, 

propusemos a montagem de um captcha de áudio construído colocando-se em 

prática a proposta de Alan Turing para a elaboração de Testes Reversos de 

Turing, que conforme já explicado anteriormente na sessão 4.5, a mensagem 

deve ser interpretada e compreendida pelo originador da chamada e a partir da 

interpretação é apresentada a resposta ao desafio. Se a resposta for correta, a 
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chamada será aceita pelo proxy. Não localizamos nenhuma ferramenta que 

pudesse atender ao propósito de realização de testes/ataques a fim de validar 

a segurança do Teste Reverso de Turing aplicado ao captcha de áudio 

implementado nesta ferramenta. A análise foi feita com base nos objetivos de 

um atacante ao executar um ataque de SPIT conta uma rede VoIP descritos no 

capítulo 2.3 deste trabalho. 

O ataque proposto teria maior efetividade se fosse aplicado de forma 

distribuída. Este cenário também não foi validado, uma vez que usamos uma 

rede de alta velocidade (1000 Mb/s) e com taxas de até 750 cps, situação esta 

incomum para um atacante real. 

6.3 Trabalhos Futuros 
 

A utilização de redes VoIP está bastante avançada, no entanto sua adoção 

como serviço ofertado pelas operadoras para a grande massa e corporações 

ainda é um pouco tímida, sendo ainda necessários muitos trabalhos e 

propostas para garantir a segurança, principalmente no quesito de 

disponibilidade destas redes. 

Como o trabalho proposto foi desenvolvido sobre a linguagem PHP que 

apresenta algumas limitações principalmente no tratamento de multi-thread 

[Simionovich, 2009], apresentamos como proposta para trabalhos futuros a 

implementação de nossa ferramenta utilizando outras linguagens como C, perl 

ou phyton. 

Outra sugestão seria a utilização desta metodologia em outros 

servidores proxy open source como o OpenSIPS [OpenSIPS, 2011], SER 

[SER, 2011], SipX [Picher, 2009] entre outros, a fim de comparação de taxas de 

chamadas por segundo e desempenho quando aplicada à proteção sugerida. 

A implementação da blacklist baseada em arquivo texto ou ainda 

através de uma blacklist carregada em cache/memória seria outra sugestão 

para desenvolvimento. O carregamento da blacklist via arquivo texto ou direto 

da memória garantiria ao sistema uma maior performance permitindo que o 

proxy trate uma maior taxa de chamadas por segundo. A atualização desta 

blacklist seria feita  durante a execução do script, a fim de obter um descarte da 
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chamada mais rápida, diminuindo assim a utilização da CPU e a taxa de 

retransmissão de pacotes SIP durante o ataque, aumentando a capacidade de 

tratamento de chamadas simultâneas durante um cenário de ataque 

[OpenSIPS, 2011]. 

Por fim, seria interessante a execução de pesquisas comportamentais 

a fim de identificar e entender como seria o comportamento das pessoas, 

quando ao realizar uma chamada telefônica sejam submetidas a um desafio 

baseado nos Testes de Turing. 
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ANEXO 1 – Código Fonte da aplicação 
spit_protection.php 

 

#!/usr/bin/php -q 

<? 

# Inicio do script 

list($usec, $sec) = explode(' ', microtime()); 

$script_start = (float) $sec + (float) $usec; 

 

$agora = date("Y-m-d H:i:s"); 

set_time_limit(30); 

require('include/phpagi.php'); 

require ("include/config.php"); 

require ("include/funcoes.php"); 

 

error_reporting(E_ALL); 

 

$agi = new AGI(); 

 

conecta(SQL_SERVER,SQL_DB,SQL_USER,SQL_PASSWD,SYS); 

 

$callerid=$argv[Endler & Collier, 2006]; 

$agi->noop("Caller ID:".$argv[Endler & Collier, 2006].""); 

 

# Verificando se o callerid esta na blacklist 

$query="select * from blacklist  where blacklist_cli='$callerid'"; 

$result=mysql_query($query); 

$dados=mysql_fetch_array($result); 

$quant_itens=mysql_num_rows($result); 

if ($quant_itens>0) 

{ 

  # Cliente na blacklist, desconecte a chamada 
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  list($usec, $sec) = explode(' ', microtime()); 

  $script_end = (float) $sec + (float) $usec; 

  $elapsed_time = round($script_end - $script_start, 5); 

  $agi->noop("Numero de origem esta na blacklist:".$callerid." - 

$elapsed_time"); 

  $agi->hangup(); 

  exit; 

   

} 

 

# Checar se o cliente está na whitelist 

$query="select * from whitelist  where whitelist_cli='$callerid'"; 

$result=mysql_query($query); 

$dados=mysql_fetch_array($result); 

$quant_itens=mysql_num_rows($result); 

if ($quant_itens>0) 

{ 

  # Cliente esta na whitelist, permite a realização da chamada 

   $agi->noop("Numero de origem esta na whitelist:".$callerid.", estamos 

completando a chamada"); 

   $agi->answer(); 

 

} 

else 

{ 

 

   $agi->answer(); 

 

   # Seleciono o prompt a ser reproduzido para a chamada entrante 

   $query="select * from mensagens where mensagem_enable=1 order by 

rand() limit 1"; 

   $result=mysql_query($query); 
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   $dados=mysql_fetch_array($result); 

  

   $questao=$dados['mensagem_file_name']; 

   $resposta=$dados['mensagem_resposta']; 

   # Reproducao do prompt para a chamada 

   $agi->stream_file($questao,"#"); 

   # Aguardo a resposta da questao 

   $result=$agi->get_data('beep', 3000, 20); 

   $resultado = $result['result']; 

    

   if ($resultado==$resposta) 

    { 

      # Acertou a resposta 

      $agi->stream_file(general__vc_acertou,"#"); 

      $agi->noop("Acertou o desafio, estamos completando a chamada"); 

      $query="insert into whitelist values ('','$callerid','$agora')"; 

      $result=mysql_query($query); 

      $agi->noop("Numero inserido na whitelist: ".$callerid.""); 

      # Removendo ocorrencias da greylist 

      $query="delete from greylist where greylist_cli=$callerid"; 

      $result=mysql_query($query); 

      $agi->noop("Numero removido da greylist: ".$callerid.",".$quant_itens++.""); 

    } 

   else 

    { 

      $agi->noop("Erro ao desafio, desconectando a chamada"); 

 

      $agi->stream_file(general__vc_errou,"#"); 

      # Checando a quantidade de ocorrências na graylist 

      $query="select * from greylist where greylist_cli='$callerid'"; 

      $result=mysql_query($query); 

      $dados=mysql_fetch_array($result); 
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      $quant_itens=mysql_num_rows($result); 

      if ($quant_itens>=3) 

        { 

    # Se maior do que 3 insira na blacklist 

           $query="insert into blacklist values ('','$callerid','$agora')"; 

           $result=mysql_query($query); 

           $agi->noop("Numero inserido na blacklist: 

".$callerid.",".$quant_itens++.""); 

    # Removendo ocorrencias da greylist 

    $query="delete from greylist where greylist_cli='$callerid'"; 

    $result=mysql_query($query); 

           $agi->noop("Numero removido da greylist: 

".$callerid.",".$quant_itens++.""); 

 

 } 

      else 

 { 

    # Menor do que 3 ocorrencias, insira mais uma na greylist 

           $query="insert into greylist values ('','$callerid','$agora')"; 

           $result=mysql_query($query); 

           $agi->noop("Numero inserido na greylist: 

".$callerid.",".$quant_itens++.""); 

 

 } 

      $agi->hangup(); 

 

    } 

    $agi->stream_file($resultado,"#"); 

} 

?> 
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ANEXO 2 – Configuração do PBX IP Asterisk: SIP.conf 

 

[3550](my-codecs) 

type=friend 

callerid=Bavo1<3550> 

secret=3550 

host=dynamic 

canreinvite=yes 

nat=yes 

mailbox=3550 

context=sip_internal 

language=en 

 

[3551](my-codecs) 

type=friend 

callerid=Fred<3551> 

secret=3551 

host=dynamic 

canreinvite=yes 

nat=yes 

mailbox=3551 

context=sip_internal 

language=en 

; para testes do sipp 

[sipp] 

type=friend 

context=sip_internal 

host=192.168.15.188 

user=sipp 

canreinvite=no 

disallow=all 

allow=ulaw 
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ANEXO 3 – Configuração do PBX IP Asterisk: EXTENSION.CONF 

 

[default] 

exten=> _558133135503,1,AGI(spit_protection.php,${CALLERID(num)}) 

exten=> _558133135503,2,Dial(SIP/3550,30,Ttr) 

exten=> _558133135503,2,hangup 

 

[sip_internal] 

include=default 

 

exten=> _35XX,1,Dial(SIP/${EXTEN},20,Tt) 

exten=> _35XX,2,Voicemail(${EXTEN}) 

exten=> _35XX,3,Hangup 

exten=> _35XX,103,Voicemail(b${EXTEN}) 

exten=> _35XX,104,Hangup 

 

exten => 205,1,Answer 

exten => 205,2,Wait(2) 

exten => 205,3,Record(turing_question__%d:g729) 

exten => 205,4,Wait(2) 

exten => 205,5,Playback(${RECORDED_FILE}) 

exten => 205,6,Wait(2) 

exten => 205,7,Hangup 

 

[ivr] 

exten=> _35XX,1,AGI(spit_protection.php,${CALLERID(num)}) 

exten=> _35XX,n,Dial(SIP/${EXTEN},20,Tt) 

exten=> _35XX,n,Hangup 

 

exten => 205,1,Answer 

exten => 205,2,Wait(2) 

exten => 205,3,Record(turing_question__%d:g729) 



66 

 

exten => 205,4,Wait(2) 

exten => 205,5,Playback(${RECORDED_FILE}) 

exten => 205,6,Wait(2) 

exten => 205,7,Hangup 
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ANEXO 4 – Estrutura da base de dados Mysql da 
aplicação 

 

Database: spit_protection  

Tabela: Blacklist 

CREATE TABLE `blacklist` ( 

  `blacklist_id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `blacklist_cli` varchar(16) NOT NULL, 

  `blacklist_add_date` varchar(45) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`blacklist_id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=131 DEFAULT CHARSET=latin1; 

SET character_set_client = @saved_cs_client; 

 

Tabela:  conta_reproducao 

CREATE TABLE `conta_reproducao` ( 

  `conta_reproducao_id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `conta_reproducao_quant_ok` int(11) NOT NULL, 

  `conta_reporducao_quant_nok` int(11) NOT NULL, 

  `mensagens_mensagem_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`conta_reproducao_id`,`mensagens_mensagem_id`), 

  KEY `fk_conta_reporducao_mensagens` (`mensagens_mensagem_id`), 

  CONSTRAINT `fk_conta_reporducao_mensagens` FOREIGN KEY 

(`mensagens_mensagem_id`) REFERENCES `mensagens` (`mensagem_id`) 

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

SET character_set_client = @saved_cs_client; 

 

Tabela: greylist 

CREATE TABLE `greylist` ( 

  `greylist_id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `greylist_cli` varchar(16) NOT NULL, 

  `greylist_count` int(11) NOT NULL, 
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  PRIMARY KEY  (`greylist_id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=75 DEFAULT CHARSET=latin1; 

SET character_set_client = @saved_cs_client; 

Tabela: log 

CREATE TABLE `log` ( 

  `log_id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `log_cli` varchar(16) NOT NULL, 

  `log_resultado` tinyint(1) NOT NULL, 

  `log_add_date` date NOT NULL, 

  `mensagens_mensagem_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`log_id`,`mensagens_mensagem_id`), 

  KEY `fk_log_mensagens1` (`mensagens_mensagem_id`), 

  CONSTRAINT `fk_log_mensagens1` FOREIGN KEY 

(`mensagens_mensagem_id`) REFERENCES `mensagens` (`mensagem_id`) 

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

SET character_set_client = @saved_cs_client; 

 

Tabela: Mensagens 

CREATE TABLE `mensagens` ( 

  `mensagem_id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `mensagem_questao` varchar(100) NOT NULL, 

  `mensagem_file_name` varchar(100) NOT NULL, 

  `mensagem_level` decimal(10,0) NOT NULL, 

  `mensagem_resposta` int(11) NOT NULL, 

  `mensagem_add_data` varchar(45) NOT NULL, 

  `mensagem_enable` int(11) NOT NULL default '1', 

  PRIMARY KEY  (`mensagem_id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=latin1; 

SET character_set_client = @saved_cs_client; 

 

Tabela: time 
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CREATE TABLE `time` ( 

  `time_op` varchar(12) default NULL, 

  `time_delta` float default NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

SET character_set_client = @saved_cs_client; 

Tabela:  whitelist 

CREATE TABLE `whitelist` ( 

  `whitelist_id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `whitelist_cli` varchar(16) NOT NULL, 

  `whitelist_add_date` datetime NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`whitelist_id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1; 

SET character_set_client = @saved_cs_client; 

 

 


