
Estados Unidos investem US$ 8 milhões na segurança do sistema VoIP 
Por Bob Brown 
 
Framingham - Parceria entre universidades pretende solucionar falhas no serviço, que deverá 
atingir 32 milhões de assinantes domésticos até 2010. 
 
Com o VoIP começando a viver sua febre, pesquisadores universitários estão querendo 
assegurar que a implementação da tecnologia em mercados corporativos e residenciais não 
seja afetada por ameaças de segurança. 
 
A Fundação Nacional de Ciência nesta semana disse que entregou 600 mil dólares para a 
Universidade do Norte do Texas para o desenvolvimento de um projeto entre várias 
instituições para estudar a segurança no VoIP. Entre os participantes, incluem a Universidade 
da Columbia, de Purdue e da California-Davis. 
 
Spam em VoIP, negação de serviço, ligações para emergência e qualidade nos serviços estão 
entre as áreas focadas pelas pesquisas durante o projeto, que tende a durar três anos. 
 
O grupo de faculdades planeja disseminar suas descobertas amplamente para desenvolvedores 
de tecnologia, acadêmicos e outros profissionais envolvidos na convergência de redes. 
O projeto está sendo liderado por Ram Dantu, professor-assistente na Universidade do Norte 
do Texas no Departamento de Ciência Computacional e Engenharia. Dantu é o co-fundador de 
um futuro workshop sobre segurança em VoIP a ser realizado em Washington, em junho. 
 
A segurança em VoIP é uma questão que desenvolvedores têm se concentrado ultimamente. 
Um grupo de empresas se juntou no ano passado para criar a Aliança de Segurança VoIP. 
 
Tanta preocupação não é gratuita. Pesquisa divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto 
Forrester afirma que, até 2010, cerca de 32,6 milhões de casas norte-americanas terão 
serviços residenciais de VoIP. A taxa será responsável por quase 40% de todos os assinantes 
de banda-larga no país. 
 
Em 2005, o Forester registrou 5,2 milhões de assinantes residenciais, número quase oito vezes 
menor que a previsão para 2010. 
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