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Azure Sphere

O Azure Sphere baseia-se em décadas de experiência da 

Microsoft em hardware, software e nuvem para fornecer uma 

solução completa e pronta para o uso para dispositivos IoT.
Disponibilidade geral desde 24/02/2020.



Azure Sphere

Hardware 
Root of Trust

Seu dispositivo é 
identificável e a integridade 
do software é confirmada 
por hardware?

Defense 
In Depth

Seu dispositivo se mantém 
seguro se um mecanismo 
de segurança for 
destruído?

Small Trusted
Computing Base

O seu dispositivo esta protegido 
de erros em outros códigos 
fonte?

Dynamic
Compartments

As proteções de segurança 
do seu dispositivo podem 
melhorar após a 
implantação?

Certificate-
Based
Authentication
Seu dispositivo utiliza
certificados digitais 
ao invés de senhas 
para autenticação? 

Failure
Reporting

Seu dispositivo 
reporta falhas e 
anomalias?

! Renewable
Security

Seu dispositivo 
atualiza o software de 
forma automática?

Suporte do Hardware Suporte do Sistema Operacional Suporte do Serviço de Nuvem

https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2017/03/SevenPropertiesofHighlySecureDevices.pdf

The Seven Properties of Highly Secure Devices: the new standard 

for securing MCU powered IoT experiences 

https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2017/03/SevenPropertiesofHighlySecureDevices.pdf


Azure Sphere

MCU Seguro
Uma nova categoria de MCU’s  

chamado Azure Sphere, 

produzidos por empresas parceiras,  

com tecnologia de segurança da 

Microsoft, que fornece 

conectividade, alto desempenho e 

características de segurança no 

hardware.

Sistema Operacional 
Seguro
Sistema operacional seguro Azure Sphere 

OS que combina as melhores práticas da 

Microsoft e da comunidade Open Source, 

criando uma plataforma confiável para 

uma nova experiência em IoT.

Serviço em 
Nuvem Seguro
Azure Sphere Security Service protege 

cada dispositivo e os clientes, detecta 

falhas de segurança e responde de 

forma proativa.



Azure Sphere

Microsoft Pluton Security Subsystem –

Root of Trust

ARM Cortex-A provê isolamento de 

processos através do gerenciamento 

de unidades de memória. Azure 

Sphere OS cria containers para as 

aplicações que utilizam espaços de 

memória reservados.

Cada chip possui sua própria memória 

flash e SRAM.

2x ARM Cortex-M é o MCU, que 

executa o processamento em real time.

Hardware



Azure Sphere

Azure Sphere utiliza a tecnologia ARM’s
TrustZone que permite a criação de 
ambientes independentes de execução 
dentro de um único chip.

• Secure World – alto nível de 
privilégios

• Normal World – baixo nível de 
privilégios

Cada ambiente pode executar seu próprio 
sistema operacional e aplicações

Hardware



Azure Sphere

Microsoft Pluton Security Subsystem é 

composto por três subsistemas:

• Pluton Fabric – recursos de segurança 

implementados no hardware

• ECDSA - Algoritmo de Assinatura 

Digital de Curvas Elípticas

• Acesso as chaves PKI – gravada em 

e-Fuse no momento da construção 

do MCU.

• Pluton Runtime – inicializa o 

funcionamento com o Pluton Fabric

• Checagem da inicialização do 

sistema

• Único componente capaz de 

acessar o Pluton Fabric

• Real-time core dedicado ao Pluton

Software



Azure Sphere

Cortex-A7

• Security Monitor

• É executado no Security 

World

• Verifica e permite políticas 

de acesso a recursos

• Atualização do software

• Auditoria do ambiente

• Único componente com 

permissão de acesso a 

memória flash

Software



Azure Sphere

Cortex-A7

• Custom Linux Kernel

• Normal World

• On-chip Cloud Service

• Normal World

• Comunicação com Azure 

Sphere Security Service

• Aplicação desenvolvida pelo 

fabricante do dispositivo

• Executada em um sandbox

• Padrão POSIX

Software



Azure Sphere

Cortex-M4 – Real Time Core

• Totalmente dedicados e 

isolados para a aplicação 

cliente;

• Execução bare metal

• Execução RTOS

• Normal World

• Periféricos podem ser 

mapeados para estes núcleos 

garantindo características de 

aplicações em tempo real

Software



Azure Sphere

ARM Cortex A7 NEON FPU 500Mhz 
64kB L1 instruction cache
32kB L1 data cache
256kB L2 cache, 
4MB system memory for the Azure Sphere 
operating system and user applications

2x ARM Cortex M4 core 200Mhz
192kB TCM (Tightly-Coupled Memory)
64kB SRAM 
FPU Floating Point Unit

Pluton Security Subsystem M4 core 

200Mhz
ARM Cortex-M4F security processor 
128kB secured TCM 
64kB secured mask ROM bootloader 

Wi-Fi
Processador dedicado N9 32-bit RISC core
IEEE 802.11 a/b/g/n
Bandas de 2.4GHz e 5GHz

https://d86o2zu8ugzlg.cloudfront.net/mediatek-craft/documents/mt3620/MT3620-Product-Brief-v1.3.pdf

https://d86o2zu8ugzlg.cloudfront.net/mediatek-craft/documents/mt3620/MT3620-Product-Brief-v1.3.pdf


Azure Sphere
Chaves, certificados e o ecosistema Azure Sphere

Tecnologia Objetivo Protocolo Observações

Server authentication Verificar a identidade 
do servidor remoto

TLS Verificar a identidade 
dos servidores da 
Microsoft, a partir de 
uma cadeia de 
certificados que é 
colocado no chip no 
momento de sua 
manufatura

Secure Boot Verifica se o software 
executado é genuíno

ECDSA usando chave 
pública do tipo ECC no 
chip

Usa uma cadeia de 
confiança baseada em 
uma chave pública 
gravada em e-fuse no 
chip.



Azure Sphere
Chaves, certificados e o ecosistema Azure Sphere

Tecnologia Objetivo Protocolo Observações

Measured Boot/
Remote Attestation

Comprova para o Azure 
Sphere Security Service 
que o chip é genuíno e 
esta rodando software 
confiável

Protocolo remoto para 
atestar os 
componentes

Depende de outro 
conjunto de chaves 
públicas e privadas, 
geradas pelo Pluton e 
gravadas em e-fuse. 
Apenas a chave privada 
no dispositivo é 
utilizada pelo Azure 
Sphere chip.

Device authentication Prova para qualquer 
serviço da internet que 
o Azure Sphere passou 
pelo processo de 
atestação com sucesso

TLS O processo de 
atestação gera um 
certificado de curta 
duração utilizado pelo 
TLS para autenticação 
do Azure Sphere.



Azure Sphere

Tratar a Boot ROM como um software não atualizável e minimize seu 

tamanho

• ROM é o primeiro código a ser executado

• Normalmente é gravado no chip no momento da manufatura

• Não é possível alterar a ROM durante o processo de Boot

• É possível fazer com que a ROM pule etapas, permitindo que esse processo 

facilite um ataque ao dispositivo por um hacker

• Forçar falhas do MCU, para pular etapas de verificação da assinatura da 

ROM, para então carregar um software arbitrário para ser executado.

• Como mitigar esse problema

• Tratar a ROM como um código de difícil atualização

• Mecanismo de controle do Boot para impedir a não execução de partes 

do código

• Colocar a menor quantidade possível de código na ROM

Melhores práticas de Segurança
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Não expor as chaves privadas do dispositivo para o software

• Azure Sphere utiliza elliptic-curve cryptography (ECC) em par de chaves 

públicas e privadas para implementar o Measured Boot and Secure Boot

• A parte privada e pública da chave é armazenada no chip, em um 

dispositivo que permite uma única (one-time programmable - OTP) escrita 

chamado “e-fuse”

• Esses fusíveis eletrônicos são queimados uma única vez e não podem 

ser refeitos

• As chaves gravadas nos fusíveis são lidas apenas pelo Pluton Fabric

• Mesmo o software mais confiável que roda no Pluton Runtime não tem 

acesso as chaves gravadas nos fusíveis

Melhores práticas de Segurança



Azure Sphere

Não expor as chaves privadas do dispositivo para o software

• Measered Boot utiliza a parte privada de um par de chaves que é gravado 

no dispositivo no momento da sua manufatura

• A parte pública desse par de chaves é coletado pela Microsoft neste 

momento.

• Essa chave pública é utilizada quando o chip faz o processo de 

reinvindicação de que é um chip Azure Sphere genuíno.

• A Microsoft e os parceiros que fazem a manufatura do chip trabalham 

para garantir a segurança da geração e armazenamento das chaves.

• É comum em soluções de IoT utilizarem dispositivos HMS (Hardware 

security module) para armazenar chaves criptográficas.

• Esses dispositivos são protegidos contra violação física

• Mas a chave precisa ser eletronicamente transferida do HMS para o 

MCU, e esse processo permite ataques do tipo man-in-the-middle.

• Por esse motivo que o Azure Sphere grava as chaves dentro do chip no 

momento da manufatura para reduzir as superfícies de ataque.

Melhores práticas de Segurança
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Para IoT, prefira ECC e não RSA para chaves específicas do dispositivo

• Algoritmos de criptografia baseados em chaves públicas e privadas

• ECC (Elliptic-curve cryptography)

• RSA (Rivest–Shamir–Adleman)

• ECC possui a mesma resistência a quebra da criptografia por força bruta 

que o RSA

• As chaves ECC são significantemente menores que as RSA

• Importante para dispositivos pelo tamanho da memória RAM e o 

tamanho dos e-fuse.

• Algoritmo ECC necessita de um gerador de números randômicos

• Pluton Fabric possui um hardware gerador de números randômicos

• O gerador valida suas entradas e verifica se os valores gerados não 

sofreram influência de um ataque, caso constate isso o gerador 

realiza seu próprio desligamento.

Melhores práticas de Segurança
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Utilize o boot seguro em todos os lugares e sempre

• Processo que garante que o software de boot somente será executado se 

tiver origem de um provedor confiável.

• Todo código que é executado no Azure Sphere é assinado pela Microsoft

• A validação da assinatura é feito por um par de chaves privadas e 

públicas diferentes, onde a chave privada é armazenada pela Microsoft 

e a pública é gravada no dispositivo.

Melhores práticas de Segurança

Durante o Boot a ROM verifica 
a assinatura do bootloader que 

esta na memória Flash.

Bootloader verificar a 
assinatura do próximo software 

que é o Pluton Runtime.

Pluton Runtime verifica a 
assinatura do próximo 

componente de software



Azure Sphere

Utilize o boot seguro em todos os lugares e sempre

• Bootstrap Key

• Ainda existe uma segunda chave pública ECC que é gravada no e-fuse

do chip  

• Usada para verificar a assinatura do bootstrap pela ROM

• Gravada em e-fuse, portanto apenas pode ser lida e utilizada 

apenas pelo Pluton Fabric para verificar a assinatura

• A parte privada da chave é armazenada de forma segura pela 

Microsoft

• Também é utilizada para verificar a assinatura de um blob contendo 

chaves públicas e uma cadeia de certificados.

• Essas chaves públicas são utilizadas para verificar a assinatura 

dos demais softwares pelo Pluton

• Os certificados são utilizados para conexões TLS para 

atualização do dispositivo e atestar de forma remota o 

dispositivo.

Melhores práticas de Segurança
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Melhores práticas de Segurança

https://www.microsoft.com/security/blog/2020/05/20/cybersec
urity-practices-implement-secured-devices/

https://www.microsoft.com/security/blog/2020/05/20/cybersecurity-practices-implement-secured-devices/
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Azure Sphere MT3620 Dev Kit
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Azure Sphere MT3620 Dev Kit
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Azure Sphere MT3620 Mini Dev Board
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Azure Sphere MT3620 Module
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USI Azure Sphere + BLE



Azure Sphere

AVNET Azure Sphere MT3620 Starter Kit
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AVNET Azure Sphere MT3620 Starter Kit

2x Click Board

Socket

UART interface

Grove connector

OLED I2C interface

User LEDS

User

buttons

• Ambient light sensor

• LSM6DSO – acelerômetro 

+ giroscópio + sensor 

temperatura

• LPS22HH – sensor de 

pressão



Azure Sphere

AVNET Azure Sphere MT3620 Module
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AVNET Avnet Guardian 100

https://www.element14.com/community/community/designcenter/azure-sphere-guardian-100/

https://www.element14.com/community/community/designcenter/azure-sphere-guardian-100/
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qiio Q200 Guardian Module

https://qiio.com/news/q200-media-coverage

• Primeiro módulo com suporte 2G, 3G 

e 4G

• Suporte Wifi 802.11 a/b/g/n

• Ethernet

https://qiio.com/news/q200-media-coverage
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Feedback de novas funcionalidades

https://feedback.azure.com/forums/915433-azure-sphere

https://feedback.azure.com/forums/915433-azure-sphere


Azure Sphere

Novidades

Compilação do projeto utilizando CMake

• Azure Sphere OS 20.01 release

• Windows/Linux

• Suporte Visual Studio 2019 e Visual Studio Code

https://docs.microsoft.com/pt-br/azure-sphere/resources/convert-vcxproj-cmake

https://docs.microsoft.com/pt-br/azure-sphere/resources/convert-vcxproj-cmake


Demonstração
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https://www.hackster.io/waltercoan/azure-sphere-and-mikroe-air-quality-sending-to-iot-central-99b156

Hackster Impact Prize

https://www.hackster.io/waltercoan/azure-sphere-and-mikroe-air-quality-sending-to-iot-central-99b156


Azure Sphere

Novidades

Azure Sphere OS 19.05 release

• Acesso ao Real-time core

• Primeiro suporte ao CMake

• Gerador de números randomicos (Pluton’s RNG)

Azure Sphere OS 19.11 release

• Azure Sphere SDK preview for Linux
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Novidades

Azure Sphere OS 20.01 release

• Fim do suporte ao Visual Studio 2017

• Suporte TLS 1.2

• Power management API 

Azure Sphere OS 20.03 release

• Atualização do kernel Linux 4.9.213 LTS

• Bug fix

• PWM

• Network interface status

• SPI
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Novidades

Azure Sphere Public API

https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/azure-sphere/

https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/azure-sphere/


Como estudar mais?

Azure Sphere



Obrigado!


