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Detecção Inteligente de Phishing de Email

Neste artigo o phishing é abordado como um problema de reconhecimento de padrões,
ou seja, diversas caracteŕısticas (atributos/campos) são extráıdas dos e-mails para que
um modelo seja treinado e possa discriminar duas classes de mensagens, phishing e não-
phishing. As estratégias utilizadas pelos phishers para enganar o usuário do sistema
de e-mail estão muito relacionadas ao uso de recursos computacionais que geralmente
não são conhecidos pela v́ıtima . O objetivo de este trabalho é realizar um analisis das
caracteŕısticas do pishing e assim poder ter uma certeza da estratégia perfil do atacante,
então detectar de maneira mais eficiente o ataque de pishing.

São analisadas diferentes caracteŕısticas de execução de pishing e também como pode
se obter curvas de caracterização dos mesmos.Os testes realizados foram pegando phish-
ing originais de e-mail obtidos durante um peŕıodos que ajustava se as caracteŕısticas que
foram faladas. Foram obtidos 450 e-mails leǵıtimos e 450 e-mails com phising. Para detec-
tar as caracteŕısticas do phishing foram utilizado um algoritmo de buscas simples. Logo
foram feitas curvas para a avaliação dos classificadores em falsos positivos e verdadeiros
positivos, é dizer mais eficientes e mais confiáveis.

Como é sabido os phisher mudam suas técnicas de ataque constantemente para não
ser detectados pelos sistemas, por isso os filtros de detecção debem ter muitas alternativas
para adaptar as mudanças.Mediante técnicas de estad́ısticas foi feito a probabilidade da
falta de uma caracteŕıstica mudada em outra.

O modelo do adversário proposto considera a possibilidade de mudança nas carac-
teŕısticas essenciais (facilidade de adaptabilidade/flexibilidade), sem a necessidade de re-
fazer todo o estudo relatado neste trabalho só é necessário executar um teste com as
combinações que possuem a melhor taxa de acerto e confiabilidade e adotá-la. Por outro
lado, se uma das caracteŕısticas do modelo do adversário reduzir sua incidência, o modelo
pode perder sua eficiência. Portanto, uma reavaliação periódica do modelo e uma posśıvel
reconfiguração das combinações das caracteŕısticas é muito importante.

A técnica proposta para verificar a eficácia do modelo do adversário pode ser utilizada
para descobrir se determinadas caracteŕısticas deixarem de existir ou diminúırem a sua
incidência Quando isto ocorrer, o sistema de detecção estará comprometido, neste caso
a proposta é uma importante ferramenta para identificar quando o classificador falhará.
Então, o método aqui proposto precisará ser reexecutado por completo. Nenhuma outra
abordagem apresentada até o momento na literatura técnica oferece facilidade similar,
isto é, se o classificador começar a falhar nestas abordagens o administrador nem se quer
saberá.



Cleaning up the PKI for Long-term Signatures

Este artigo presenta uma simplificação para o uso da Public Key infraestructure (PKI)
X.509, removendo a revocação e as autoridades de certificação. A ideá consiste em re
emitir todos os certificados finais em uma PKI, pero estabelecendo novos peŕıodos de
validez que exclui a revogação. Este procedimento é realizado pelo Root da Autoridade de
Certificações (CA), este também autentica todos os time-stamps realizados pele autoridade
de Time-stamp.

Como resultado de isso é estabelecido o concepto de cleaning the PKI up. Além do
falado anteriormente também tem a segurança de que uma cleaned PKI é naturalmente
digna de confiança sempre que seja usado um algoritmo criptográfico pela CA e as chaves
mantenha se com uma medida segura. O PKI X.509 utiliza um esquema de chaves orga-
nizado como uma estrutura de árvore na qual na parte mas elevada tem o trust anchor
(confiança âncora) logo segue a Autoridade de Certificação (CA), a Autoridade de Time-
stamp (TSA) e finalmente o usuario.

Ao mudar a partir da PKI convencional para a PKI limpou simplificar a preservação
e uso de documentos assinados.Enquanto na PKI convencional a correção semântica de-
pende de uma assinatura sobre os prazos de validade e estado de revogação de certificados,
na PKI limpo só a segurança dos algoritmos criptográficos e tamanhos de chaves são im-
portantes. Além disso, tem-se visto que vidas certificados finais são geralmente mais
curtos do que os algoritmos de criptografia e vidas chave tamanhos.

Quanto menos tempo de carimbos, os dados de menores de protecção. Isso beneficia
o archiver, reduzindo os custos com espaço de armazenamento. Além disso, a proteção
de dados menor é, menos assinaturas têm de ser avaliados (por exemplo, em vez de selos,
certificados e dados de revogação). Portanto, os usuários são beneficiados no sentido de
menos tempo de processamento para verificar a confiabilidade de um documento assi-
nado. Além disso, a ausência de revogação elimina a necessidade de descarregar dados de
revogação frescos cada vez que um documento assinado se verificado. Como conseqüência,
os usuários podem executar verificações off-line.

Se o tempo utilizado nos carimbos é menor, menores protecção tem os dados. Isso
beneficia o arquivo, reduzindo os custos de espaço de armazenamento. Também em
quanto menor a proteção de dados é, menos assinaturas têm ser avaliados . Portanto,
os usuários são beneficiados no sentido de menos tempo de processamento para verificar
a confiabilidade de um documento assinado. Além disso, a ausência de revogação elim-
ina a necessidade de descarregar dados de revogação frescos cada vez que um documento
assinado verifica se. Como conseqüência, os usuários podem executar verificações off-line.



Modelagem de Aliciamento de Menores em Mensagens
Instantâneas de Texto

A internet é visitada por milhões de pessoas das mais variadas idades no mundo. Crianças,
adolescentes e adultos compartilham os recursos da internet diariamente. As crianças e
os adolescentes utilizam recursos da internet para bater suas dúvidas e assim evitar as
censura dos pais. Salas de bate-papo são utilizadas diariamente por eles. As crianças
ingenuamente não são capazes de identificar um adulto fazendo se passar por outra criança
com outros objetivos. È assim como alguns indiv́ıduos mal intencionados intentam sacar
proveito da inocência das crianças para fazer aliciamento (grooming/enticement) com o
objetivo de praticar o abuso sexual.

Atualmente pesquisadores têm estudado e desenvolvido técnicas para analisar conver-
sas em salas de bate-papo, de modo de auxiliar na descoberta dos perfiles de agressores
e no estabelecimento e identificação dos estágios da conversação que estes agressores uti-
lizam no contato com menores. Este artigo propõe um método para análise de mensagens
instantâneas de texto, realizadas em salas de bate-papo na Internet, visando a modelagem
do perfil do agressor e da v́ıtima separadamente. Esta modelagem é baseada na identi-
ficação dos estágios do diálogo entre um agressor e sua posśıvel v́ıtima. Esta abordagem
permite detectar a correlação (match) entre os estágios de cada perfil com intuito melho-
rar a precisão da detecção de aliciamento e, ainda, quantificar de maneira objetiva usando
um indicador de susceptividade a exposição das v́ıtimas ao risco do abuso sexual.

A detecção do aliciamento precisa ser feita online, avaliando as mensagens de texto
que trafegam entre o posśıvel agressor e a posśıvel v́ıtima. A detecção do aliciamento por
meio da avaliação das mensagens de textos de conversas de salas de bate-papo pode ser
executada identificando os estágios da conversa que o agressor utiliza para conquistar sua
v́ıtima com o objetivo de se relacionar sexualmente com a mesma.

O artigo propõe estágios do aliciamento em um contexto virtual, entre os quais en-
contra se: acesso no qual se troca mensagem com informação pessoal do agressor e da
vitima. Desenvolvimento de um confiança enganosa, preparação na qual são técnicas para
que a vitima aceite confiança com mensagem de conotação sexual. Isolamento por parte
da acossado, pode ser f́ısico ou mental e finalmente a aproximação que é quando o agres-
sor aborda a vitima. Baseados na identificação dos estágios de uma conversa pode se
representar os perfis de ambos.

Para o análises das mensagens são utilizados os modelos escondidos de Markov (HMM),
estes permitem a integração entre dois diferentes ńıveis de modelagem estrutural e prob-
abiĺıstica, cada nó do modelo pode ser alcançado a partir de outro nó qualquer por um
número finito de passos.

Os trabalhos relacionados são baseados no uso de técnicas com filtro de palavras, regras
e classificadores. Mas nenhuma faz o experimento de avaliar a separação dos modelos
de agressor e vitima por separado. Deste modo pode se concluir que a modelagem em
separado é equivalente ao modelo combinando, sendo este mais complexo.

O experimento realizado pegaram se 21989 linhas de mensagens entre vitimas e agres-
sores e utilizando HMM dividiu se em diferentes estágios. Logro se chegar à conclusão
de que pode se trabalhar somente com o modelo de agressor, que é mais simples que os
modelos presenteados anteriormente na literatura. Além o trabalho pode prover a suscep-
tividade ao abuso sexual de menores, diferente que á proposta anteriores nas quais limita
se a detectar os estágios de aliciamento.



Reconciliação de chaves através de um canal publico usando
acelerômetros

Com o avance das comunicações sem fio é importante ter segurança nas chaves para
que nenhuma outra pessoa que não seja aqueles que intentem comunica-se poda roubar
informação.Essas chaves podem ser obtidas a partir de fontes aleatórias de informação.
Quanto maior a aleatoriedade da informação, maior e a sua entropia e, consequentemente,
a segurança da chave. Por isso é que em este trabalho experimentou se como fonte geradora
de aleatoriedade um sensor acelerômetro, o qual mide o aceleração nas três dimensões. A
leitura destes equipamentos não é muito precisa e, além disso, pode sofrer perturbações
do meio.

No artigo é utilizado um algoritmo de encriptação cascade o qual é capaz de corrigir ou
ignorar algumas diferenças entre as chaves, sendo também que ele consume muito poucos
recursos e pode ser usado em telefones celulares os quais não tem muito processamento e
a vida das baterias sempre é courta.

O trabalho utiliza um modelo para o tratamento dos dados obtidos, e realiza uma
serie de tarefas, as quais são: adquisição de dados, alinhamento temporal, alinhamento
espacial, extração de bits e reconciliação das chaves. A tarefa de aquisição de dados não
apenas consiste em coletar os dados, mas também definir a taxa de amostragem. Devido
a variação da taxa de amostragem entre os aparelhos, e necessário realizar o alinhamento
temporal.

Para o alinhamento espacial é necessário normalizar os dados de cada eixo. Para a
extração de dados é necessário transformar os valores recebidos em decimal a bits binários.
O processo de reconciliação de chaves consiste em transformar as duas chaves criptográficas
corre latas, mas diferentes, KA e KB em uma única chave KC que, provavelmente, seja
menor que elas.

Para a implementação foi utilizados 2 aparelhos smartphones com sistema opera-
tivo android, os quais foram corridos com uma aplicação Java para obter os dados do
acelerômetro, e depois os dados foram processados em um computador separado. Se re-
alizaram um total de 1200 testes de 5 segundos de duração. Os testes foram divididos em 2
categorias extração de dados e reconciliação de chaves. Eles conseguiram bons resultados
com pouca taxa de error .

Desta forma, busca-se aumentar a segurança da comunicação sem fio entre dispositivos.
Com uma chave de confirmação maior, evita-se que o atacante teste todas as combinações
posśıveis de senhas, bem como facilitar para o usuário a conexão autenticação entre os
dispositivos. O usuário não precisa digitar senhas ou palavras-chave.



Provendo Reprodutibilidade à Coleta Forense Online

A coleta de evidências forense tem como objetivo capturar informações relevantes sobre
o caso a ser analisado para que o perito possa emitir o laudo pericial. Assim, a evidência
não pode ser alterada (contaminada) e o processo de analise deve ser pasśıvel de repetição
(reprodução). Na coleta online tradicional a obtenção de dados voláteis sem contaminar o
sistema é a principal limitação da abordagem. Considerando que não é comum os sistemas
estarem preparados para serem invadidos e, portanto hardwares espećıficos para fazer a
copia forense online não estão dispońıveis, a proposta deste trabalho está baseada numa
abordagem que busca o máximo de reprodutividade para obter o mı́nimo de contaminação.

Este trabalho esta baseada na execução de 4 etapas por software, que contaminam
menos o sistema invadido e oferecem reprodutividade similar a obtida com o uso de hard-
ware espećıfico.A primeira fase é fazer o download de 3 programas compilados estatica-
mente, console de comandos, programa para efetuar o dump completo de memória e o
programa para redirecionar o dump para uma máquina forense conectada a rede. Esto
pode ser feito utilizando um pendrive. Na segunda fase é executado o console de co-
mandos compilado estaticamente, processo similar ao aplicado no método tradicional. A
terceira fase é executado do dump completo da memória da máquina invadida. Nesta fase
é feito a redirecionamento da sáıda do dump para uma máquina forense conectado na
rede. Não estando a rede dispońıvel pode-se considerar o armazenamento em mı́dia re-
mov́ıvel. A última fase é desligar o computador por hardware para evitar que infromações
importantes do disco sejam perdidas devido alguma alteração maliciosa do processo de
enceramento/shutdown) do sistema.

Este artigo faz uma comparação entre um sistema forense tradicional y el proposto,
no qual o modelo proposto tem um consumo minor de memoria f́ısica e ate um 33

Como conclusão, este trabalho propõe um procedimento para coleta online, onde se
faz um procedimento de cópia de toda a memória do sistema invadido e então o sistema
é desligado. Posteriormente, se executa a analise offline na cópia da memória e se obtém
as mesmas informações que na coleta online tradicional. A vantagem da proposta é que a
contaminação é menor e a reprodutibilidade maior.


