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Com o desenvolvimento de novos tipos de redes sem fio e dispositivos de Internet das Coisas,
novos tipos de ataque são desenvolvidos. A análise de falhas na segurança das novas redes e
dos dispositivos que participam dela abrem diversas possibilidades de pesquisa e de técnicas de
mitigação de ataques cibernéticos. Esta palestra abordou os temas apresentados acima, dando
foco para as botnets, redes de computadores comprometidos, e os possíveis danos gerados por
elas. Primeiramente, foi discutido sobre a qualidade das redes sem fio e como isso pode ser um
ponto de entrada para novos ataques, debatendo sobre possíveis métodos para tornar a rede
mais robusta, diminuindo a possibilidade ou eficiência de ataques. Ao final, a questão sobre as
botnets e o aumento do seu uso em ataques às grandes corporações nesses últimos anos foi
discutida, apresentando alguns dos conjuntos de dados mais usados para identificar esse tipo de
ataque.
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