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Introdução

• O protocolo responsável pelos e-mails trafegados na Internet foi 
inicialmente proposto em 1980 como MTP [RFC 772]. 

• Desde então tem sido aprimorado e é atualmente representado pelo 
SMTP [RFC 2821].

• No entanto, o problema de abuso no serviço de correio foi 
identificado muito antes do primeiro padrão MTP:

– Em 1975, Jon Postel atentou para o problema no documento On the 
junk mail problem [RFC 706] (referindo-se aos primeiros protocolos de 
troca de mensagem na antiga ARPANET).

– Em 2008, 33 anos depois, o problema continua e pesquisas estimam
que neste ano, cerca de 90% das mensagens eletrônicas serão SPAMs

• Assim, os abusos têm sua origem ligada ao próprio surgimento do 
protocolo de troca de mensagens.



Introdução

• SPAMs são mensagens enviadas em massa, compostas 
predominantemente de conteúdo comercial.

• Uma outra modalidade é denominada Phishing Scam e tem como 
objetivo aplicar golpes nos destinatários.

• SPAMs significam:

– Perda de produtividade, tempo e dinheiro;

– Necessidade de investimento para sua contenção;

– Caixas lotadas (implica o não recebimento de novos e-mails);

– Sujeição às tentativas de fraudes;

– Mau uso da banda da instituição;

– Mau uso dos equipamentos de servidor de correio eletrônico;

– Etc.

Introdução

• Para lidar com este problema existem atualmente diversas 
metodologias:

– Greylisting;

– SPF (Sender Policy Framework);

– Domain Keys (Yahoo);

– Razor;

– Distributed Cheksum Clearinghouse;

– RBL (Real Time Blacklist);

– Rule-Based Filter (filtro por pontuação, com análise de conteúdo).

• Cada uma possui suas vantagens e desvantagens.

• Um fator muito importante atualmente é o desempenho destes 
filtros.



Objetivos

• Os objetivos deste trabalho são:

– Classificar uma mensagem como SPAM ou não;

– Permitir uma arquitetura de compartilhamento de informações;

– Conseqüentemente, diminuir problemas relativos a SPAMs comerciais 
e minimizar as tentativas de fraudes.

• Como?

– Utilizando assinaturas (conjunto de informações);

– Usando a menor carga de processamento possível;

– Rapidamente;

– Buscando alto índice de eficiência.

Agenda

• Introdução

• Novo modelo de filtragem

• Arquitetura de implantação do modelo

• Resultados obtidos

• Conclusões e trabalhos futuros



Novo modelo de filtragem

• Visa realizar a análise de uma mensagem com base em seu 
conteúdo.

• Utiliza uma assinatura que descreve uma mensagem. 

• Outras características do sistema:

– Capacidade de analisar o conteúdo de uma mensagem sem infringir 
sua privacidade;

– Analisar imagens.

• Para um melhor entendimento, o conceito de codificação MIME é
importante.

Novo modelo de filtragem

• Mensagem SMTP e  padrão MIME

– O padrão MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) provê 
mecanismos para conversões de representações:

• O SMTP é limitado à representação ASCII.

• O MIME permite que outros tipos de dados sejam trocados, como 
imagens, binários etc.

– Mensagens que utilizam MIME possuem um cabeçalho indicando quais 
os tipos de conteúdo.

• O sistema considera mensagens do tipo:

– multiparted com textos e imagens;

– os tipos text e image;

– e as mensagens em texto plano, que não utilizam o padrão MIME.

• Estes tipos são declarados no cabeçalho MIME dentro do campo 
Content-Type. 



Novo modelo de filtragem

Novo modelo de filtragem

• A assinatura é uma distribuição de freqüência (contagem) dos 
caracteres que ocorrem em uma mensagem, considerando 68 
possíveis ASCII (do ASCII 33 ao 96 e do 123 ao 126). 

• Compõem ainda a assinatura, uma soma do total de caracteres e 
quantos caracteres diferentes ocorrem. 

• Representam tanto texto quanto imagem:

– Texto: assinatura construída com base nas partes textuais da 
mensagem (plain, html, etc);

– Imagem: assinatura construída com base na codificação de uma 
imagem.



Novo modelo de filtragem

Novo modelo de filtragem

line: uma linha da mensagem;
text_sig.counter[i]: estrutura que guarda as ocorrências 
dos caracteres;

for (i=0; i<strlen(line); i++) {
if (line[i] >= 33 && line[i] <= 96)

text_sig.counter[line[i]-31]++;
else {

if (line[i] >= 97 && line[i] <=122)
text_sig.counter[line[i]-63]++;

else
if (line[i] >= 123 && line[i] <= 126) 

text_sig.counter[line[i]-31]++;
}

}      



Novo modelo de filtragem

• Possibilidade de falso-positivo (classificar como SPAM o que não é
SPAM) existe, mas é bastante remota.

• Considerando apenas as possíveis combinações de caracteres 
diferentes, o modelo representa 268 combinações;

• Neste ponto, haverá erro se duas mensagens possuírem a mesma 
combinação de caracteres;

• A probabilidade deste caso é baixa, e varia de acordo com a 
quantidade de caracteres diferentes na mensagem:

• Onde x é a quantidade de caracteres diferentes.
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Novo modelo de filtragem

• Calculando P para todos os valores de x (1 a 68) teremos valores 
muito baixos no intervalo de 2 a 66 caracteres:

– A probabilidade de duas assinaturas com 2 caracteres diferentes 
possuírem exatamente os mesmos caracteres é 1,9 x 10-7.

– Para mensagens com 1 ou  67 caracteres diferentes: 0,000216263.

– Para mensagens com 68 caracteres diferentes: 1.

• Apesar destes extremos serem de difícil ocorrência, o modelo de 
assinatura tenta contornar esta possibilidade.

• Para cada caractere diferente, a assinatura armazena seu número 
de ocorrências. 



Novo modelo de filtragem

• Duas assinaturas com a mesma quantidade de caracteres (49) e 
com quantidades totais próximas (449 e 474) são comparadas:

• Embora exista uma semelhança quanto aos caracteres que ocorrem 
na mensagem, há uma discrepância quanto ao número de 
ocorrências de cada um deles.

Novo modelo de filtragem

• Comparação:

• As assinaturas comparadas são: 

– a gerada em tempo real pelo sistema;

– as indexadas de uma base de dados (SPAMs).

• Para cada caractere é determinada uma distância relativa de 
ocorrências:

• Cada caractere contribuirá para um valor final de distanciamento 
entre as assinaturas comparadas.

• Este valor final é comparado a um limiar escolhido para 
classificação (o limiar é escolhido com base em testes).

68
11

68

1

×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −∑

=i maior
menor



Novo modelo de filtragem

• Comparação:

– Mensagem recebida é analisada e uma assinatura é gerada;

– Busca-se no banco de dados as assinaturas que possuem 20% mais e 
20% menos caracteres, com base no total de caracteres;

– Cada assinatura buscada é comparada a da nova mensagem, sendo 
gerada uma distância;

– Se para alguma assinatura a distância é maior que o limiar escolhido, a 
mensagem é considerada SPAM;

– Uma marcação é inserida no cabeçalho da mensagem para que ela 
seja diferenciada durante a entrega pelo MDA;
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Arquitetura de implantação do modelo

• O modelo é classificado como um filtro após enfileiramento (after 
queue):

• A arquitetura proposta para utilização do modelo é a seguinte:
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Resultados obtidos

• Protótipo desenvolvido em C e base de dados no MySQL.

• Atualmente o sistema trabalha integrado ao Postfix (MTA bastante
utilizado mundialmente).

• Testes quanto ao desempenho computacional:

– Leitura de um conjunto de mensagens, geração das assinaturas 
e inserção em uma base de dados. 

Resultados obtidos

• Testes quanto às taxas de erro:

– Taxa de falso-negativo no conjunto SPAM:

• Das 4545 mensagens avaliadas no conjunto SPAM, 6 falso-
negativos, o que representa uma taxa de erro de 0.13%. 

• Casos de mensagens de corpo vazio.

– Taxa de falso-positivo no conjunto INBOX:

• Das 1376 mensagens analisadas obtivemos 9 falso-positivos, 
representando uma taxa de 0.65%. 

• Destes erros, 7 foram pela classificação errada de imagens e 2 de 
parte textual da mensagem;

• Interessante: detectou as 7 mensagens inválidas que estavam junto 
com as válidas, sem que tivessem assinaturas específicas.
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Conclusões e trabalhos futuros

• Os principais objetivos do modelo foram alcançados:

– Baixa taxa de erros na classificação;

– Baixa carga computacional (velocidade de classificação).

• A arquitetura de implantação é interessante quanto à possibilidade 
de compartilhamento de informações.

• Esta arquitetura pode diminuir a janela de vulnerabilidade de 
usuários de e-mails contra Phishings populares.

– Baseada no compartilhamento rápido de informações.

• Possibilidade de lidar com imagens e outros padrões MIME;



Conclusões e trabalhos futuros

• Trabalhos futuros:

– Aprimoramento dos algoritmos de comparação.

• Utilização de sistemas inteligentes para lidar com 
“semelhanças”.

– Criação das metodologias e regras para compartilhamento de 
informações.

– Utilização de um decodificador MIME externo.
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