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RESUMO

A contratação de recursos no âmbito governamental requer a execução de
um processo licitatório complexo e na maioria das vezes muito demorado. Para
garantia

da

qualidade

e

sucesso

na

contratação

é

fundamental

o

desenvolvimento de uma boa especificação técnica do objeto a ser contratado.
Para isso, a adoção de metodologia para o desenvolvimento de especificações
técnicas é extremamente necessária para o controle da qualidade e do
cumprimento dos prazos contratuais.
A metodologia proposta orienta a avaliação das funcionalidades existentes
e necessárias, o estudo de viabilidade das soluções alternativas e a escolha da
solução final. A metodologia proposta é simples e de fácil entendimento, sua
validação foi realizada por meio de um estudo de caso que consistiu na
implementação e operação assistida de uma possível solução. O piloto foi
desenvolvido no sistema de correio eletrônico do Sistema Estratégico de
Informações do Governo do Estado de São Paulo.
Com isso obteve-se uma metodologia para ser utilizada em futuros estudos
e contratações governamentais, bem como uma visão crítica sobre o problema
do Spam no sistema de correio eletrônico do Sistema Estratégico de
Informações do Governo do Estado de São Paulo.
Palavras-chave: Metodologia; Estudo de caso; Correio eletrônico;
Sistema Estratégico de Informações; Spam; Ferramentas antispam.

ABSTRACT
Resource hiring in the governmental field requires a complex and usually
long procurement process. To assure quality and success in this process, it is
fundamental to clearly specify the technical requirements of the object to be
hired. In this manner, adopting a methodology towards developing technical
specifications is extremely necessary when it comes to quality control and
deadline fulfillments of the resources that will be hired.
The proposed methodology guides the evaluation of existing and necessary
functionalities, the study of the feasibility of alternative solutions, and also the
choice for the final solution.

That methodology is simple and of easy

understanding, and was validated through a case study that consisted in the
assisted implementation and operation of a possible solution. The pilot model
was developed in the Strategic Information System of the São Paulo State
Government e-mail system.
With that, a methodology to be used in future studies and hiring was
obtained, as well as a critic view on the spamming problem in the Strategic
Information System of the São Paulo State Government e-mail system.

Key words: Methodology; Case Study; E-mail; Strategic Information
System; Spam; Anti-spam tools.
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1 INTRODUÇÃO

“Na sociedade em que vivemos, onde a informação é grande
fonte de riqueza (e, portanto, um dos principais ativos a
serem protegidos), subestimar a importância da segurança
pode custar a sobrevivência da organização no mercado “.

O século XX foi marcado por grandes conquistas no campo da informação,
destacando-se a instalação das redes de telefonia em escala mundial, a
invenção do rádio e da televisão, o nascimento e o crescimento sem
precedentes da indústria de computadores e o lançamento de satélites de
comunicação.
Em 1969 a Internet foi introduzida nos meios acadêmicos e após três anos
de seu lançamento, surgiu o e-mail, o tráfego que era relativamente pequeno
cresceu enormemente, dando início à criação de grandes comunidades na
Internet. (KLEINROCK, 2004).
O progresso no campo da tecnologia da informação continua no século
XXI, com intervalos cada vez menores entre as introduções de novas
tecnologias. As organizações têm se utilizado cada vez mais dos recursos e
facilidades que a indústria da tecnologia da informação tem disponibilizado.
O uso de recursos tecnológicos tem sido obrigatório em organizações de
médio e grande porte para sua manutenção no mercado e para o
enfrentamento nas concorrências do capitalismo moderno.
Destaca-se o uso cada vez maior da Internet nas organizações, seja na
publicação de portais institucionais e de serviços, como no uso de ferramentas
de e-mail para relacionamento interno e externo à organização.
Juntamente com o sucesso da Internet, desenvolveu-se também o lado
obscuro, incluindo-se o Spam, a invasão de privacidade, a pornografia, a
pedofilia, a negação de serviço, o vírus, a destruição de propriedade, entre
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outros. Atribui-se como causa desse lado obscuro da Internet a combinação
dos fatores: acesso anônimo e a facilidade da Internet permitir alcançar
centenas de milhões de usuários de forma rápida e sem custo (dinheiro ou
esforço). (KLEINROCK, 2004).
O e-mail tem se tornado o meio de transporte do Bem e do Mal, pois ao
mesmo tempo em que se melhora a comunicação entre os usuários, surgem as
dificuldades com os inúmeros e-mails indesejados despejados diariamente nas
caixas postais.
A facilidade e a quebra de paradigma nos protocolos de comunicação têm
possibilitado a criação de mecanismos de envio de correspondências
eletrônicas, sem adoção de qualquer critério ético ou profissional.
Estudos realizados por institutos de pesquisa demonstram o aumento
progressivo do volume de mensagens indesejadas trafegadas na Internet,
Spam.
Em abril de 2004, o IDC divulgou o resultado de seu estudo sobre o
“Verdadeiro Custo do Spam e valor de Soluções Antispam”. Segundo
FRAMINGHAM (2004), o surto do Spam representa uma crescente ameaça
para produtividade. O IDC estima que o Spam representou 32% da média total
de e-mails enviados diariamente na América do Norte em 2003, representando
o dobro de 2001.
Outros estudos da empresa britânica MessageLabs revelam que mais de
86% dos e-mails analisados em seus Datacenters distribuídos nos 4
continentes, em junho de 2004, são Spam. (MESSAGELABS ANTI-SPAM,
2004).
Para combater o Spam, empresas de software têm desenvolvido soluções
cada vez mais complexas. No entanto, a maior dificuldade no combate ao
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Spam é encontrar a perfeita relação entre as mensagens válidas e as inválidas,
que devem ser bloqueadas antes de sua entrega nas caixas postais.
Outro fator que dificulta esse equilíbrio está relacionado diretamente ao
usuário, ou seja, o que é Spam para um usuário, para outro pode não ser.
Considerando que o correio eletrônico (e-mail) tornou-se imprescindível
para todas organizações, sejam elas públicas ou privadas, devem ser
implementadas Soluções Antispam evitar a exposição inadequada das mesmas
na Internet.
Especificamente, no âmbito da Administração Pública, a contratação de
Soluções Antispam, assim como para qualquer outro tipo de contratação,
requer o cumprimento do disposto na Lei 8666, de 21/06/1993, que institui as
normas para licitações e contratos da Administração Pública (BRASIL.
Presidência da República. 1993). Demandando, para tanto, o desenvolvimento
de Especificação Técnica, que defina claramente, de forma transparente, o
objeto a ser contratado.
Como os processos de contratação no âmbito da Administração Pública
são complexos e demorados, além de ter que coexistir com a possibilidade de
recursos por parte dos proponentes, é perfeitamente aplicável e sugerida a
adoção de metodologia para análise de soluções antispam.
Dessa forma, esta dissertação propõe metodologia para análise de
soluções antispam e sua respectiva aplicação por meio do desenvolvimento de
estudo de caso para avaliação de alternativas antispam.
A aplicação da metodologia será realizada no sistema de correio eletrônico
do Sistema Estratégico de Informações do Governo do Estado de São Paulo,
que se encontra, atualmente, com 21.703 usuários cadastrados, dos quais
5.812 usuários possuem endereços de e-mail válido para trocar mensagens
com usuários da Internet (SEI, 1996).
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O sistema de correio eletrônico foi implementado em 1995, sendo a
primeira ferramenta disponibilizada para os usuários do Sistema Estratégico de
Informações. Baseado no software Lotus Notes e integrado com solução de
antivírus e antispam por meio do software IMSS-InterScan Messaging Security
Suíte.
A metodologia será aplicada somente sobre as mensagens recebidas da
Internet,

e em sua análise final, levará em conta, predominantemente, a

análise de falso positivo e falso negativo, conforme diagrama apresentado na
FIGURA 1.

Diagrama de recebimento de mensagens e
apuração de falso-positivo/falso negativo
Antivírus

Vírus

Sim

Não

Mensagem
deletada
Usuário recebe comunicado

Antispam

Mensagem
deletada após 30
dias
Não

Spam

Sim

Mensagem
enviada para
quarentena

Mensagem
válida ?

Não

Entrega mensagem
ao usuário

Sim

“Falso-positivo”
Retirado da quarentena

Spam

Sim

Falso-negativo

FIGURA 1– Diagrama de recebimento de mensagens e apuração de falso positivo / falso
negativo
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A apuração dos indicadores de falso positivo e de falso negativo será
realizada a seguinte forma:
•

Falso positivo: mensagens válidas barradas indevidamente na
recepção pelas ferramentas antispam. Calculado por meio da relação de
mensagens retiradas da quarentena sobre o total de mensagens
enviadas para a quarentena;

•

Falso negativo: mensagens contendo Spam que não foram barradas na
recepção pelas ferramentas antispam. Calculado por meio da relação de
mensagens relatadas pelos usuários como Spam sobre o total de
mensagens depositadas nas caixas postais.

Para comparação do índice atual apurado no sistema de correio eletrônico
do Sistema Estratégico de Informações do Governo do Estado de São Paulo,
com as melhores práticas de mercado, foram realizadas pesquisas em
institutos e agências especializadas como Gartner Group, IDC, Federal Trade
Commission-FTC, entre outras, mas não foram localizadas referências sobre
os índices de falso positivo e falso negativo.
Outras pesquisas foram realizadas em sítios na Internet sobre o tema
Spam, falso positivo e falso negativo, sendo localizado estudo divulgado em
2004 sobre a “Análise de ferramentas para controle de Spam”, realizado pelo
Departamento de Automação e Sistemas da Universidade Federal de Santa
Catarina, cujos resultados foram convertidos em percentuais e apresentados
na TABELA 1 (MAFRA, 2004)
Conforme MAFRA, 2004, para realização dos testes, inicialmente os filtros
foram treinados com 6.374 mensagens, mas, para apuração dos resultados foi
aplicada aos filtros uma amostra de 700 mensagens.
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TABELA 1 - Percentual de falso positivo, falso negativo e acertos apurados
no estudo “Análise de ferramentas para controle de Spam”.

FALSO

ACERTOS

POSITIVO

NEGATIVO

BMF

0,29%

5,00%

94,71%

BOGOFILTER

0,14%

12,71%

87,14%

QUICKSPAM

3,00%

14,57%

82,43%

SPAMASSASSIN

0,29%

15,71%

84,00%

Fonte: Universidade Federal de Santa Catarina. Acessado em: 27/11/2004. (MAFRA, 2004)

Comparando os resultados dos indicadores de falso positivo, obtidos no
estudo “Análise de ferramentas para controle de Spam” (MAFRA, 2004) com os
apurados na solução antispam existente no sistema de correio eletrônico do
Sistema Estratégico de Informações do Governo do Estado de São Paulo - SEI,
cuja média apurada entre outubro e novembro de 2004 foi de 0,97%, verifica-se
que há necessidade de análise de soluções antispam.
A expectativa quanto ao índice de falso negativo é de que também seja
superior devido às inúmeras reclamações dos usuários do SEI, sugerindo a
avaliação de alternativas para melhoria dos índices atuais para melhor
atendimento aos usuários e conseqüente redução dos custos indiretos (espaço
em disco rígido, tempo gasto pelos usuários na leitura de mensagens contendo
Spam, meios de comunicação, entre outros) da ferramenta de correio
eletrônico do Governo do Estado de São Paulo.
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2 CONCEITOS

2.1 Sistemas de Correio Eletrônico
O uso do correio eletrônico vem alterando hábitos e facilitando a
comunicação, o trabalho em grupo e a troca de experiência, enfim, agilizando o
processo de gestão e decisão. Comunidades virtuais já se estruturam
espontaneamente. (NOGUEIRA FILHO; AGUNE, 2004).
Poucos problemas seriam tão graves para uma empresa quanto a
necessidade de suspender seu sistema de correio eletrônico. Esses sistemas
foram criados há pouquíssimo tempo, mas se analisado o histórico das
empresas, nota-se que quaisquer dificuldades no servidor de correio eletrônico
acarretam pânico nos técnicos responsáveis, tal a dependência da empresa.
O correio eletrônico, ou simplesmente e-mail, existe desde a década de 70.
Os primeiros sistemas de correio eletrônico eram formados por protocolos de
transferência de arquivos, cujos padrões de endereçamento definiam que a
primeira linha de cada arquivo da mensagem tivesse o endereço do
destinatário. Com o passar do tempo esse padrão limitou muito o serviço de
uso e entrega das mensagens e as principais reclamações decorrentes do
padrão eram as seguintes:
•

O envio de mensagem a um grupo de pessoas não era possível, por
exemplo,

um

gestor

enviando

uma

determinação

aos

seus

subordinados;
•

As mensagens não tinham estrutura interna, portanto era difícil se
estabelecer parâmetros, por exemplo, extrair uma mensagem incluída
em outra;

•

Não havia confirmação de chegada de mensagens;
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•

Na ausência do usuário, era difícil delegar poderes para que o substituto
cuidasse de sua correspondência;

•

A interface com o usuário não era integrada com o sistema de
transferência. A tarefa do usuário ficava difícil e trabalhosa, pois ele
deveria editar, sair da edição, acessar o programa de transferência e
enviar a mensagem;

•

Não era possível enviar mensagens com imagens, fax e voz, mas
apenas texto.

Os sistemas de correio eletrônico foram melhorando. Em 1982, as RFCs
821

e

822

(protocolos

de

transmissão

e

formato

de

mensagens,

respectivamente) foram publicadas com propostas de correio eletrônico pela
ARPANET, tornando as RFC’s padrões de fato da Internet. Em 1984, a CCITT
publicou a recomendação X.400, que se tornou referência para o modelo OSI.
Depois de uma década de convivência e concorrência, os sistemas de correio
eletrônico baseados na RFC 822 passaram a ser amplamente utilizados, e
aqueles baseados no X.400 desapareceram. O principal motivo de o sistema
baseado na RFC822 obter sucesso sobre o X.400, foi que o primeiro era
simples e de fácil implementação, enquanto que o segundo era tão complexo
que impedia sua implementação adequada.

2.1.1 Arquitetura e serviços de sistemas de correio eletrônico
Os sistemas de correio eletrônico baseiam-se em dois subsistemas: os
agentes usuários (users agents), que permitem que as pessoas leiam e
enviem mensagens, e os agentes de transferência de mensagens (message
transfer agents), que são responsáveis pela transferência das mensagens da
origem para o destino.
Os agentes usuários são aplicativos locais, geralmente gráficos, que
interagem com o usuário e já integrados ao sistema de correio eletrônico,
permitem ao usuário a leitura, edição e envio de mensagens sem acionar o
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sistema de transferência de mensagens. Os agentes de transferência de
mensagens são daemons executados em background e que transportam
mensagens de correio eletrônico através do sistema, acionados pelo agente
usuário.
A arquitetura dos sistemas de correio obedece a uma estrutura com cinco
funções básicas:
a) Composição: é o processo de criar mensagens e respostas. A ação
de trabalhar com as mensagens recebidas e reendereçá-las faz com
que o sistema de correio eletrônico auxilie o editor;
b) Transferência: é o transporte de uma mensagem entre o emissor e
o destinatário. Esse processo pressupõe que o estabelecimento, a
transmissão e a desconexão já estejam prontos, e que sejam
executados em background pelo sistema de correio eletrônico,
transparente ao usuário;
c) Geração de relatórios: é o subsistema encarregado de informar ao
usuário sobre o status da mensagem e o que ocorreu com ela. O
status

da

mensagem

e

o

resultado

da

transferência

são

importantíssimos para o usuário, e podem ter até significado jurídico;
d) Exibição: é o processo que exibe as mensagens para o usuário e é
necessário para que ele as possa ler. Para algumas mensagens são
necessários conversores ou visualizadores para que sejam exibidas
ao o usuário; e
e) Disposição: é o processo pós-recebimento da mensagem, ou seja, o
tratamento que o sistema de correio eletrônico e usuário dão à
mensagem. As possibilidades são muitas, entre elas, expurgá-las,
editá-las, gravá-las, etc.
Essa arquitetura é básica de um sistema de correio eletrônico, mas a
evolução dos sistemas atuais proporciona ao usuário uma infinidade de
recursos avançados:
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a) Redirecionamento automático de mensagens, em casos, por
exemplo, de ausência do usuário;
b) Criação e deleção de caixas postais, bem como a manipulação
destas;
c) Registro e notificação das mensagens entregues ou não, ou algum
recurso que informe o status da mensagem para que o usuário se
informe sobre o que está acontecendo com a mensagem; e
d) Outros recursos não menos importantes são: cópia carbono (cc),
mensagens de alta prioridade, mensagens secretas (criptografadas),
destinatários alternativos, etc.
Um dos mais importantes princípios nos sistemas de correio eletrônico é a
diferenciação entre envelope e seu conteúdo. A mensagem é encapsulada pelo
envelope, que contém todas as informações necessárias para o seu transporte,
sendo utilizada pelos agentes de transporte, que utilizam o envelope como uma
agência do correio. O conteúdo dentro do envelope é dividido em duas partes:
o header (cabeçalho) e o body (corpo). O header (cabeçalho)

contém

informações de controle para os agentes usuários e o body (corpo) se destina
inteiramente ao seu destinatário (FIGURA 2) (TANENBAUM, 2003).

11

FIGURA 2 - (a) Correio Postal/ (b) Correio eletrônico
Fonte: TANENBAUM (2003)

2.1.1.1 Agente usuário
Os agentes usuários são aplicativos que permitem que as pessoas leiam e
enviem as mensagens. Existem vários programas que atuam como agente
usuário no mercado, desde os mais sofisticados, que utilizam mouse sobre
ícones e menus interativos até os mais simples, que respondem por linha de
comando com um caracter.
No envio de mensagem o usuário deve colocar na mensagem o endereço
de destino e, se necessário, alguns outros parâmetros, como prioridade e nível
de segurança. O corpo da mensagem pode ser produzido com um editor de
textos comum ou um que esteja acoplado no agente usuário.
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O endereço de destino deve estar dentro de um padrão, sejam endereços
DNS no formato Mailbox@localização ou X.400 no formato atributo=pares de
valor, este ultimo em desuso. Os endereços DNS são um padrão de fato e já
estão integrados ao modelo Internet.
Nos sistemas de correio eletrônico um recurso bastante utilizado é o
Mailing list, em que um usuário pode enviar a mensagem para uma lista de
pessoas utilizando um único comando. Caso sua mailing list esteja
armazenada localmente, o usuário pode enviar a mensagem para um
determinado usuário da lista, caso contrário, se a lista estiver armazenada em
local remoto, as mensagens terão que ser expandidas e direcionadas para o
local remoto.
Na leitura de mensagens de Correio Eletrônico, um agente usuário
realiza uma verificação em busca de mensagens recebidas antes de
apresentar qualquer resultado para o usuário. Coletadas as informações sobre
as mensagens, o agente usuário anuncia o número de mensagens contidas na
mailbox ou apresenta uma linha das mensagens, com características sobre
cada uma delas. Cada detalhe mostrado na lista é definido no programa agente
usuário, ou em programas mais complexos, pode-se adotar um perfil de
usuário, personalizando-se a tela apresentada. Após a exibição da lista, o
usuário pode interagir com o programa agente usuário de modo a manipular a
mensagem, com várias ações como responder, encaminhar, enviar, excluir,
recuperar, etc., proporcionando ao usuário várias facilidades para tratar as
mensagens. O programa agente usuário também trata as mensagens
verificando gramática, ortografia e estrutura. Após interação com o usuário o
programa agente usuário deixa a mensagem pronta para o agente de
transferência. O programa agente usuário é de inestimável valor para as
empresas e indivíduos que utilizam os sistemas de correio eletrônico. E esses
aplicativos continuam a evoluir objetivando a maior simplicidade, eficiência,
rapidez e conforto para o usuário.
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2.1.1.2 Formato das mensagens (RFC822)
Desde a criação dos sistemas de correio eletrônico, verificamos inúmeros
formatos de mensagem. Atualmente, a maior parte das mensagens é em
código ASCII, utilizando a RFC822, ou extensões de multimídia aplicadas a
RFC822.
A RFC821 descreve as mensagens consistindo em um envelope primitivo,
com alguns campos de cabeçalho, uma linha em branco e o corpo da
mensagem. Na RFC821 cada campo consiste em uma linha ASCII, com o
nome do campo, um sinal de dois pontos ( : ) e, quase sempre, um valor. A
RFC822 que complementa a 821 e padroniza alguns formatos é um padrão
antigo e não distingue claramente o envelope dos cabeçalhos de campo; mas
as RFC´s 2821 e 2822 que tornam obsoletas as RFC´s 821 e 822, tratam
melhor dessa padronização e formato. Em uma situação normal, o agente
usuário cria uma mensagem e a envia para o agente de transferência, que
utiliza alguns dos campos de cabeçalho para criar o envelope, em uma mistura
um tanto estranha de mensagem, cabeçalho, corpo e o próprio envelope.
Mínimo requerido na mensagem (RFC822)
Date:
From:
Bcc:

26 Aug 76 1429 EDT
Jones@Registry.Org

ou

Date:
From:
To:

26 Aug 76 1429 EDT
Jones@Registry.Org
Smith@Registry.Org

Nota: o campo "Bcc" pode ser vazio, enquanto que o campo
"To:" deve conter pelo menos um endereço

FIGURA 3 - Mínimo requerido para uma mensagem de acordo com a RFC822
Fonte: FREESOFT http://www.freesoft.org/CIE/RFC/822/56.htm , figura A.3.1. Acessado
em 28/12/2004

Foram ilustrados, por meio da FIGURA 3, os principais campos de
cabeçalho relacionados ao transporte de mensagens. Entre eles está
destacado o "To", que indica o endereço DNS do destinatário principal, o
"From", que indica as pessoas que criaram a mensagem, o "Cc" (Carbon
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Copy), que indica os destinatários secundários, o "Bcc" (Blind Carbon Copy),
que é semelhante ao "Cc" com a diferença que a linha do "Bcc" é eliminada de
todas as cópias enviadas aos destinatários principais e secundários, ou seja,
os destinatários principais e secundários não ficam sabendo que houve cópias
enviadas aos destinatários especificados em "Bcc"; e por último o campo
"Sender", que informa que enviou as mensagens. Se os campos "From" e o
"Sender" forem iguais, o "Sender" pode ser omitido.
Conforme a RFC822, o cabeçalho também pode conter outros campos
informativos como: o "Subject" (resumo das mensagens em uma linha), o
”Replay-To" (endereço para onde as respostas podem ser enviadas) , o "date"
(data), o "Message-ID" (número exclusivo da mensagem), o "Comment"
(comentários), etc. (FIGURA 4).
Date
From
Subject
Sender
Reply-To
To

:
:
:
:
:
:

27 Aug 76 0932 PDT
Ken Davis <KDavis@This-Host.This-net>
Re: The Syntax in the RFC
KSecy@Other-Host
Sam.Irving@Reg.Organization
George Jones <Group@Some-Reg.An-Org>,
Al.Neuman@MAD.Publisher
cc
: Important folk:
Tom Softwood <Balsa@Tree.Root>,
"Sam Irving"@Other-Host;,
Standard Distribution:
/main/davis/people/standard@Other-Host,
"<Jones>standard.dist.3"@Tops-20-Host>;
Comment : Sam is away on business. He asked me to handle
his mail for him. He'll be able to provide a
more accurate explanation when he returns
next week.
In-Reply-To: <some.string@DBM.Group>, George's message
X-Special-action: This is a sample of user-defined fieldnames. There could also be a field-name
"Special-action", but its name might later be
preempted
Message-ID: <4231.629.XYzi-What@Other-Host>

FIGURA 4 - Exemplo de cabeçalho de mensagem conforme RFC822
Fonte: FREESOFT http://www.freesoft.org/CIE/RFC/822/56.htm , figura A.3.2.
Acessado em 28/12/2004
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Além dessas especificações, a RFC822 deixa margem para que os
usuários incluam novas linhas, contanto que esses cabeçalhos comecem com
a string "X-", devido ao fato que nenhum outro cabeçalho utilizará um nome
começando com "X-", o que evitará duplicidade.
Após o cabeçalho está o corpo da mensagem. O usuário fica à vontade
para desenvolver seus textos, incluir assinaturas, mensagens, indicações e
outros encerramentos.
No início da ARPANET, as mensagens de correio eram baseadas na língua
inglesa e textos expressos em código ASCII, especificados pela RFC822
apenas para os cabeçalhos, ficando o corpo da mensagem livre para o usuário.
Atualmente as mensagens já suportam idiomas com acentos, alfabetos nãolatinos, idiomas sem alfabetos e mensagens que não contêm textos (áudio e
vídeo). Tudo isso foi possível com a proposta da RFC1341, atualizada pela
RFC1521, que apresentou uma solução denominada MIME (Multipurpose
Internet Mail Extensions), cujo principal objetivo é continuar a usar o formato da
RFC822, mas incluir uma estrutura para o corpo da mensagem e definir regras
para mensagens não-ASCII. Mantendo o padrão da RFC822, pode-se utilizar
os protocolos já existentes no mercado, apenas alterando os programas de
envio e recebimento.
O MIME define cabeçalhos que identificam não só que a mensagem está
no padrão MIME, mas também qual a versão do MIME.
Os novos tipos são continuamente incluídos no padrão MIME, entre eles já
foram incluídos imagem, áudio, vídeo, mensagens normais, mensagens
multipartes, aplicações, etc.
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2.1.1.3 Agentes de transferência de mensagens
O objetivo do sistema de transferência de mensagens é transmitir
mensagens do remetente ao destinatário. O mais indicado para transferir as
mensagens é estabelecer uma conexão entre os dois servidores.

2.1.1.3.1 SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
Na Internet as mensagens são entregues por meio de uma conexão TCP,
entre a máquina de origem e a de destino, com a porta 25 da última. Existe um
daemon (processo em background) que fica escutando a porta 25, e a cada
mensagem que o daemon recebe faz uma cópia da mesma para o caixa postal
correspondente. Se por algum motivo a mensagem não puder ser entregue, o
daemon gera um relatório para o remetente com a primeira parte da
mensagem. A conexão é baseada num protocolo ASCII bastante simples: o
SMTP.
Na conexão TCP estabelecida na porta 25, a máquina que está
transmitindo a mensagem opera como cliente e a que está recebendo opera
como servidor. A máquina cliente espera que o servidor comunique-se
primeiro, e o servidor informa inicialmente sua identidade e se está pronto para
receber mensagens, caso não receba estas informações o cliente encerra a
conexão e tenta em outro momento.
Caso o servidor (máquina que está recebendo as mensagens) aceite
receber mensagens, o cliente anunciará de quem veio à mensagem e para
quem ela está sendo enviada. Caso o destinatário exista no servidor, este
confirmará para o cliente enviar a mensagem completa. O próximo passo é o
envio da mensagem que também será confirmada pelo servidor. Normalmente,
não são necessárias somas de verificação porque o TCP fornece um fluxo de
bytes confiável. Depois de trocadas todas as mensagens em ambas as
direções, a conexão será terminada.

17
Na FIGURA 5, segue exemplo de negociação entre máquinas para o envio
de mensagens, com as linhas do cliente marcadas com C e as do servidor com
S:
S: 220 xyz.com SMTP service ready
C: HELO abc.com
S:250 xyz.com says hello to abc.com
C: MAIL.FROM: <elinor@ abc.com>
S:250 sender ok
C: RCPT TO: <carolyn@ xyz.com>
S: 250 recipient ok
C: DATA
S: 354 Send Mail ; end with "." on a line by
Itself
C: From: elinor@ abc.com
C: To: carolyn@ xyz.com
C: Message-Id: <0704760941.AA00747@ abc.com>
C:Content-Type: multiparte/alternative;
Boundary=qwertyuiopasjdfgjklç
C:Subject: Earth orbits sun intergral number of times
C:
C: This is the preamble. The user agent ignores it. Have a
Nice day
C:
C: -- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
C: Content-Type: text/richtext
C: Happy birthday to you
C: Happy birthday to you
C: Happy birthday dear <bold> Carolyn </bold>
C: Happy birthday to you
C:
C: -- qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
C: Content – Type: message/external-body;
C:
acess – type=”anon-ftp”
C:
site=”bicycle.abc.com”;
C:
directory=”pub”;
C:
name=”birthday.snd”
C:
C: content – type: áudio/basic
C: content – transfer-encoding: base64
C: - - qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
C: .
S: 250 message accepted
C: QUIT
S: 221 xyz.com closing connection
FIGURA 5 - Transferência de uma mensagem de elinor@abc.com para carolyn@xyz.com
Fonte: Griffith University.
http://www.cit.gu.edu.au/teaching/3142CIT/slides/ch7/node6html, figura 4.
Acessado em: 28/12/2004
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Um primeiro comando é enviado pelo cliente: o HELO, que o servidor
responde com RCPT, e apenas um RCPT é retornado, pois a mensagem é
enviada apenas a um destinatário. Poderia acontecer da mensagem ser
enviada para vários destinatários e, conseqüentemente, seria confirmada
individualmente, sem prejuízo se alguns não forem encontrados ou rejeitados.
A sintaxe dos comandos dos clientes é sempre de 4 dígitos e a resposta
pode ser mais flexível, sendo importante o código numérico.
O protocolo SMTP foi definido pela RFC2821 que substituiu a RFC821, que
especificou rigorosamente seu funcionamento, mas alguns problemas podem
ocorrer, principalmente nas versões que ainda não estão em conformidade com
a RFC2821. Vejamos os problemas mais comuns:
•

Algumas versões mais antigas do SMTP não conseguem tratar
mensagens maiores que 64KB;

•

Outro problema nas primeiras versões é o timeout. Se o cliente e o
servidor estiverem em timeouts diferentes, a conexão pode ser
derrubada.

Devido a esses problemas, foi proposta uma nova RFC, a 1425, e logo
depois a RFC2821 consolidou a solução desses problemas, definindo o SMTP
estendido (ESMTP). As RFC’s 1425 e 2822 estabeleceram padrões para que
os servidores que são SMTP comum conversem com SMTP estendido, sem a
ocorrência de perda de conexões por expirar o limite de tempo.
O caminho percorrido pelas RFC’s é confuso, com muitas atualizações e
correções. Está reproduzido abaixo um “período” centralizado nas RFC’s 821 e
822, consideradas as mais importantes:
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RFC1425
SMTP ESTENDIDO
FEV-93

RFC788
SMTP
NOV-81

RFC1651
SMTP ESTENDIDO
JUL-94

RFC1869
SMTP ESTENDIDO
NOV-95

RFC821
SMTP
AGO-82

RFC2821
SMTP
ABR-2001
PROPOSTA PADRÃO

RFC733
PADRÃO DE
MENSAGENS DE
TEXTO P/ INTERNET
NOV-77

RFC822
PADRÃO DE
MENSAGENS DE
TEXTO P/ INTERNET
AGO-82

RFC2822
FORMATO DE
MENSAGENS NA
INTERNET
ABR-2001
PROPOSTA PADRÃO

RFC1123
DEFINIÇÕES P/
HOSTS INTERNETAPLICAÇÃO/
SUPORTE - OUT-89

RFC1138
MAPEAMENTO
X400(ISO) E RFC822
DEZ-89

RFC2156
MAPEAMENTO
X400(ISO) E RFC822
JAN-98

RFC1148
MAPEAMENTO
X400(ISO) E RFC822
MAR-90

RFC1327
MAPEAMENTO
X400(ISO) E RFC822
MAI-92

Fonte: www.rfc-editor.org

FIGURA 6 - Seqüência de RFC's do SMTP e Padrão do Formato de mensagens na
Internet.

Na especificação na RFC2821, aparecem basicamente 3 entidades:
Agente do Usuário, Emissor-SMTP, Receptor-SMTP e o funcionamento básico
pode ser esquematizado da seguinte maneira:
Agente de
Usuário

EMISSOR
SMTP

Comandos
e
Respostas

Sistema de Transporte
(IPCEs)

RECEPTOR
SMTP

Agente de
Usuário

20
O fluxo de funcionamento é o seguinte:
•

É estabelecida a conexão entre Emissor-SMTP e Receptor-SMTP,
onde este último pode ser o destino final da mensagem ou apenas um
retransmissor;

•

O emissor-SMTP envia a identificação do Remetente da mensagem,
que o Receptor-SMTP responde com um OK;

•

Identifica-se o destinatário da mensagem e o Receptor-SMTP verifica
se este existe e retorna o código apropriado;

•

Identificado o destinatário, o Emissor-SMTP começa o envio da
mensagem propriamente dita.

2.1.1.3.2

Entrega final da mensagem

Geralmente os usuários estão ligados, através de estações de trabalho, a
servidores de arquivos que são capazes de enviar e receber mensagens, ou
seja, os usuários possuem PC’s que estão ligados numa rede interna e não
diretamente à Internet, e não são capazes de enviar e receber mensagens,
utilizando aqueles servidores para este trabalho. Para se comunicar com os
servidores, os PCs utilizam algum tipo de protocolo de entrega. Os protocolos
mais populares são:
•

POP3: este protocolo é bastante simples e foi definido na RFC1225. O
POP3 (Post Office Protocol) possui controles sobre as mensagens com
comandos para o usuário estabelecer logins e logouts, obter e eliminar
mensagens. O protocolo consiste em um texto ASCII e é semelhante ao
SMTP. O principal objetivo do POP3 é obter mensagens de mailbox
remotas e armazená-las na estação de trabalho do usuário;

•

IMAP: o IMAP (Interactive Mail Access Protocol) foi definido pela RFC
1064. Foi projetado para aqueles usuários que utilizam diversos
computadores, um PC no escritório e outro em casa, um laptop quando
viaja, etc. No IMAP o servidor de correio eletrônico mantém um banco
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de dados dos e-mails e o usuário pode acessar de qualquer ponto,
portanto, o principal objetivo do IMAP é manter as mensagens em um
ponto central e não copiá-las para o computador do usuário, ao contrário
do POP3. O banco de dados mantido pelo IMAP é muito semelhante a
um banco de dados relacional, oferecendo vários recursos de seleção,
ordenação, armazenamento, etc.;
•

DMSP: o DMSP (Distribuited Mail System Protocol) faz parte do sistema
PCMAIL e foi descrito na RFC1056. O DMSP, ao contrário do POP3 e
IMAP, não presume que as mensagens estão todas em um servidor. O
DMSP permite que o usuário grave localmente em um microcomputador
as mensagens de um servidor, desconecte-se, trate as mensagens (leia,
responda e armazene-as), e após isso, conecte-se novamente apenas
para transferir novamente as mensagens.

2.2 SPAM
O sucesso da Internet consagrou o uso do correio eletrônico como meio de
comunicação. O e-mail substituiu muito dos impressos presentes nas empresas
e trouxe praticidade ao fluxo de informações. Porém, seu uso generalizado
trouxe alguns problemas como o "Spam", a contaminação por arquivos
anexados, e outros.
O termo Spam, também conhecido como junk e-mails, é utilizado para
descrever

o

envio

indiscriminado,

não

solicitado,

ou

com

conteúdo

inapropriado, especialmente em grandes quantidades e com teor comercial.
(HOEPERS; STEDING-JESSEN, 2004). O conteúdo dos Spams, normalmente,
não oferece nenhuma utilidade para quem os recebe e o envio descontrolado
acaba congestionando os servidores de mensagens de grandes corporações e
dos provedores de acesso, podendo até provocar a paralisação integral do
serviço.
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A popularização do termo Spam para denotar o envio de e-mail não
solicitado em massa remonta um incidente ocorrido em abril de 1994, em que
dois advogados enviaram uma mensagem não solicitada, simultaneamente,
para seis mil grupos de Usenet News. (ZAKON, 1977; HAEYS, 2003).
O

Spam

têm

afetado

diretamente

a

produtividade

dos

usuários

corporativos, além de demandar mais recursos de armazenamento em disco,
maior capacidade de processamento dos servidores, meios de comunicação.
(BURKE; ROY, 2003).
Ressalta-se também a agressividade dos Spams, expondo indevidamente
organizações sérias, transmitindo imagens pornográficas, proporcionando o
vazamento de informações restritas e confidenciais, disseminando vírus por
meio de mensagens eletrônicas.
Em uma tentativa de determinar quais as atividades on-line que colocam os
consumidores como alvo dos e-mails indesejados, que vem prejudicando o
comércio eletrônico nos EUA, a FTC criou 175 endereços de e-mail, que foram
postados em 250 diferentes locais na web. Entre eles estavam salas de batepapo, grupos de discussão, sites e serviços gratuitos de páginas na internet e
e-mail. (COMISSÃO Federal..., 2002).
Absolutamente todos os e-mails inscritos em salas de bate-papo
receberam Spam, sendo que a primeira mensagem não solicitada foi recebida
em apenas oito minutos depois que o endereço foi postado na sala.
Cerca de 85% dos endereços de e-mail usados em grupos de discussão e
sites também receberam Spam. O mesmo aconteceu com 50% dos e-mails
colocados em serviços para a criação de páginas na web e 9% dos utilizados
em serviços de e-mail.
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Os problemas causados pelo Spam têm sido pauta de reuniões do Comitê
Gestor da Internet, mas ainda não existe no Brasil, regulamentação para punir
os autores de Spam (Spammers).
Devido à ausência de legislação, o trabalho que tem sido realizado pela
Polícia Especializada em Crimes Eletrônicos no Estado de São Paulo é de
equiparar o crime cometido eletronicamente com outro tipo de crime cuja
penalidade está prevista em lei, embora não existem informações sobre
pessoas que foram indiciadas criminalmente por ter cometido Spam.

2.2.1 Problemas que o SPAM pode causar
Para os usuários:
Os usuários do serviço de correio eletrônico podem ser afetados de
diversas formas. (NBSO, 2003). Alguns exemplos são:
•

Não recebimento de e-mails. Boa parte dos provedores de Internet
limita o tamanho da caixa postal do usuário no seu servidor. Caso o
número de SPAMs recebidos seja muito grande o usuário corre o risco
de ter sua caixa postal lotada com mensagens não solicitadas. Se isto
ocorrer, todas as mensagens enviadas a partir deste momento serão
devolvidas ao remetente e o usuário não conseguirá mais receber emails até que possa liberar espaço em sua caixa postal;

•

Gasto desnecessário de tempo e perda da produtividade. O
recebimento de Spams aumenta o tempo dedicado à tarefa de leitura de
e-mails, além de existir a chance de mensagens importantes não serem
lidas ou serem lidas com atraso ou apagadas por engano.

•

Aumento de custos. Independentemente do tipo de acesso à Internet
utilizado, quem paga a conta pelo envio do Spam é quem o recebe. Por
exemplo, para um usuário que utiliza acessos discados à Internet, cada
Spam representa alguns segundos a mais de ligação que ele estará
pagando.
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•

Conteúdo impróprio. Como a maior parte dos Spams é enviada para
conjuntos aleatórios de endereços de e-mail, não há como prever se
uma mensagem com conteúdo impróprio será recebida. Os casos mais
comuns são de Spams com conteúdo pornográfico ou de pedofilia
enviados para crianças.

Para os provedores de acesso, backbones e empresas:
Para as empresas e provedores os problemas são inúmeros e, muitas
vezes, o custo adicional causado pelo Spam é transferido para a conta a ser
paga pelos usuários.
Alguns dos problemas gerados para os provedores, backbones e empresas
são:
•

Má utilização dos servidores. Os servidores de e-mail dedicam boa
parte do seu tempo de processamento ao tratamento das mensagens
não solicitadas. Além disso, o espaço em disco ocupado por mensagens
não solicitadas enviadas para um grande número de usuários é
considerável.

•

Perda de clientes. Os provedores muitas vezes perdem clientes que se
sentem afetados pelos Spams que recebem ou pelo fato de terem seus
e-mails filtrados por causa de outros clientes que estão enviando Spam.

•

Investimento em pessoal e equipamentos. Para lidar com todos os
problemas gerados pelo Spam, os provedores necessitam contratar
mais técnicos especializados e acrescentar sistemas de filtragem de
Spam, que implicam na compra de novos equipamentos. Como
conseqüência os custos do provedor aumentam.

•

Impacto na banda. Para as empresas e provedores, o volume de
tráfego gerado por causa de Spams os obriga a aumentar a capacidade
de seus links de conexão com a Internet. Como o custo dos circuitos de
comunicação é alto, isto diminui os lucros do provedor e muitas vezes
pode refletir no aumento dos custos para o usuário.
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•

Bloqueio de redes. Quando são registrados altos volumes de
mensagens contendo Spam de uma determinada origem é comum o
bloqueio das redes envolvidas por outras entidades para evitar
enxurradas de Spam. O bloqueio pode se estender a uma classe de
endereços IP, a rede de um provedor ou até mesmo um país, ver notícia
abaixo do jornal “O Estado de São Paulo”.

Em 02/06/2003 o jornal “O Estado de São Paulo” publicou a reportagem
abaixo no suplemento de Informática, onde empresas e instituições
estrangeiras bloqueiam e-mail brasileiro para evitar enxurrada de Spam.
“Spam faz internet bater porta na cara do Brasil

E-mail vindo do Brasil é considerado lixo para algumas empresas e
instituições no exterior. Para enfrentar o grave problema de spam (e-mails
não-solicitados), administradores de rede chegam a devolver
sumariamente todas as mensagens de alguns países.
Os servidores da Universidade de Rochester, dos Estados Unidos,
devolveram um e-mail enviado por um repórter do Estado na semana
passada com a mensagem: “Nós não recebemos e-mail do Brasil devido
ao alto nível de spam.” No site ISP Planet (http://www.isp-planet.com),
voltado para provedores americanos, os membros ensinam a barrar
mensagens vindas do Brasil “. (ARIMA, 2003)

2.2.2 Tipos de SPAM

•

Boatos e correntes.

Os boatos e as correntes na Internet têm algo em comum: pedem para ser
enviados a todas as pessoas que você conhece. Tais e-mails se apresentam
com diversos tipos de conteúdo, sendo na maioria das vezes histórias falsas ou
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antigas. Para atingirem seus objetivos de propagação, os boatos e correntes
apelam para diversos métodos de engenharia social.
Os boatos (hoaxes) são textos que contam estórias alarmantes e falsas,
que instigam o leitor a continuar sua divulgação. Geralmente, o texto começa
com frases apelativas do tipo: "envie este e-mail a todos os seus amigos...".
Algumas classes comuns de boatos são os que apelam para a necessidade
que o ser humano possui de ajudar o próximo. Como exemplos temos os casos
de crianças com doenças graves, o caso do roubo de rins, etc.
Outros tipos de boatos são aqueles que difamam empresas ou produtos,
prometem brindes ou ganho de dinheiro fácil. Continuando com os exemplos,
temos e-mails sobre a existência de certa substância cancerígena em
determinado produto, o caso do e-mail que tratava da distribuição gratuita de
telefones celulares, de viagens gratuitas a Disneyworld, etc.
Ainda dentre os boatos mais comuns na rede, pode-se citar aqueles que
tratam de código malicioso, como vírus ou cavalos de tróia. Neste caso, a
mensagem sempre fala de vírus poderosíssimos, capazes de destruir seu
computador e assim por diante. Um dos mais famosos é o Good Times, que
circulou pela rede durante anos e, de vez em quando, ainda aparece um
remanescente enviado por internautas desavisados.
As correntes, chain letters, são textos que estimulam o leitor a enviar várias
cópias a outras pessoas, gerando um processo contínuo de propagação. São
muito semelhantes aos boatos, mas o mecanismo usado para incentivar a
propagação é um pouco diferente, pois a maioria das correntes promete sorte e
riqueza aos que não as interrompem e anos de má sorte e desgraça aos que
se recusam a enviar N cópias do e-mail para Y pessoas nas próximas X horas!
Como exemplo temos a corrente dos índios da sorte, dentre tantas outras.

27
• Propagandas
Os Spams com o intuito de divulgar produtos, serviços, novos sites, enfim,
propaganda em geral, têm ganhado cada vez mais espaço nas caixas postais
dos internautas. Não é o objetivo deste trabalho discutir a legitimidade da
propaganda por e-mail, mas sim discutir Spam, e muitas empresas têm usado
este recurso para atingir os consumidores. Isto sem contar a propaganda
política que inundou as caixas postais no último ano. Vale ressaltar que,
seguindo o próprio conceito de Spam, ao receber um e-mail não solicitado, a
pessoa está sendo vítima de Spam, mesmo que seja um e-mail de uma super
promoção que muito a interessa. O maior problema com a propaganda por
Spam é que a Internet se mostra como um meio fértil para divulgação de
produtos, atinge um grande número de pessoas, a baixo custo, sendo que na
verdade, quem paga a conta é quem recebe a propaganda, como discutido
anteriormente.

• Outros: ameaças, brincadeiras, etc.

Alguns Spams são enviados com o intuito de fazer ameaças, brincadeiras
de mau gosto ou apenas por diversão. Ainda assim são considerados Spam.
Casos de ex-namorados difamando ex-namoradas, e-mails forjados assumindo
identidade alheia e aqueles que dizem: "olá, estou testando uma nova
ferramenta para geração de Spam e por isto você está recebendo este e-mail",
constituem alguns exemplos. Vale lembrar que não há legislação específica
para casos de Spam. No entanto, podem-se enquadrar certos casos nas leis
vigentes no atual Código Penal Brasileiro, tais como: calúnia e difamação,
falsidade ideológica, estelionato, e outros.
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2.2.3 Custos
Enviar uma mensagem de e-mail para várias pessoas é muito barato. Em
uma hora, é possível mandar milhares de e-mails. Porém, tal conduta sai caro
para os destinatários, que têm que gastar maior tempo na conexão e na leitura
dos e-mails, e para os provedores, que têm que investir em soluções antispam,
disco magnético e circuitos de comunicação para manter seus clientes.

2.2.4 Ética
O ato do Spam envolve questões como a ética do uso do correio eletrônico
e quebra de privacidade na Internet.
Especialistas prevêem que as caixas de correios ainda ficarão entupidas
pela quantidade de Spam recebidos. A menos que este problema seja
combatido, o uso do e-mail como efetivo meio de comunicação pode ser
questionado.
Hoje em dia, muitos sites de comércio coletam dados dos visitantes e, sem
prévia autorização, enviam as famosas malas-diretas indesejadas. Há sites,
inclusive, que divulgam os endereços eletrônicos para empresas que estejam
interessadas em montar bancos de dados.
Endereços eletrônicos não são domínios públicos. Os usuários pagam por
ele e devem escolher a forma mais adequada de uso. Se desejarem receber
mensagens publicitárias, devem optar por isto.
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3 TÉCNICAS DE PROTEÇÃO CONTRA SPAM
Antes de apresentar as técnicas de proteção contra Spam, comentaremos
as táticas e técnicas mais comuns utilizadas pelos autores de Spam para
geração de Spam, conforme segue:
•

Técnicas de obtenção de e-mail;

•

Tática para forçar a leitura;

•

Meios para transmissão de Spams;

•

Técnicas para evitar a detecção.

3.1 Táticas e Técnicas Utilizadas pelos Autores de Spam
Técnicas para obtenção de e-mail:
•

Ataques "dicionário": o autor do Spam seleciona um "dicionário" de
palavras e nomes comuns, combina esses termos e envia e-mails
endereçados

a

todas

as

variantes

zeninguem1@exemplo.com.br,
zeninguem3@exemplo.com.br.

possíveis

como

zeninguem2@exemplo.com.br,
Os

autores

de

Spam

costumam

combinar este tipo de ataque com provedores de e-mail que tenham
uma grande rede de usuários.
•

E-mails falsos: a prática mais comum e atual dos autores de Spam é a
utilização de e-mails com endereços de origem falsos que despistam o
verdadeiro conteúdo da mensagem, usando um e-mail que pareça ter
vindo de algum lugar ou de pessoa idônea. É relativamente fácil forjar o
cabeçalho de uma mensagem e fazer um e-mail parecer ter vindo de
uma fonte confiável. Os autores de Spam estimulam fortemente o
usuário a abrir e responder à mensagem.
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•

Endereços publicados na Internet: tática bastante utilizada pelos autores
de Spam para obtenção de endereços, é muito comum à utilização de
robôs para procurar endereços publicados na Internet. Os endereços
utilizados em murais, fórum, sala de bate-papo, sites de comércio
eletrônico ou qualquer outro local público, são os mais procurados.

•

Venda de malas diretas em CD: os endereços de e-mail obtidos pelos
autores de Spam e/ou obtidos ilicitamente por meio de funcionários que
têm acesso às listas das organizações são gravados em CD e vendidos
ilegalmente pela Internet ou por camelôs.

Tática para forçar a leitura:
•

Mensagens sociais: esta tática tenta fazer com que os usuários abram o
Spam achando que a mensagem é proveniente de alguém conhecido,
atraindo a pessoa com um assunto "pessoal". Assuntos típicos desta
tática incluem "Como vai você?", "Urgente e confidencial", "Precisamos
nos encontrar", "Tenho o dinheiro para você", etc.

Meios para transmissão de Spams:
•

Open relay: esta técnica permite que os autores de Spam utilizem
servidores de correio de terceiros, como Relay (intermediários), na
entrega de correio não solicitado. Uma das técnicas mais utilizadas
pelos autores de Spam é a consulta às listas de servidores de SMTP
abertos para propagar e-mails de propaganda anonimamente.
Servidores de SMTP que permitem Relay já foram usados na Internet de
maneira válida. No entanto, atualmente, constituem uma ameaça na
rede, pois são usados pelos autores de Spam para disparar Spams
indiscriminadamente. O uso de servidores como Relay permitem aos
autores de Spam aumentarem o envio destes e-mails, driblar filtros,
despistar sua verdadeira identidade, e sem pagar nada por isto.
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Dados do “Brazilian Computer Emergency Response Team”, indicam a
redução de 49% do número de reclamações sobre máquinas com
serviço de e-mail mal configurado, sendo abusadas, comparando os
meses de janeiro a setembro de 2003 e 20041. (NBSO, 2004).
•

"Open proxy", servidores de terceiros: esta técnica permite que os
autores de Spam utilizem servidores de terceiros com proxy aberto para
enviar

mensagens

escondendo

suas

verdadeiras

identidades

e

endereços IP, mantendo-os no anonimato.
Dados obtidos por meio dos incidentes relatados pelos administradores
de redes ao “Brazilian Computer Emergency Response Team”, indicam
que o número total de e-mails processados no ano de 2003 foi superior
a quatro milhões, com as reclamações concentrando-se nas categorias
de Spamvertised Website2 e Open Proxy. (ROCHA, 2004).
Técnicas para evitar a detecção:
•

Inserindo linhas aleatórias de texto e caracteres: técnica utilizada para
passar pelos filtros de conteúdo. Para tentar passar através dos filtros de
controle anti-spam, os autores de Spam inserem linhas de texto
aleatoriamente pelo e-mail para fazer com que aquele determinado
Spam aparente ser uma mensagem única. Às vezes eles fazem isso
com tópicos de e-mail adicionando espaços e caracteres como:
V_I_A_G_R_A.

•

IP Spoofing, técnica utilizada pelos autores de Spam para esconder sua
verdadeira identidade, o endereço IP de origem. O IP spoofing faz com
que os roteadores e/ou servidores fiquem sobrecarregados ao ter de
responder mensagens com endereços IPs falsos. Se isto for aplicado em
grande escala, possibilita ataques de denial of service.

1 Fonte: Brasilian Computer Emergency Team, Estatísticas de Spam, tabelas com valores
totais, http://www.nbso.nic.br/stats/spam/2004-jan-mar/relay.html
2 Spamvertised Website é classificado como reclamações sobre máquinas que hospedam
páginas com produtos e serviços sendo oferecidos no Spam.
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O IP spoofing consiste na troca do IP original por um outro, podendo
assim se passar por um outro host. Através de IP Spoofing, um intruso
pode se aproveitar de hosts confiáveis armazenados no arquivo .rhosts,
e entrar em máquinas via rlogin, por exemplo, onde não é exigida senha.
O famoso ataque de Kevin Mitnick à rede particular de Tsutomo
Shimomura, um especialista em segurança de sistemas, em dezembro
de 1994, foi baseado no ataque descrito acima. Mitnick, além da rede de
Shimomura, através de um modem e celular, invadiu diversos outros
sistemas, como universidades, empresas e órgãos públicos. (GULKER,
2001).

3.2 Técnicas de Proteção
Estudos do Gartner Group indicam que o Spam têm se tornado um grave
problema para as organizações. (LUNDY; GREY; HALLAAWELL, 2003). Em
seu artigo publicado em 22 de setembro de 2003, foi divulgado que o Spam
afeta aproximadamente 100% das empresas, das quais pouco mais de 50%
das caixas postais de seus funcionários possuem algum tipo de Spam e menos
de 10% possuem ferramentas antispam. As companhias têm reconhecido que
o Spam é o maior causador da perda de produtividade e têm procurado adotar
ações para combater o Spam.
Existem basicamente dois tipos de ferramentas que podem ser utilizadas
para barrar Spams: aquelas que são colocadas nos gateways, que filtram os emails antes que cheguem até o usuário, e aquelas que são programadas nas
caixas postais dos usuários, que filtram os e-mails com base em regras
individuais de cada usuário.
Os recursos utilizados pelas ferramentas para proteção contra Spam são:
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Instaladas em gateways:
•

Criação de filtros de conteúdo, triagem dos e-mails recebidos,
eliminando os e-mails com suspeita de Spam antes de depositar nas
caixas postais ou separando-os em área isolada, comumente
denominada quarentena;

•

Listas brancas e Listas Negras, criação de listas contendo os
remetentes autorizados a enviar e-mail para o proprietário da lista
(Lista Branca) ou os remetentes indesejados por serem suspeitos de
gerar Spam (Lista Negra);

•

Desafio / Confirmação de remetente, antes de entregar o e-mail o
servidor envia uma mensagem para o remetente confirmar sua
‘humanidade’. Após a confirmação, o remetente é incluído numa Lista
Branca. Esta técnica exige um pouco de ação por parte do remetente a
fim de provar que não se trata de um autor de Spam;

•

Heurística, capacidade de avaliar, identificar e filtrar as novas
mensagens e as existentes, usando múltiplas características de Spam,
fornecendo taxas de captura altamente precisas e taxas muito baixas
de falsos positivos;

•

Análise genética, em teste no centro de pesquisas da IBM, técnica de
filtro que identifica seqüências que unicamente aparecem nos Spam,
permitindo assim sua identificação. Essa técnica conhecida como
Chung-Kwei

é

baseada

nos

mesmos

métodos

científicos

de

seqüenciamento molecular. (RIGOUTSOS; HUYUNH, 2004).
Programadas nas caixas postais dos usuários:
•

Análise Bayesiana, baseada no teorema de Bayes, usado na
inferência estática para atualizar estatísticas da probabilidade de que
diferentes hipóteses são verdadeiras, baseadas nas observações e no
conhecimento de como essas observações se relacionam com as
hipóteses;
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•

Verificação de credibilidade, certificação da origem do e-mail. Uso de
certificados digitais para identificar a origem do e-mail. Esta técnica é
utilizada também para garantir o não-repúdio por parte do remetente.

Outros recursos utilizados também devem ser utilizados no combate ao
Spam, como:
•

Feedback dos usuários, ações ou ajustes nas ferramentas antispam
baseadas nas informações dos usuários. Este método tem sido utilizado
com muita eficiência para registrar as reclamações dos usuários sobre
mensagens

contendo

Spam depositadas

nas

caixas

postais e

conseqüente apuração de taxas de falso negativo;
•

Integração com antivírus, a implementação de ferramentas antivírus
tem sido adotada com maior freqüência pelas organizações. Como em
alguns locais existem somente ferramentas antivírus, o método utilizado
é o uso dos recursos dos filtros de mensagens com vírus para as
mensagens suspeitas de Spam;

•

DNS Blacklists, uso de listas negras internas ou públicas contendo
endereços IP e DNS de ISPs ou servidores potencialmente utilizados
para envio de Spam;

•

Honeypot, endereços de e-mails criados sem nenhuma divulgação,
todas as mensagens que chegarem nestas contas só podem ser Spam;

•

Informar ao NBSO3 os incidentes de Spam, os administradores devem
enviar uma reclamação para os responsáveis pela rede de onde saiu a
mensagem, copiando na reclamação de Spam o endereço do NBSO,
mail-abuse@nic.br. Deste modo, o NBSO pode manter dados
estatísticos sobre a incidência e origem de Spams no Brasil e, também,
identificar máquinas mal configuradas que estejam sendo abusadas
pelos autores de Spam.

Dentre os principais problemas encontrados no combate ao Spam, citamos:

3 NIC BR Security Office, Brasilian Computer Emergency Response Team
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•

Ausência de legislação;

•

Inexistência de ferramentas 100% eficazes;

•

Os autores de Spam estão utilizando técnicas cada vez mais
sofisticadas e eficientes;

•

Credibilidade das ferramentas antispam. Falsos positivos bloqueando
mensagens reais e falsos negativos deixando passar o que não deveria;

•

Listas Negras e Listas Brancas, algumas são muito agressivas, outras
têm manutenção precária, lentidão na inclusão e remoção das listas;

•

Preço e complexidade das soluções.

3.2.1 Filtros de conteúdo
Alguns programas clientes de e-mail apresentam funcionalidades que
permitem filtrar e-mails de Spam. Os filtros permitem fazer uma triagem nos emails recebidos, separando os Spams em potencial dos e-mails válidos. Os
filtros podem ser implementados de maneiras distintas e em diversos níveis,
como filtros no servidor de e-mail, no cliente de e-mail, além de outros tipos de
filtragem.
O grande problema com a utilização de filtros é o cuidado em não rejeitar
e-mails válidos, principalmente quando a filtragem é por domínio, pois ao barrar
um domínio reconhecidamente utilizado por autores de Spam, alguma
mensagem válida pode estar sendo bloqueada.
Existem vários tipos de filtragem, relacionados a seguir:
•

Por endereço IP, usado nos casos em que é possível identificar o
endereço IP origem do Spam;

•

Por rede, usado nos casos em que o Spam parte de vários IPs de uma
mesma rede, ou ainda, em situações evidentes do descaso dos
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administradores da rede origem do Spam. Este método de filtragem é
usado também para filtrar redes dial-up;
•

Por domínio, usado basicamente quando os responsáveis por um
determinado domínio não coíbem a ação por parte de autores de Spam
ou ainda, quando o referido domínio é reconhecidamente origem de
freqüentes Spams;

•

Pelo reverso, barrando os e-mails cujos domínios de origem não
possuem reverso;

•

Por remetente/usuário, quando o autor de Spam é de fato conhecido,
devido a histórico de ocorrências anteriores, por exemplo;

•

Por conteúdo, em busca de palavras reconhecidamente utilizadas pelos
autores de Spam.

3.2.2 Análise Bayesiana
O teorema de Bayes é largamente utilizado em duas áreas pouco
relacionadas, como a medicina e a informática. Na medicina o paradigma é
embasado em evidências, na informática é empregado em muitos sistemas de
classificação automática. Inicialmente, o sistema é treinado, aceitando entradas
de humanos que dizem que uma dada entrada pertence a determinado grupo.
Com o tempo, o sistema acumula grande banco dessas informações e,
aplicando o teorema de Bayes, permite estimar a probabilidade de cada novo
dado pertencer a cada grupo já classificado. (LORENZZONI, 2003).
Essa técnica é utilizada na classificação de mensagens através da análise
das palavras e cabeçalhos de e-mails passados. Eles aprendem com o tempo.
Por exemplo, assim que as mensagens de Spam começam a anunciar
"Viagr@", isto ensina ao filtro que, a partir de então, todas as mensagens em
que o famoso remédio para impotência é escrito com "@", são mensagens de
Spam.
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No processo de classificação, as mensagens são divididas em três
categorias:

reconhecidamente

Spam,

suspeita

de

Spam

e

as

que

definitivamente não são Spam.
O processo de aprendizado requerido pela análise bayesiana para
identificar o Spam do não Spam, conforme as três categorias citadas no
parágrafo anterior, é utilizado para calculo das probabilidades iniciais das
palavras e frases que aparecem nas mensagens de e-mail serem Spam. Na
literatura não foram encontradas definições sobre a quantidade de mensagens
a serem incluídas no filtro durante o treinamento. As referências discordam
sobre o volume de treinamento necessário. (NIELSEN; HASKINS, 2004).
Os filtros bayesianos são mais eficientes quando treinados para cada
usuário individualmente do que quando são treinados para um grupo de
usuários, pois o que pode ser Spam para um usuário pode não ser para outro.
(NIELSEN; HASKINS, 2004).
Sua formulação é a seguinte:
•

Enunciada a probabilidade direta de uma hipótese H condicionada a um
corpo de dados E,P(H|E) está relacionada com o inverso da
probabilidade dos dados E condicionados à hipótese H,P(E|H),
matematicamente,
P(spam|palavras) = P(palavras|spam) x P(spam) / P(palavras)
Onde:
P(palavra|spam) = probabilidade da palavra aparecer em Spam
P(spam)

= percentual de Spam

P(palavras)

= Probabilidade da palavra aparecer em Spam

sobre o percentual de Spam, calculado por:
P(spam) x P(palavra|spam) + P(não spam) x P(palavra|não
spam)
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3.2.3 Listas brancas (Whitelists) e listas negras (Blacklist)
Técnica que tem conquistado adeptos devido ao baixo custo e facilidade na
implementação. Ao contrário das listas negras, em que se filtram os remetentes
indesejáveis, a filosofia das listas brancas é definir uma lista de remetentes
“conhecidos” e autorizados a enviar e-mail para o(s) usuário(s), dono(s) da
Lista branca em questão. Assim, os e-mails recebidos de endereços não
constantes na Lista branca são barrados.

Listas Brancas (Whitelist) e Listas Negras
(Blacklist)
Mensagem chega através do SMTP

Sim

Lista
branca ?
Não

Lista
negra ?

Sim

Não

Outros
Algorítmos
Aceita mensagem

Rejeita mensagem

FIGURA 7 – Fluxo de recepção e tratamento de mensagens nas Listas Brancas e Listas
Negras
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A lista negra, blacklist, deve ser aplicada para rejeitar e-mails originados de
potenciais redes ou de autores de Spam, pré-definidos numa lista. O uso deste
recurso reduz significativamente os problemas com Spam e com ataques de email, através de spam/relay.
Os programas de filtragem funcionam basicamente da seguinte forma:
comparando os e-mails que chegam com listas negras on-line ou criadas pelo
próprio usuário, liberando apenas as mensagens de remetentes autorizados
em sua lista branca.
A aplicação desta técnica não resolve todos os problemas de Spam, mas
reduz o volume de junk e-mails nas caixas postais. Adicionalmente, os usuários
devem ser orientados a relatar todos os problemas de Spam para que o
administrador possa incrementar a política de defesa contra Spam da rede
como um todo.

3.2.4 Análise genética
Esta técnica utiliza mecanismos de filtragem de mensagens, propondo ser
mais eficiente do que as demais pelo fato de se basear nos princípios da
análise de DNA.
Em testes realizados, o sistema foi alimentado com milhares de Spams
conhecidos. Em seguida, converteu cada um deles numa única linha, uma
seqüência contínua de letras e espaços e analisou cada uma dessas linhas em
busca de padrões. Se determinados caracteres aparecessem na mesma ordem
em mais de um Spam, esse bloco era marcado como uma “palavra de Spam”.
Ao final da varredura, Chung Kwei tinha construído para si uma espécie de
“léxico do spamês”, uma lista de “palavras” que aparecem nas mensagens
indesejáveis. O programa também aceita exemplos negativos, de forma que

40
“palavras” comuns, tanto ao Spam quanto ao banco de mensagens legítimas,
podem ser expurgadas da relação.
O vocabulário do Spam pode ser usado de diversas maneiras na
classificação e filtragem de mensagens novas. Uma possibilidade é atribuir
pontos a cada novo e-mail que chega, a partir do número de palavras-spam
que contém e da percentagem dele que é composta por esse tipo de palavra.
Os resultados dos testes indicaram que o Chung Kwei reconheceu
corretamente mais de 96% dos Spams e teve uma taxa de falsos positivos de
0,066%. (RIGOUTSOS; HUYUNH, 2004).

3.2.5 DNS Backlists
São serviços de bloqueio de Spam baseados em listas negras de DNS4.
Configurados nos servidores de e-mail para utilização das DNS backlists como
critérios para rejeitar ou filtrar as mensagens recebidas. Existem serviços
públicos

que

publicam

listas

contendo

endereços

IP

de

servidores

potencialmente utilizados para Spam, com relay aberto, proxies desprotegidos,
ISPs que dão suporte ao Spam, etc. (MAPS, 2004).
Essas listas também são conhecidas como RBLs, Realtime Blackhole List,
seu funcionamento é análogo às Listas Brancas e Listas Negras de endereço
de origem (TABELA 2).
As opções para escolha das DNS blacklists são quase ilimitadas. Muitas
possuem quantidades enormes de domínios bloqueados, outras bloqueiam os
e-mails provenientes de determinados provedores, algumas chegaram até a
bloquear determinadas ferramentas e países.
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Em palestra realizada no congresso “XII Dados a Salvo de Tragédias,
2004”, o ex-presidente da Embraer, Osires Silva, citou que empresa quase
perdeu um negócio de mais de 100 milhões de dólares por causa de um
bloqueio que parte da Europa estava fazendo para e-mails provenientes do
Brasil, fazendo com que a proposta composta por um grande número de
páginas não pudesse ser enviada. (DADOS ..., 2004).
A principal diferença entre as Listas negras comuns e a DNS blacklist é que
nesta última, as pesquisas às bases de dados são feitas em DNS.

4 Domain Name Service
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TABELA 2 - DNS blacklist mais populares
Sigla

Nome

POP%

SPAMCOP

SpamCop

ORDB

Open Relay Database

66%

DSBL-TRUST-S

Distributed Server Boycott List (Single)

55%

SPAMHAUS

Spamhaus SBL (Spam Block List)

42%

CBL

CBL Composite Blocking List

35%

NJABL

Not Just Another Bogus List (NJABL)

34%

BLCKUS-CNKR

blackholes.us China and Korea combined networks

22%

BLITZEDALL

Blitzed Open Proxy Monitor List Combined

14%

SORBS-ALL

SORBS Combined List

9%

BLCKUS-CN

blackholes.us China network

6%

SPAMHAUS-SBLXBL Spamhaus SBL+XBL (Combined)

100%

6%

BLCKUS-KR

blackholes.us Korea network

4%

SPAMBAG

spambag.org

4%

FIVETEN

FiveTen Blackhole List

4%

RSL

visi.com Relay Stop List (RSL)

3%

NOMOREFUNN

No-more-funn

1%

PSBL

Passive Spam Block List

1%

IPWHOIS

rfc-ignorant.org

1%

AHBL

Abusive Host Blocking List (AHBL)

< 1%

SPAMHAUS-XBL

Spamhaus XBL (Exploits Block List)

< 1%

Legenda: POP%, índice de popularidade baseado no número de e-mails verificados. 100%
significa que esta lista foi utilizada mais vezes para verificar a origem de um e-mail.
Fonte: Vam Soft Software Solutions, novembro/2004. Dados relatados nos últimos 90 dias.
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3.2.6 Proteção dos servidores proxy
O termo open proxy é atribuído aos computadores conectados à Internet
que essencialmente foram invadidos e transformados em mecanismos de
entrega de Spam, normalmente sem o consentimento de seu proprietário.
Algumas vezes isso ocorre como resultado da infecção de algum tipo de vírus,
outras vezes pode ser que um determinado software tenha sido configurado
incorretamente, ou contenha spyware5, que habilite a funcionalidade de entrega
de Spam. A tendência é de que o número de open proxies tenha aumentado,
devido ao advento dos cable modems, internets de banda larga, sistemas
operacionais desatualizados e sem segurança.
Para verificar se o servidor de proxy está vulnerável, a FTC6 recomenda
avaliar os seguintes itens.(FTC, 2004a)
•

O servidor de proxy permite conexões de redes não autorizadas?

•

Os softwares estão sendo atualizados regularmente? Estão sendo
utilizadas as versões mais recentes? Foram aplicadas as correções mais
recentes?

•

Há controle de acesso adequado ao servidor?

•

Há análise regular do uso do servidor?

•

Existe algum canal de comunicação para que as pessoas possam
informar o uso indevido do servidor de proxy? Por exemplo: conta de email “abuse@[seudomínio]".

Recomenda-se também, bloquear e-mails provenientes de servidores com
open proxy, pois tem sido uma tática muito utilizada pelos autores de Spam.
Um exemplo de lista open proxy é a CBL, Composite Blocking List, que
oferece mecanismos para configuração de listas de servidores classificados
como open proxy com atualizações constantes. (CBL, 2004).
5 Spyware, programas espiões instalados nos computadores para obter informações sobre os
hábitos dos usuários.
6 Federal Trade Commission, Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos
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3.2.7 Proteção dos servidores de e-mail
Os servidores de e-mail mal configurados podem ser utilizados para open
relay. O open relay é semelhante ao open proxy, em ambos são utilizados
computadores desprotegidos que transmitem Spam sem conhecimento ou
consentimento do administrador. A diferença é que o open relay ocorre
somente em servidores de e-mail, normalmente devido a uma má configuração
dos softwares de e-mails e costuma enviar quantidades menores de Spam que
o open proxy.
Em 29 de janeiro de 2004, a FTC e 36 outras agências localizadas em 26
países anunciaram a “Operation Secure Your Server”, um esforço internacional
para reduzir o fluxo de e-mail comercial não solicitado que se utiliza de servidor
com open relay e open proxy abertos. Como parte da iniciativa as agências
identificaram dezenas de milhares de provedores no mundo com o serviço de
proxy e relay mal configurado, e as agências estão enviando cartas, traduzidas
em 21 idiomas, contendo orientações para que eles protejam seus servidores.
Esta iniciativa é um reforço à outra ação adotada em maio/2003, também
pela FTC, em que foram identificados mil servidores “Open Relays” e enviadas
cartas para seus operadores, pedindo para resolver o problema. O FTC atuou
junto com órgãos de proteção ao consumidor do Canadá, Japão, Austrália e
Chile. A carta foi traduzida em 11 línguas, inclusive em português. “Servidores
com relays abertos são normalmente utilizados por pessoas que inundam a
Internet com e-mails comerciais não solicitados", explica a carta. "Isto cria
problemas para consumidores em todo mundo, bem como para a polícia e para
sua organização”. (FTC, 2004b).
Um dos métodos utilizados para bloquear Spams é rejeitar e-mails
provenientes de servidores open relay. Com isso os administradores de rede
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devem se preocupar em configurar corretamente seus servidores, evitando a
inclusão dos mesmos nas estatísticas e listas de servidores abertos para relay.
Além do FTC, outras entidades também mantêm bases de dados de
servidores que permitem relay, entre elas podemos citar o MAPS, Mail Abuse
Prevention System7.

7 http://www.mail-abuse.com/
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4 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE SOLUÇÕES ANTISPAM
A metodologia adotada para análise de soluções antispam é composta de
05 componentes descritos a seguir:
a)

Levantamento da situação atual, processo de levantamento da
arquitetura, indicadores dos volumes envolvidos e seleção das
informações relacionadas ao Spam;

b)

Avaliação das funcionalidades existentes e necessárias, processo
de pré-avaliação das funcionalidades necessárias para a escolha das
soluções que serão analisadas mais detalhadamente;

c)

Estudo de viabilidade das soluções alternativas, processo que
estende o estudo de viabilidades das alternativas avaliadas no item
anterior, levando-se em consideração a disponibilidade, aplicabilidade
e custo;

d)

Implementação piloto das alternativas, processo de seleção e
avaliação das alternativas que deverão ser testadas e homologadas
em ambiente equivalente ao de produção; e

e)

Escolha da solução final, após realização dos testes, indicação e
justificativa contendo os benefícios a serem obtidos com a alternativa
escolhida.

O uso de metodologia é importante em qualquer tipo de organização, em
particular, nas instituições públicas regidas pela Lei 8666, de 21/06/1993, que
institui as normas para licitações e contratos da administração pública, a
metodologia torna-se imprescindível por ter que constar no processo licitatório.
(BRASIL. Presidência da República. 1993).
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4.1 Levantamento da Situação Atual
A primeira atividade a ser desenvolvida para possibilitar o levantamento da
situação atual é o estudo prévio sobre os conceitos relativos ao tema a ser
estudado, de forma a tornar o processo mais objetivo e produtivo, sem gerar
desgastes para a equipe responsável pela administração e manutenção do
ambiente e para o pesquisador.
No processo de levantamento da situação atual são registrados todos os
apontamentos obtidos por meio de entrevistas individuais com usuários e
administradores, levantamento e desenho da arquitetura existente, recursos de
hardware e software em uso, arquivos contendo registros e logs, e fatos
relevantes observados durante o processo de levantamento.
Nesta fase, devem ser obtidas informações sobre o sistema de correio
eletrônico, os volumes de mensagens, como é realizada a autenticação dos
usuários, mecanismos existentes para interação com os administradores em
caso de suspeitas de Spam.
O levantamento deverá ser orientado para que sejam realizadas medições
que permitam medir e comparar o índice de eficiência da ferramenta atual com
as alternativas a serem avaliadas visando garantir a qualidade das informações
e conseqüentemente melhor resultado final.
Apesar da impossibilidade de especificar precisamente todos indicadores
de eficiência ainda nesta fase, alguns indicadores são considerados óbvios,
como o falso positivo e o falso negativo.
Nesta etapa também devem ser identificadas novas métricas necessárias à
apuração dos volumes e comparação das alternativas.
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Especificamente, num estudo de caso para proteção antispam deve ser
realizado levantamento sobre o ambiente, política de segurança, solução de
correio eletrônico, característica da ferramenta de correio eletrônico, técnicas e
ferramentas antivírus e antispam existentes, outras técnicas e ferramentas
utilizadas na proteção do ambiente e medições sobre a situação atual (falso
positivo, falso negativo e percentual de Spam).

4.2 Avaliação das Funcionalidades Existentes e Necessárias
Para avaliação de soluções alternativas devem ser avaliadas todas as
funcionalidades existentes e definidas as que sejam necessárias para
possibilitar a escolha das alternativas que farão parte da seleção. Serão
selecionadas para uma análise mais detalhada somente as alternativas que
apresentarem

as

funcionalidades

requeridas,

as

demais

devem

ser

descartadas nesta fase.
As funcionalidades existentes devem ser obtidas a partir do levantamento
da situação atual realizado na fase anterior. Já as funcionalidades necessárias
devem utilizar as informações obtidas na fase anterior, agregada de novos
requisitos consideradas essenciais e disponíveis no mercado.

4.3 Estudo de Viabilidade das Soluções Alternativas
Os requisitos de disponibilidade, aplicabilidade e custo também devem ser
utilizados nos critérios de classificação das soluções alternativas.
Por disponibilidade considera-se a facilidade de obtenção de recursos de
hardware e software necessários para realização dos testes em ambiente
equivalente ao de produção em paralelo com a solução existente, preservandose a estrutura atual para evitar impactos negativos.
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No tocante à aplicabilidade, as alternativas devem ser compatíveis e
possuir recursos nativos de integração com a solução atual.
Quanto ao custo, as alternativas devem atender os requisitos definidos na
fase anterior sem demandar muitos investimentos em novas estruturas de
hardware, software e gerenciamento.
Nesta fase, a análise das soluções alternativas deve ser realizada por meio
de análise de manuais, documentos técnicos e visitas às empresas onde as
ferramentas encontrem-se instaladas acompanhadas de entrevistas aos
administradores responsáveis pela implementação e manutenção do ambiente.

4.4 Implementação Piloto das Alternativas
Após levantamento dos requisitos funcionais e análise dos documentos, as
ferramentas serão submetidas a testes práticos para avaliação e homologação
das soluções.
Para realização dos testes e reconhecimento dos resultados sem que
ocorram questionamentos quanto à utilização de diferentes tipos de variáveis
(ambiente, amostras, e outros), o processo de homologação deverá ser
realizado em ambiente equivalente ao de produção. Para tanto, deverá ser
criado ambiente paralelo para instalação das alternativas a serem avaliadas.
Na impossibilidade de criação de ambiente paralelo, os recursos
atualmente empregados na solução existente, deverão ser preservados, pois
na ocorrência de qualquer anomalia durante o processo de testes e
homologação o ambiente de produção poderá ser recuperado imediatamente
até que seja solucionada a anomalia.
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4.5 Escolha da Solução Final
Após avaliação das alternativas, testes e homologação, deve-se decidir em
manter a solução atual ou implementar uma das alternativas homologadas na
fase anterior.
Nesta fase, é importante destacar as vantagens e desvantagens das
alternativas avaliadas para evitar com que somente a variável custo seja o fator
decisivo na escolha da solução final.
Devem

ser

considerados,

na

escolha,

também

as

variáveis

de

disponibilidade e de crescimento gradativo, conforme o aumento da demanda
por parte do ambiente ou de usuários.

51

5 ESTUDO DE CASO
A metodologia proposta foi aplicada num estudo de caso, analisando-se
alternativas antispam para o sistema de correio eletrônico do Sistema
Estratégico de Informações - SEI8 do Governo do Estado de São Paulo.
No estudo foram considerados somente sobre as mensagens recebidas da
Internet, e em sua análise final, foram analisados, predominantemente, os
indicadores de falso positivo e falso negativo.

5.1 Histórico
Em 1995, os meios de comunicação do Governo do Estado de São Paulo,
eram apenas o telefone e o fax; não existia uma rede de dados para
comunicação. Os integrantes do primeiro escalão do Governo Estadual
defrontavam-se com total inexistência de informações gerenciais para que
pudessem governar e tomar decisões. (NOGUEIRA FILHO; AGUNE, 2004).
Foi então criado, por determinação do governador, o Sistema Estratégico
de Informações (FIGURA 8),

rede que interliga todos dirigentes da

administração pública estadual. (NOGUEIRA FILHO; AGUNE, 2004).
O correio eletrônico foi o primeiro instrumento disponibilizado na rede do
Sistema Estratégico de Informações, em 1995, personalizado e padronizado
para dar um caráter de formalidade e oficialidade ao correio. A criptografia e o
sistema de segurança, inerentes ao Lotus Notes9, foram condições essenciais
para garantir a credibilidade e aceitação por parte dos dirigentes.

8 Rede que interliga todas as Secretarias do Governo do Estado de São Paulo, implementada
em 1995.
9 Lotus Notes, ferramenta básica de comunicação e de trabalho em grupo, definida pelo
governo do Estado para implementação da rede do Sistema Estratégico de Informações
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Em 1997, surgiu uma nova demanda, motivada pelo convite do Governo
Alemão para participação do Governo do Estado de São Paulo na Feira
Internacional das Indústrias, realizado em Hannover, naquele mesmo ano.
(SEI, 1996).
Participaram da feira, o atual governador do Estado, Geraldo Alckmin e
alguns Secretários de Estado. Como foram agendadas diversas apresentações
e reuniões com empresários e membros do governo alemão, fez-se necessária
à criação de endereços de e-mail para troca de informações, por meio da
Internet.
Surgiu então a necessidade de integrar o correio eletrônico do Lotus Notes
com a Internet, por meio da utilização de gateway SMTP10, além da criação de
endereços de e-mail.

10 SMTP – Simple Mail Transfer Protocol

53

Rede com 21.703 estações
66 aplicativos

FIGURA 8 – Rede do Sistema Estratégico de Informações.
Fonte: Casa Civil-SEI. Imagem cedida pela coordenação do SEI.

-

Com a expansão do correio eletrônico e do Sistema Estratégico de
Informações do Governo nos anos seguintes, fez-se necessário ampliar o
sistema de comunicação de dados para as entidades da Administração Pública
Estadual.
Em atendimento a essa demanda, foi implementado a rede estadual de
comunicação de dados estadual em 1999, denominada Intragov (FIGURA 9),
oficializada por meio da Resolução SGGE – 46 de 23/07/1999, implantada pela
Casa Civil e pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São
Paulo – PRODESP, permitindo a interligação de todos os órgãos vinculados ao
Governo Estadual, instalados dentro do Estado de São Paulo. (SEI, 1996).
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A Intragov tem proporcionado a interligação, através de circuitos de
comunicação de dados baseados em tecnologia ATM e Frame-Relay, dos
diversos órgãos vinculados ao Poder Executivo, estendendo-se aos Poderes
Legislativo, Judiciário e Ministério Público, além de Prefeituras e Câmaras
Municipais no Estado de São Paulo. (SEI, 1996).
O grande desafio do Governo é estender a Rede para todo território do
Estado de São Paulo, onde o Governo tem 20.000 unidades administrativas
(escolas, hospitais, postos policiais, etc). A meta do Governo é conectar 15%
dos 700.000 funcionários públicos em 2005, ou seja, 100.000 usuários.
(NOGUEIRA FILHO; AGUNE, 2004).

FIGURA 9 – Infra-estrutura Intragov.
Fonte: Casa Civil-SEI. Imagem cedida pela coordenação do SEI.

Em 2003, o Governo do Estado de São Paulo, em busca da elevação do
nível de eficiência e eficácia da Administração Pública Estadual, instituiu o
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Comitê de Qualidade da Gestão Pública - CQGP, por meio do decreto estadual
n.º 47.836, de 27/05/2003, em conformidade com suas atribuições definidas no
artigo 6º.
Este Comitê prevê a formulação, proposição, implementação de diretrizes
voltadas à elevação do uso da tecnologia da informação, formação e
aperfeiçoamento dos servidores do Estado, contando para isso, com diretrizes
e normas gerais da Administração Pública Estadual relativas a recursos
humanos, suprimentos, atividades administrativas complementares, aquisições,
contratações e terceirizações.
Com a implantação do Sistema Estratégico de Informações e a rede
Intragov, os projetos estratégicos do governo contam com uma facilidade a
mais para sua implementação e a população pode ser mais bem atendida.

5.2 Ambiente Atual
O Sistema Estratégico de Informações se utilizada da infra-estrutura da
rede de comunicações do governo - Intragov para troca de informações e
roteamento de mensagens entre seus usuários. A rede Intragov possui
atualmente 5.332 circuitos ativos11, distribuídos da seguinte forma:
•

Poder executivo: 4.904 circuitos

•

Poder legislativo:

•

Poder judiciário:

•

Ministério público: 117 circuitos

•

Prefeituras:

3 circuitos
306 circuitos
2 circuitos

11 Fonte: Secretário Executivo da rede Intragov, Eduardo Pontes, novembro, 2004
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O Sistema Estratégico de Informações encontra-se atualmente com 21.703
usuários cadastrados, dos quais 5.812 usuários possuem endereços de e-mail
válido para trocar mensagens com usuários da Internet. (SEI, 1996).
Em média são trocadas por dia cerca de 63.000 mensagens internas entre
os usuários das secretarias e cerca de 21.000 mensagens são recebidas da
internet já deduzidas 4.100 mensagens infectadas por vírus e outras 9.900
enviadas para a quarentena por serem suspeitas de Spam. Mesmo contando
com o sistema de antivírus e antispam muitos usuários têm reclamado que
continuam recebendo mensagens indesejadas (FIGURA 10).
Em maio de 2004, foi implementado outro sistema de correio eletrônico
baseado em software livre, sem mecanismos de criptografia e de autenticação
por chaves públicas/privadas, denominado Webmail. Como este sistema é
novo e periodicamente são realizadas manutenções em sua programação, não
será objeto de estudo por não apresentar volume significativo.
O grande desafio para a administração da rede é minimizar o problema
ocasionado pelo Spam com o menor impacto possível para os usuários e a
baixo custo.
Em particular, no âmbito governamental, existem também as mensagens
políticas, contendo propagandas de candidatos, que em períodos eleitorais
podem levar a questionamentos no Tribunal Eleitoral, podendo levar em última
conseqüência, desde que provada, a impugnação de candidatos.
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Roteamento de mensagens Lotus Notes
Enviadas para
quarentena cerca de
9.900 mensagens/dia
suspeitas de Spam

Eliminadas cerca de
4.100 mensagens/dia
contendo vírus

Internet

Firewall

Antispam e
antivírus

Gateway
SMTP
São entregues cerca de
21.000 mensagens/dia

Antivírus

Roteador de
mensagens
internas
São entregues cerca de
63.000 mensagens/dia

Secretaria “A”

Secretaria “B”

Secretaria “N”

FIGURA 10 – Recepção de mensagens Lotus Notes.
Fonte: Casa Civil-SEI

5.3 Política de Segurança
O Governo do Estado de São Paulo possui política de uso do correio
eletrônico elaborada em 2002, apresentada no APÊNDICE (SEI, 1996).
Quanto à privacidade dos usuários não existe política formalizada.
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5.4 Solução de Correio Eletrônico
Para o desenvolvimento do estudo de caso, será analisada a ferramenta de
correio eletrônico do Lotus Notes por ser a ferramenta de correio eletrônico
oficial do Governo do Estado de São Paulo, utilizado tanto na comunicação
interna quanto na externa. No Lotus Notes, cada usuário possui uma única
caixa postal onde são armazenadas todas as mensagens que tem as seguintes
propriedades:
•

Correio Lotus Notes: baseada na arquitetura cliente/servidor com
mecanismos de criptografia de 128 bits e chave pública/privada, voltada
ao atendimento do grupo executivo do governo (Governador, ViceGovernador, Secretários, Secretários Adjuntos, Chefes de Gabinete,
Dirigentes, Assessores Especiais e Gestores).

•

Técnica de proteção: para proteção de vírus e Spam é utilizado o
software InterScan Messaging Security Suíte, que utiliza técnicas de
filtragem de conteúdo baseadas em política, listas negras e mecanismos
anti-relay no tratamento de Spams.

A arquitetura implementada nesta solução está representada na FIGURA
11.
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Arquitetura - Correio eletrônico: Lotus Notes

Dupla filtragem
Anti-Vírus

Internet

SMTP
Porta 25

Linux Slackware
Nome: SMTP3
• ClamAV
(antivírus)

Firewall

Qmail

@sp.gov.br - Lotus Notes

IMSS
Trend Micro – IMSS
InterScan
Messaging
Security Suite
Nome: SMTPIN
• SMTP/MTA
• Antivírus
• SPAM

GATEWAY SMTP e
ROTEADOR INTERNO
DE MENSAGENS NOTES

SPAM

a) Filtro de conteúdo
b) Blacklist
c) Mecanismos anti-relay

Secretaria “A”

Secretaria “B”

Secretaria “N”

FIGURA 11 – Arquitetura – Correio eletrônico: Lotus Notes.
Fonte: Casa Civil-SEI. Cedido pela coordenação do SEI.

5.4.1 Característica da ferramenta de correio eletrônico
Embora seja transparente para o usuário, o envio e recebimento de
mensagens internas para usuários do governo e externas para usuários da
Internet, torna-se necessário destacar as diferenças entre as mensagens
trocadas com usuários internos e externos (e-mail):
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TABELA 3 - Comparativo entre mensagens internas e externas utilizando o
correio Lotus Notes
Mensagens internas
Mensagens externas (e-mail)
As mensagens são criptografadas
Mensagens
enviadas
sem
(envio e armazenamento)
criptografia
O remetente recebe um aviso de
Não é emitido aviso de recebimento
recebimento
assim
que
o
destinatário abre a mensagem
O endereçamento das mensagens é
O endereçamento das mensagens é
realizado por meio do nome do
realizado por meio de nome seguido
usuário, sem necessidade de
de
domínio.
Exemplo:
complementar com o domínio.
marcos@sp.gov.br
Exemplo: Marcos Tadeu Yazaki
Há uma lista pública contendo todos
As listas de endereçamento são
os usuários cadastrados no sistema
individuais, cada usuário cria a sua
de correio eletrônico
lista.
O roteamento é realizado por meio
As mensagens são enviadas para o
gateway SMTP/MTA, que se
do protocolo NRPC*
encarrega de fazer a conversão das
mensagens e encaminhar para o
servidor destino.
Legenda: *NRPC – Notes Remote Procedure Call, protocolo proprietário da IBM, utilizado
no software Lotus Notes/Domino, que utiliza a porta 1352 do protocolo TCP/IP.

Todos usuários do primeiro escalão do governo (Governador, Vicegovernador,

Secretários,

Secretários

Adjuntos,

Chefes

de

Gabinete,

Assessores Especiais e Dirigentes) recebem automaticamente seu respectivo
endereço de e-mail. Quanto aos gestores, somente os que necessitam se
comunicar com outras entidades externas ao governo recebem endereço de email. Existem 5.812 endereços de e-mail criados sob o domínio “sp.gov.br”.
(SEI, 1996).
Para melhor performance e segurança no roteamento e entrega das
mensagens Lotus Notes, o ambiente está segmentado em 03 partes:
•

Mensagens internas: o roteamento é realizado por meio de um servidor
dedicado denominado “PALACIO_CORREIO01”, utilizando o protocolo
NRPC. O “PALACIO_CORREIO01” se encarrega de encaminhar a
mensagem para o servidor onde a caixa postal do usuário está
hospedada;
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•

Mensagens recebidas de usuários da Internet: o recebimento das
mensagens é realizado por meio de um gateway SMTP/MTA de entrada,
que faz a conversão do e-mail para o formato Notes e encaminha para o
servidor PALACIO_CORREIO01(FIGURA 12);

•

Mensagens enviadas para usuários da Internet: as mensagens são
encaminhadas para um gateway SMTP/MTA de saída, que faz a
conversão de mensagens do formato Notes para e-mail e encaminha
para o respectivo servidor destino na Internet (FIGURA 13).

A rede do Sistema Estratégico de informações possui atualmente 219
servidores Lotus Notes instalados nas Secretarias e Órgãos da administração
pública estadual, configurados em topologia “Hub and Spoke”12 para
atendimento aos serviços de correio eletrônico, de roteamento de mensagens,
de hospedagem de aplicativos e de gateways SMTP/MTA (FIGURA 14).
O protocolo NRPC e outras funcionalidades do software Lotus Notes, como
o Cliente Lotus Notes e os Servidores de Correio Lotus Notes, estão descritos
no ANEXO A (LOTUS, 2004).

12 Topologia Hub and Spoke, a réplica de arquivos e roteamento de mensagens é realizada do
centro para as extremidades.
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Fluxo recebimento de mensagens – Lotus Notes
Firewall

Mensagem chega através do SMTP

Antivírus

Vírus

Mensagem
deletada

Sim

Não

Usuário recebe comunicado

Antispam

Spam

Sim

Mensagem
enviada para
quarentena

Não

Entrega mensagem
ao usuário

Falso negativo

FIGURA 12 – Fluxo de recebimento de mensagens da Internet

Falso positivo
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Fluxo de envio de mensagens para a Internet –
Lotus Notes
Mensagem chega através do SMTP

Antivírus

Vírus

Não

Entrega mensagem ao usuário

FIGURA 13 – Fluxo de envio de mensagens para a Internet

Sim

Mensagem deletada
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Servidores Lotus Notes
Palacio
Roteamento de mensagens

ANTIVÍRUS

ANTISPAM/
SMTP

GATEWAY
INTERNET

07 Servidores
de caixa
postal

RECEBIMENTO

10 Servidores
de aplicativos

Internet
Roteamento Interno de
mensagens Lotus Notes
44 Servidores
de aplicativos
+ caixa postal

ANTIVÍRUS
SMTP

ENVIO

Secretarias

155 Servidores
de aplicativos +
caixa postal

ÓRGÃOS

FIGURA 14 – Sistema de correio eletrônico – fluxo de mensagens.
Fonte: Casa Civil-SEI

5.4.2 Técnicas e ferramentas antivírus e antispam existentes
No item 5.4 - Solução de Correio Eletrônico, foram apresentadas as
características do sistema de correio eletrônico do Sistema Estratégico de
Informações do Governo do Estado de São Paulo.
Neste item serão apresentados os recursos utilizados no sistema de correio
eletrônico Lotus Notes para impedir a entrada de vírus e Spams nas caixas
postais dos usuários.
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Na FIGURA 11, está representada a arquitetura do correio eletrônico Lotus
Notes, composta por:
•

Serviço de antivírus: Clamav;

•

Serviço de antivírus integrado com ferramentas antispam – IMSS;

•

Serviço SMTP.

ClamAV13, Clam Antivírus, é um antivírus livre com as seguintes

características:
•

Atualizações freqüentes de assinaturas de vírus, trojans e worms. Está
configurado para que seja realizada verificação de atualização a cada
hora;

•

Suporte a descompressão de arquivos RAR, Zip, Gzip, Bzip2, Tar, MS;
OLE2, MS Cabinet, MS CHM (HTML compactado) e MS SZDD;

•

Vasta lista de contribuintes de assinaturas, incluindo grandes empresas
como a Origin e a Helios Softwares.

IMSS: O InterScan™ Messaging Security Suíte é solução de antivírus

integrada com ferramentas antispam com as seguintes características
(TREND, 2004):
•

Instalado no gateway SMTP, permite atualizações automáticas de
assinaturas de vírus e de novas versões do software;

•

Protege contra código malicioso de macro e scripts desconhecidos;

•

Suporte a gerenciamento, controle e monitoramento de tráfego de
mensagens no gateway SMTP e POP3;

•

Proteção contra ataque de Negação de serviço (DoS, Denial of Service);

•

Ferramentas de administração e configuração.

13 http://www.clamav.net
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Especificamente no tocante ao serviço antispam, o IMSS, possui as
seguintes funcionalidades:
•

Console de administração centralizada;

•

Permite a configuração de filtros de conteúdo por:
o Palavras, bloqueio de palavras usadas para envio de Spam;
o Endereço IP, para bloquear endereços IP de servidores SMTP
reconhecidamente utilizados por autores de Spam abertos para
relay;
o Domínio, para bloquear domínios utilizados pelos autores de
Spam para envio de e-mail em massa;
o Bloqueio pelo reverso, bloqueando e-mails cujo domínio não
possua reverso configurado;
o Remetente/usuário, quando o remetente é conhecido por gerar
Spam.
Serviço SMTP, configurado para impedir o uso inadequado de técnicas

open-relay pelos autores de Spam para envio de e-mails anônimos. Além
da configuração no servidor SMTP é utilizado o IMSS para proteção
contra relay e impedir o uso não autorizado do serviço SMTP.

5.4.3 Outras técnicas e ferramentas utilizadas na proteção do
ambiente
Além das ferramentas implementadas diretamente nas soluções de correio
eletrônico, o Sistema Estratégico de Informações conta com ambiente de
Datacenter em constante melhoria para hospedagem, publicação dos serviços
eletrônicos, provimento de acesso Internet e fornecimento de contas de correio
eletrônico.
Este

ambiente

é

de

fundamental

importância

para

garantia

da

disponibilidade e integridade das informações eletrônicas do Governo do
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Estado de São Paulo, cuja tendência é disponibilizar cada vez mais serviços
eletrônicos por meio da Internet. Entre as principais iniciativas podemos citar o
e-poupatempo14.
Para maior garantia da segurança das informações, foram implementados
sistemas

de

firewall,

gerenciamento

de circuitos

de

comunicação

e

monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
O ambiente conta ainda com equipe técnica especializada em segurança
das informações encarregada pela:
•

Proteção, configuração e manutenção das diretivas de segurança dos
recursos de hardware e software, protegendo-os contra: novas
vulnerabilidades, relay em servidores, aplicação de políticas (limites de
conexões, e-mails que podem ser enviados ou recebidos, etc.);

•

Proteção dos meios de comunicação, implementando filtro nos
roteadores, impedindo a conexão de redes utilizadas pelos autores de
Spam para envio de Spam, analisando os pacotes que trafegam na
rede;

•

Conscientização
informativos

de

usuários

periódicos

e

sobre

administradores,
dicas

de

por

meio

segurança,

de

novas

vulnerabilidades e como se proteger das novas ameaças.

5.4.4 Medições sobre a situação atual
Por força da metodologia adotada na análise de soluções antispam, foi
identificada a necessidade de coletar novo indicador contendo a taxa de falso
negativo,

percentual

de

mensagens

contendo

Spam

indevidamente nas caixas postais, conforme segue:

14 http://www.poupatempo.sp.gov.br/e-poupatempo/e-poupatempo.htm

depositadas
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•

Em 01/12/2004 foi implementado mediante aprovação da coordenação
do Sistema Estratégico de Informações nova opção “Reportar Spam”
nas caixas postais dos usuários para que os mesmos pudessem
selecionar e indicar as mensagens contendo Spam depositadas
indevidamente em suas caixas postais (FIGURA 15).

• O usuário ao receber uma mensagem considerada Spam, deve acionar
o ícone “Reportar Spam”. Dessa forma, automaticamente a mensagem é
retirada da caixa de entrada e enviada uma cópia do cabeçalho e da
mensagem à equipe de segurança da rede.
•

A equipe de segurança analisa a mensagem, se a mesma apresentar
características de Spam, será imediatamente incluída na ferramenta
antispam pelo administrador. No caso da mensagem não se enquadrar
nesse critério, o usuário receberá a devida orientação.

Essa nova opção tem permitido apurar o índice mensal de falso negativo,
calculado por meio da equação do número de mensagens indicadas como
Spam pelos usuários sobre o total de mensagens depositadas nas caixas
postais.
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FIGURA 15 – Nova opção “Reportar Spam” – Implementada na caixa de Entrada do
Correio Eletrônico em 01/12/2004.
Fonte: Casa Civil-SEI. Cedido pela Coordenação do SEI.

A preocupação quanto à medição dos volumes atuais, tem sido
demandada pela coordenação do Sistema Estratégico de Informações para
informar aos dirigentes a verdadeira situação do uso do correio eletrônico no
Estado de São Paulo.
Conforme proposto na metodologia estão sendo extraídos do sistema,
FIGURA 16, os seguintes indicadores mensais:
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• Quantidade de mensagens recebidas da Internet e entregue nas caixas
postais dos usuários (FIGURA 17);
• Quantidade de mensagens enviadas para quarentena com suspeitas de
Spam (FIGURA 18);
• Falso positivo - Percentual de mensagens liberadas da quarentena a
pedido dos usuários (FIGURA 19);
• Falso negativo - Percentual de mensagens contendo Spam depositadas
indevidamente nas caixas postais (FIGURA 20);
• Spam - Percentual de mensagens contendo Spam sobre o total de
mensagens recebidas (FIGURA 21).

Fonte: indicadores mensais
Enviadas p/
quarentena

Roteamento de mensagens

Mens. Recebidas
da Internet
ANTIVÍRUS

ANTISPAM/
SMTP

GATEWAY
INTERNET

RECEBIMENTO

Internet

Palacio
Mens. contendo Spam
entregues

07 Servidores
de caixa
postal

10 Servidores
de aplicativos

Mens. entregues nas
caixas postais
Roteamento Interno de
mensagens Lotus Notes

Fluxo
mensagens
Origem da
informação

44 Servidores
de aplicativos
+ caixa postal

ANTIVÍRUS
SMTP

ENVIO

Secretarias

155 Servidores
de aplicativos +
caixa postal

ÓRGÃOS

FIGURA 16 - Sistema de correio eletrônico, fluxo de mensagens e origem da informação
para apuração de indicadores de volume.
Fonte: Casa Civil-SEI
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Mensagens recebidas da Internet e entregues na
caixa postal por mês
1.600.000
1.200.000
800.000
400.000
0

out/04

nov/04

Recebidas da Internet

dez/04

Entregues na caixa postal

FIGURA 17 - Mensagens trocadas por mês.
Fonte: Casa Civil-SEI. Cedidas p/ coordenação do SEI.

Mensagens enviadas para quarentena por mês

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

out/04

nov/04

dez/04

MENSAGENS COM SUSPEITA DE SPAM
FIGURA 18 - Mensagens enviadas p/ quarentena.
Fonte: Casa Civil-SEI. Cedidas p/ coordenação do SEI.
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Critérios de análise de recebimento de Spam. As mensagens enviadas

para a quarentena são analisadas e cadastradas no software de controle de
recebimento das mesmas. Após análise das mensagens, são tomadas as
decisões de bloqueio de determinados endereços identificados como contas de
e-mail usadas para envio de mensagens maliciosas na ferramenta de
antispam, o IMSS.
Das mensagens bloqueadas, algumas são liberadas quando há uma
solicitação por parte dos usuários.
O índice de falso positivo é calculado por meio da seguinte equação:

Falso positivo =

Número de mensagens liberadas da quarentena
Quantidade de mensagens enviadas para a quarentena

Falso positivo

1,00%
0,85%
0,70%
0,55%
0,40%
0,25%
0,10%

out/04

nov/04

dez/04

Percentual de mensagens liberadas
FIGURA 19 – Percentual de mensagens liberadas da quarentena a pedido dos usuários.
Fonte: Casa Civil-SEI. Cedido p/ coordenação do SEI.

Conforme informado no início deste item, em 01/12/2004 inicou-se a
apuração do indicador de falso negativo, mensagens contendo Spam
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entregues indevidamente nas caixas postais, cujo calculo se dá da seguinte
forma:
Número de mensagens contendo Spam depositadas nas
Falso negativo =

caixas postais
Quantidade total de mensagens depositadas nas caixas
postais

Falso Negativo

4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%

dez/04

Percentual de mensagens contendo Spam entregues nas caixas postais
FIGURA 20 – Percentual de mensagens contendo Spam depositadas nas caixas postais.
Fonte: Casa Civil-SEI. Cedido p/ coordenação do SEI.
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10,00%
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out/04

nov/04

dez/04

Percentual de Spam sobre mensagens recebidas
FIGURA 21– Percentual de mensagens contendo Spam
recebidas.
Fonte: Casa Civil-SEI. Cedido p/ coordenação do SEI.

sobre o total de mensagens

A análise dos indicadores apresentados nas figuras acima será
apresentada no item 5.8 Análise dos Resultados.

5.5

Funcionalidades Antispam Necessárias
Conforme proposto na metodologia, as funcionalidades necessárias devem

ser especificadas nesta etapa. Somente as alternativas que apresentarem as
funcionalidades requeridas pela solução de correio eletrônico, antivírus e
antispam serão submetidas à próxima fase.

5.5.1 Levantamento das exigências
A alternativa antispam requer as seguintes exigências:
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•

Manutenção do sistema de correio eletrônico. Uma vez que o sistema
de correio eletrônico não será alterado, as ferramentas antispam a
serem analisadas devem ser compatíveis com o Lotus Notes.

•

Integração com o atual sistema de antivírus. Encontra-se instalado a
solução de antivírus IMSS, da Trend Micro, compatível com o Lotus
Notes, cujas licenças foram adquiridas com cessão de uso permanente.
Como o antivírus também não será modificado, as ferramentas antispam
a serem analisadas devem ser compatíveis com o IMSS.

•

Arquitetura de rede e servidores, manter a arquitetura existente
(FIGURA 14).

•

Apresentação de novas técnicas antispam. A solução atual já possui
recursos para filtro de conteúdo, a nova ferramenta deverá apresentar
técnicas para melhoria do tratamento de falso positivos e de falso
negativos.

•

Tratamento de Spam por categoria. Permitir a classificação e bloqueios
de Spam por categoria com diferentes tipos de ações (quarentena,
exclusão automática, etc.) e níveis de ajustes (baixo, médio, alto).

•

Suporte técnico especializado e documentação. Por se tratar de um
ambiente crítico, é necessário suporte técnico especializado para auxílio
na manutenção do ambiente, bem como para documentar de forma
detalhada as funcionalidades da ferramenta em avaliação.

5.5.2 Funcionalidades requeridas
Além das exigências descritas no item anterior, devem fazer parte da
análise das alternativas, as funcionalidades requeridas listadas na TABELA 4.
As funcionalidades requeridas deverão ser comprovadas por meio de
manuais e/ou documentos técnicos impressos ou publicados nos sites dos
fabricantes.
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TABELA 4 - Funcionalidades requeridas para a solução antispam
FUNCIONALIDADES REQUERIDAS
A – AMBIENTE EXISTENTE, A SER INTEGRADO

PLATAFORMA OPERACIONAL

Intel / Windows

CORREIO ELETRÔNICO

Lotus Notes R5

ANTIVÍRUS

IMSS – Trend Micro

B – FUNCIONALIDADES ATUAIS - ANTISPAM

GATEWAY

Instalar no gateway SMTP
Permitir bloqueio de relay e spam

FILTRO DE CONTEÚDO

Palavras / Endereço IP / Domínio / Reverso /
Remetente

C – FUNCIONALIDADES ADICIONAIS – SOLUÇÃO ALTERNATIVA

CONEXÕES SIMULTÂNEAS
QTDE
DE
ANALISADAS

250 conexões simultâneas

MENSAGENS 40 mensagens por segundo

TAMANHO DA MENSAGEM

Limitar o tamanho máximo de mensagens
enviadas e recebidas e o número máximo de
anexos no envio de mensagens

TÉCNICAS

Utilizar outras técnicas: Análise heurística ou
bayesiana ou genética

TRATAMENTO
MENSAGENS

DAS Permitir o descarte de mensagens contendo
Spam ou envio de mensagens suspeitas
para quarentena

CLASSIFICAÇÃO
DE Permitir a classificação em categorias de
MENSAGENS SUSPEITAS DE Spam. Exemplo: mensagens comerciais,
SPAM
dinheiro fácil e mensagens sexuais.
RELATÓRIOS

Permitir a geração de relatórios estatísticos
para apuração do índice de falso positivo e
falso negativo.

GERENCIAMENTO

Permitir o gerenciamento e aplicação de
políticas centralizadamente
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5.5.3 Alternativas
As alternativas consideradas inicialmente foram:
SPS – Solução de Prevenção contra Spam: utiliza tecnologia heurística
própria que avalia, identifica e monitora spams novos e existentes,
calculando a probabilidade de uma determinada mensagem ser Spam com
base na ocorrência coletiva de um conjunto de características de e-mail.
Permite a análise de Spam por categorias, com diferentes níveis de
tratamento para cada categoria. (TREND 2004).
Além da tecnologia heurística podem ser utilizados filtros para bloqueio de
Spam.

Spamassassin: ferramenta antispam baseada em código aberto utiliza
vários métodos antispam incluindo: análise de texto, blacklists, análise
estatística e algoritmos. Realiza uma grande variedade de análises
heurísticas no cabeçalho e corpo da mensagem para determinar se trata de
Spam. (APACHE, 2004).

MessageLabs: é um serviço fornecido pela MessageLabs. O registro de MX
é direcionado para o servidor da MessageLabs, lá as mensagens recebidas
são verificadas com ajuda da tecnologia BrightMail da Symantec, que
possui um das maiores bases de assinaturas de Spam mundiais. Em
seguida, usa as listas negras definidas pelo cliente e depois ainda verifica a
mensagem usando a tecnologia preditiva Skeptic, da própria MessageLabs.
(IBM ANTI-SPAM SERVICE, 2004).
As mensagens limpas são então direcionadas ao site do cliente, de forma
que o gerenciamento de ameaças é feito fora da rede do cliente,
economizando recursos de servidores e banda de transmissão de dados.
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5.5.4 Seleção para a próxima fase
Como se está analisando a metodologia, o piloto terá apenas 1(um)
candidato. Outras alternativas serão avaliadas oportunamente.
Dentre as alternativas analisadas a ferramenta que apresentou melhor
avaliação foi o SPS – Solução de Prevenção contra Spam, selecionada para
continuar na próxima fase pelos seguintes motivos:
•

Homologada pela IBM para trabalhar integrado com o Lotus Domino e
com o sistema de antivírus IMSS (IBM-LOTUS, 2004);

•

Bom nível do suporte técnico especializado local fornecido pelo
fabricante e revenda autorizada.

5.6

Estudo de Viabilidade
Considerando a dificuldade em reproduzir as mesmas condições do

ambiente (topologia de rede, quantidade de usuários, perfil de usuários,
ferramenta de correio e antivírus) em ambiente equivalente ao de produção, os
testes deverão ocorrer no ambiente existente.
Como o SPS é uma ferramenta homologada pela IBM para trabalhar
integrada ao software Lotus Notes, a probabilidade de impacto sobre o
ambiente atual de correio eletrônico é remota, o que facilita sua aplicação em
ambiente de produção.
Quanto à integração com o sistema de antivírus, o SPS, é totalmente
compatível com o IMSS, por serem produzidos pela mesma empresa.
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No tocante à arquitetura exigida para implementação do SPS não é
necessário fazer novos investimentos em hardware, pois o SPS é instalado em
conjunto com o IMSS no servidor de Gateway.
Outro fator positivo para viabilização dos testes é a existência de
profissionais qualificados para suporte no planejamento da instalação e em
eventuais atendimentos que venham se fazer necessários.

5.7 Teste da Solução Piloto
O estudo recairá sobre as mensagens eletrônicas recebidas da Internet no
período de janeiro a fevereiro de 2005, utilizando-se o período de outubro a
dezembro de 2004 como referência.
As mensagens internas e enviadas para a Internet não serão avaliadas
devido

à

identificação

dos

usuários

ser

pessoal

e

o

método

de

autenticação/autorização utilizar mecanismos de chave pública e privada,
garantindo o não repúdio, além do fato de que o maior volume registrado são
das mensagens recebidas da Internet (FIGURA 22).

Média de mensagens trocadas por mês

1.500.000
1.000.000
500.000
0

Enviadas para a Internet

Recebidas da Internet

FIGURA 22 – Correio eletrônico: Lotus Notes – Média de mensagens trocadas por mês no
período de outubro de 2004 a fevereiro de 2005.
Fonte: Casa Civil-SEI. Cedido pela coordenação do SEI.
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Para esta fase, foram disponibilizados novos recursos similares aos
utilizados atualmente em produção, mantendo a configuração atual para
eventual utilização em caso de anomalias durante o processo de testes e
homologação.
Conforme descrito no item anterior, os testes foram realizados com a
solução de antispam da Trend Micro, SPS- Solução de Prevenção contra
Spam. A Plataforma Operacional foi disponibilizada em 21/12/2004 para
instalação conjunta do SPS pelos consultores especializados da Security Web15
e por técnicos do ambiente.
Em 22/12/2004 a solução de antispam foi implementada no ambiente de
produção utilizando-se a configuração básica demonstrada na FIGURA 23.
Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2005, continuou-se a coleta dos
indicadores de eficiência, bem como registros de todos os eventos acerca da
solução antispam, necessários para validação da metodologia e escolha da
solução final.
Nesta fase, também foram avaliados os itens de suporte técnico
especializado e transferência do conhecimento prestada pelo fabricante e pela
revenda autorizada. Apenas o treinamento para a equipe de administração
ficou pendente, por estar atrelada à solução final.

15 Security Web, parceiro credenciado da Trend Micro no Brasil e vencedor do Pregão de
licenças de software e de serviços de consultoria realizado em novembro/2004 pela Prodesp.
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Ambiente: Teste e Homologação
SITUAÇÃO ATÉ DEZ/2004
Roteamento
Mensagens
Lotus Notes
ANTISPAM

ANTIVÍRUS IMSS

GATEWAY
INTERNET

Internet

Servidores de
Caixa postal

ANTIVÍRUS

ANTISPAM
ALTERNATIVA

GATEWAY
INTERNET

AMBIENTE DE TESTE E HOMOLOGAÇÃO
FIGURA 23 - Ambiente de testes e homologação

5.8

Análise dos Resultados
Em 22/12/2004, iniciou-se a fase de testes e homologação da nova

ferramenta antispam em análise no ambiente de produção, o SPS16, ferramenta
selecionada para o piloto.
Com a implementação da nova ferramenta foi possível:
o Aumentar o número de conexões simultâneas, passando de 25 para 250
conexões simultâneas com provedores externos para recebimento de

16 Solução de Prevenção contra Spam, ferramenta antispam desenvolvida pela Trend Micro
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mensagens,

limitado

anteriormente

pela

ferramenta

de

antivírus/antispam, o IMSS17.
o Implementar 04 categorias de classificação e bloqueios de Spam:
mensagens sexuais, como obter dinheiro fácil, ofertas comerciais e
conteúdo racista. Sendo possível configurar para cada categoria
diferentes níveis de tratamento (default, lowest, moderate, High). Para
os testes foi utilizada a configuração “default”.
o Operacionalização de filtros utilizando como base as informações
históricas registradas no Log da ferramenta e informações sobre as
mensagens contendo falso negativos relatadas pelos usuários.
Com a ampliação do número de conexões simultâneas, foi registrado, no
período entre outubro de 2004 e fevereiro de 2005, aumento do total de
mensagens recebidas da Internet da ordem de 37%.
Na configuração anterior, como o número de conexões simultâneas era
bem inferior, muitas mensagens eram descartadas antes de sua recepção no
gateway, o que comprometia o recebimento de mensagens e conseqüente
reclamação por parte dos usuários. Devido ao não estabelecimento da
conexão, não eram gravados registros no Log do IMSS, impossibilitando a
contabilização das mensagens descartadas.
No mesmo período, também foram registrados aumentos de 90% no
número de mensagens enviadas para a quarentena e de 105% no número de
mensagens contendo Spam.
Com a nova ferramenta, tornou-se possível monitorar os eventos e
constatar, que no resultado foram detectados alguns picos de tentativas de
Spam (FIGURA 24 e FIGURA 25), que foram bloqueadas na recepção
conforme segue:

17 InterScan Messaging Security Suíte, solução antivírus integrada com filtro antispam.
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o Em 23, 24, 27 e 28/12/2004 ocorreram picos de mensagens recebidas
contendo

Spams

(mensagens

informando

os

usuários

sobre

pendências no Serasa, induzindo-os a acessar sites indicados na
mensagem), totalizando 107.012, 17.000, 47.417 e 94.222 por dia,
respectivamente, que foram monitorados pelos técnicos do ambiente; e
o Para evitar com que o gateway ficasse indisponível devido ao alto
volume de processamento demandado por este ataque de Spam,
temporariamente, as mensagens com suspeitas de Spam foram
eliminadas sem passar pela quarentena. Neste período, não foram
registrados

chamados

de

usuários

reclamando

da

perda

de

mensagens que haviam sido eliminadas na recepção durante este
período.
Outro aumento registrado foi relativo ao número de mensagens
rejeitadas pelo Notes, por se tratarem de endereços de e-mail inválidos
(ataques dicionário). Registraram-se picos nos dias 29, 30/12/2004 e
06/01/2005 de 232.996, 105.116 e 238.161, respectivamente.
No tocante às mensagens válidas, identificamos aumento de 22% do
volume total de mensagens válidas recebidas da Internet entre dezembro de
2004 e janeiro de 2005 (FIGURA 26).
Em média, do total de mensagens recebidas da Internet, 41% são
depositadas nas caixas postais dos usuários por serem mensagens válidas.
As apurações e cálculos do volume de mensagens enviadas para a
quarentena, Spam e mensagens válidas são realizados da seguinte forma:
Quarentena: mensagens recebidas com suspeita de Spam enviadas para
uma área isolada para posterior avaliação.

• Quarentena =

mensagens

suspeitas

de

redirecionadas para área isolada

Spam
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Spam: mensagens contendo Spam apuradas pela ferramenta antispam e
relatadas pelos usuários
(quarentena – Não Spam retirados da quarentena)
+
• Spam =

mensagens rejeitadas (usuários inexistentes)
+
mensagens contendo Spam relatadas pelos usuários

Mensagens válidas: mensagens depositadas nas caixas postais do correio
eletrônico Lotus Notes após verificação do antispam, antivírus e validação
dos usuários
[mensagens eliminadas por conter
vírus
• Mensagens
válidas

Total

+

= mensagens − (quarentena – Não Spam retirados da
recebidas

quarentena)
+
mensagens rejeitadas]
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Mensagens enviadas para quarentena por mês
400.000
300.000
200.000
100.000
0

out/04

nov/04

dez/04

jan/05

fev/05

Mensagens de suspeita de Spam (Sol. alternativa - a partir de 21/12/04 )
Mensagens de suspeita de Spam (Situação até 21/12/04)

FIGURA 24 - Comparativo de mensagens enviadas para a quarentena durante testes da
solução piloto
Fonte: Casa Civil-SEI.

Em fevereiro de 2005 houve aumento acima da média registrada entre
dezembro de 2004 e janeiro de 2005 do número de mensagens enviadas para
a quarentena em virtude dos seguintes ataques de Spam:
o Nos dias 01, 02, 03, 05 e 13 foram enviadas 61.602, 3.822, 67.223,
16.401 e 3.420 mensagens, respectivamente, com assunto: cartão
virtual

por

meio

dos

endereços

card@voxcard.com.br

e

mensageiro@voxcard.com.br.
o Em

17/02

foram

enviadas

4.838

mensagens

do

endereço

root@srv1.cotacao.com.br com assunto: Você recebeu um cartão
VOXCARD.
o Em

20/02,

foram

enviadas

17.181

mensagens

do

endereço

nobody@valentinkaelin.propagation.net com o assunto: Avaiana de
Pau 2.
o Em

23/02,

foram

enviadas

20.991

mensagens

do

endereço

apache@server.dishmagic.net com o assunto: Você foi sorteado pela
nossa equipe.
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Spam - Total Mensal
800.000
600.000
400.000
200.000
0

out/04

nov/04

dez/04

jan/05

fev/05

Total de mensagens recebidas com Spam (Sol. alternativa - a partir de 21/12/04)
Total de mensagens recebidas com Spam (Situação até 21/12/04)
FIGURA 25 – Comparativo do total de Spam durante testes da solução piloto.
Fonte: Casa Civil-SEI

Total de Mensagens Válidas
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

out/04

nov/04

dez/04

jan/05

fev/05

Total de mensagens válidas (Sol. alternativa - a partir de 21/12/04)
Total de mensagens válidas (situação ate 21/12/04)
FIGURA 26 – Total de mensagens válidas recebidas da Internet e entregues nas caixas
postais por mês.
Fonte: Casa Civil-SEI
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Em contra-partida aos aumentos do número de mensagens recebidas e
percentual de Spam, registrou-se redução dos índices de falso positivo e falso
negativo, FIGURA 27 e FIGURA 28, respectivamente.
A redução das taxas de falso positivo e falso negativo, após início dos
testes piloto, é decorrente da aplicação de novos recursos para regulagem e
bloqueio de mensagens em 04 categorias de Spam: ofertas comerciais, como
obter

dinheiro

facilmente,

mensagens

sexuais

e

conteúdo

racista,

diferentemente da solução anterior, IMSS, onde eram aplicados somente filtros
de conteúdo.
Outro fator que também contribuiu para essa redução foi a revisão das
regras do filtro de conteúdo decorrente da análise das informações repassadas
pelos

usuários

sobre

as

mensagens

contendo

Spam

depositadas

indevidamente nas caixas postais.

Falso Positivo
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

out/04

nov/04

dez/04

jan/05

fev/05

Percentual de mensagens liberadas (situação atual)
Percentual de mensagens liberadas (Solução alternativa)

FIGURA 27 - Comparativo da taxa de “Falso positivo” durante testes da solução piloto.
Fonte: Casa Civil-SEI
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Falso Negativo
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

dez/04

jan/05

fev/05

Percentual de mensagens contendo Spam entregues nas caixas postais (situação atual)
Percentual de mensagens contendo Spam entregues nas caixas postais (Solução alternativa)

FIGURA 28 - Comparativo da taxa de “Falso negativo” durante testes da solução piloto.
Fonte: Casa Civil-SEI

A análise comparativa inexistiu porque foi estudada apenas uma
alternativa.
O desenvolvimento do estudo com base na metodologia proposta propiciou
a criação de “Especificação Técnica Básica Requerida” a ser utilizada no
processo de licitação da ferramenta antispam anexada no ANEXO B.
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6 CONCLUSÃO
O uso de uma metodologia bem definida e de forma estruturada para
avaliar soluções antispam é imprescindível, para garantia da credibilidade dos
resultados e elaboração de especificação necessária no processo de
contratação em órgãos públicos.
A metodologia nos permitiu organizar as informações de forma lógica e
objetiva possibilitando a apuração de resultados importantes para o Sistema
Estratégico de Informações e demonstrou ser adequada e simples para ser
integrada às futuras licitações que venham a ser realizadas no âmbito do
Governo do Estado de São Paulo.
Cabe ressaltar ainda que a aplicação da metodologia fornece suporte à
decisão para que os dirigentes da Administração Pública Estadual possam
decidir sobre novas implementações e melhorias na qualidade dos serviços
prestados aos funcionários e cidadãos.
Adicionalmente, pelos resultados obtidos nos testes, pode-se concluir que
o sistema atual exige melhorias, uma vez que os resultados apurados no teste
piloto demonstram melhora significativa no tratamento de mensagens contendo
Spam.
Nas medições realizadas entre os meses de outubro de 2004 a fevereiro de
2005 no ambiente do Sistema Estratégico de Informações apurou-se que cerca
de 46% das mensagens recebidas pelos usuários do Governo tratam-se de
Spam, superior ao índice divulgado pelo IDC de 32% (FRAMINGHAM, 2004), o
que nos leva a conclusão de que o Governo do Estado de São Paulo também
está vulnerável ao problema do Spam.
Considerando a tendência de aumento do número de usuários de correio
eletrônico no Governo do Estado de São Paulo, devido às ações de inclusão

90
digital que estão sendo adotadas pelo Governo e pela Sociedade Civil, por
conseqüência ocorrerá aumento do volume de mensagens e de Spams.
Os resultados obtidos no estudo, demonstram a tendência de aumento,
passando de 267 mil mensagens contendo Spam em outubro de 2004 para 715
mil em janeiro de 2005.
A conjunção dos fatores descritos acima reforça a indicação para
implementação e constante atualização de ferramentas para proteção antispam
para o sistema de correio eletrônico do Sistema Estratégico de Informações do
Governo do Estado de São Paulo.
Destaca-se o principal resultado obtido no estudo, que foi, basicamente,
revelar a eficiência da metodologia aplicada, indicando sua utilização em outros
estudos ou futuras aplicações que venham a serem desenvolvidas no âmbito
do Sistema Estratégico de Informações do Governo do Estado de São Paulo.
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ANEXO A
Notes Remote Procedure Call e outras funcionalidades do software
Lotus Notes: Clientes Lotus Notes e Servidores de Correio Lotus Notes
O NRPC - Notes remote procedure call é um protocolo exclusivo da IBM

para todas as comunicações Lotus Notes para Lotus Notes, utilizado na
atualização de banco de dados Lotus Notes e no acesso às mensagens
depositadas nas caixas postais dos usuários no servidor de correio Lotus Notes
(LOTUS, 2004).
O seu funcionamento ocorre da seguinte forma:
A tarefa inicial do NRPC é testar se o banco de dados Lotus Notes, a
ser utilizado é local ou remoto. Se o banco de dados for local, é acionado
outro serviço para executar a operação, o Dbserver. No caso do banco de
dados ser remoto é acionado um cliente NRPC para enviar requisição para
o servidor Domino que possui o banco de dados remoto e assim aguardar
pelo resultado da pesquisa.
O Dbserver é uma tarefa interna do servidor Lotus Notes que aguarda
requisições NRPC, após vários recebimentos, faz sua leitura e dá retorno
ao NRPC.
Como antes, o NRPC testa se o banco de dados alvo é local ou
remoto. Após o recebimento das requisições, o banco de dados é
considerado local com relação à tarefa Dbserver rodando no servidor
remoto, de forma que a operação é executada localmente.
Após o recebimento da chamada do NRPC, o Dbserver monta uma
mensagem resposta que contém o resultado da operação e envia para a
resposta pela rede ao solicitante. No servidor local que originou a
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requisição, a função NRPC cliente que efetuou a requisição, recebe a
mensagem resposta, decodifica-a e retorna o resultado da operação para o
requisitante original. O resultado final é que o requisitante não pode dizer a
diferença entre operações executadas localmente ou remotamente.
O NRPC e o Dbserver são utilizados para simplificar leituras e
gravações de dois banco de dados, origem e destino. Devido ao NRPC, o
replicador não se preocupa se o banco de dados é local e qual banco de
dados é remoto para ele.
Uma das funções do NRPC é garantir a segurança no processo de
comunicação entre servidores Lotus Notes durante o roteamento de
mensagens e workflow de suas aplicações.
No processo de transferência de mensagens, o NRPC é encarregado
de encaminhar a mensagem para o servidor de correio do usuário e
acionar a tarefa Dbserver para depositar as mensagens diretamente no
banco de dados MAIL.BOX FIGURA 29.
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Domino Server
Roteamento
NRPC

Roteamento
NRPC

Tarefa
DBserver

Servidores
Roteamento
SMTP

Servidores

Tarefa
Router

MAIL.BOX

Roteamento
SMTP

Tarefa
SMTP ouvinte

submetendo
Mensagem

Caixas Postais dos
usuários

Tarefa
IMAP

Recuperando
Mensagem

Tarefa
Dbserver

Recuperando
Mensagem

Cliente IMAP
ou
Cliente Notes
comportando-se como
cliente IMAP

Tarefa
POP3

Recuperando
Mensagem

Cliente Notes
comportando-se como
Cliente Notes

Cliente POP3
ou
cliente Notes
comportando-se como
Cliente Notes

FIGURA 29 - Funcionamento do protocolo NRPC, clientes de correio, servidor de
correio domino e componentes de mensageria Lotus Notes.
Fonte: Inside Notes, p 26. (LOTUS, 2004)

O cliente Lotus Notes é utilizado para compor, responder, repassar e

receber mensagens de correio. Suporta três tipos de clientes de correio: Notes,
IMAP e POP3. Cada cliente utiliza um ou mais protocolos de rede para enviar
e/ou receber correio e um ou mais formatos para apresentar o correio. (LOTUS,
2004).
O cliente Lotus Notes é um cliente de correio "universal", isto significa que
pode ser utilizado no domínio Lotus Notes ou para domínios na Internet.
Quando um usuário compõe uma mensagem, o cliente Notes possui seu
próprio método para apresentar o texto internamente, podendo converter seu
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texto interno para dentro e para fora em dois formatos externos: Notes rich text
format (NRTF) e formato MIME. Quando um usuário envia uma mensagem, o
cliente Notes examina as lista de endereços e determina com base em cada
caso, se envia a mensagem no formato NRTF ou MIME. Para um destinatário
cujo nome está no diretório Lotus Notes, o cliente Notes utiliza o formato de
correio preferencial do destinatário, o qual é listado no document Person do
destinatário, contido no “Names Address Book” do Lotus Notes. Para as
mensagens enviadas para um destinatário na Internet, o formato depende das
preferências especificadas no documento de Localidade na Lista pessoal de
endereços ou no diretório Lotus Notes.
O cliente Notes suporta três protocolos de recebimento de mensagem:
Notes remote procedure call (NRPC), IMAP (Internet Message Access
Protocol) e POP3 (Post Office Protocol V3).
O cliente Notes suporta dois protocolos de envio: NRPC e SMTP. Ele utiliza
o NRPC para depositar uma mensagem diretamente no banco de dados
MAIL.BOX no servidor de correio do usuário. O SMTP é utilizado para transferir
mensagens para mensagens com destino na Internet.
Servidores de correio Lotus Notes. Cada usuário de correio Lotus Notes

possui um respectivo arquivo de caixa postal no servidor de correio. O servidor
de correio Lotus Notes é responsável pelo recebimento de mensagens e por
depositá-las no arquivo de caixa postal do usuário naquele servidor ou roteálas para o servidor de correio do usuário.
As mensagens são enviadas para um servidor de correio Lotus Notes,
onde são depositadas inicialmente no banco de dados MAIL.BOX por meio do
protocolo NRPC em seguida a tarefa “router” se encarrega de depositar as
mensagens nas respectivas caixas postais dos usuários (quando pertencerem
a um dos domínios Lotus Notes) ou roteá-las para a Internet por meio do
protocolo SMTP (quando forem usuários externos).
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ANEXO B
PREÂMBULO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS fornecem as especificações
necessárias dos produtos e serviços, assim classificados:
•

ITEM: contém o número que identifica o item;

•

CARACTERÍSTICAS: contém a descrição das características técnicas;

•

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS: contém a especificação técnica mínima necessária

requerida,

a

qual

o

produto

ou

serviço

ofertado

pela

proponente

deverá

obrigatoriamente atender.
ITEM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

1.

PLATAFORMA OPERACIONAL (FORNECIDA PELA CONTRATANTE)

1.1

SISTEMA OPERACIONAL
a) Tipo
b) Versão
c) Idioma

•
•
•

Windows
2000 ou superior
Inglês

1.2

HARDWARE
a) Hardware
b) Memória
c) Disco rígido
d) Qtde

•
•
•
•

Pentium Xeon Dual Processado 2.4 GHZ
1.0 GB RAM
2 x 36 GB
01

1.3

CORREIO ELETRÔNICO
a) Integração

•

b) Domínios
c) Número de contas

•
•

d) Número de domínios

•

Deverá ser implantada a integração com a
solução de correio Lotus Notes, adotada
como ferramenta de correio eletrônico
padrão no ambiente
Suporte múltiplos domínios
Inicialmente 6.000 (seis mil) contas, com
possibilidade de aumento futuro para
25.000 (vinte e cinco mil) contas
Inicialmente 150 (cento e cinqüenta)
domínios, com possibilidade de aumento
do número de domínios
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1.4

BACKUP
a) Tipo

•

b) Compatibilidade

•

1.5

SOLUÇÃO ANTIVÍRUS
a) Integração

•

Deverá ser implantada a integração com a
solução de antivírus da Trend Micro,
adotada como ferramenta de antivírus
padrão no ambiente

2.

SOLUÇÃO ANTISPAM

2.1

ANTISPAM
a) Tipo

•

b) Idioma

•

c) Troca de senhas

•

A implementação da ferramenta antispam
deverá ser fornecida na sua última versão
estável e compatível com a Plataforma
Operacional especificada no item 1
A interface do usuário deverá ser
totalmente em Português (Brasil), devendo
aceitar caracteres especiais da língua
portuguesa (ce cedilha, til, acentos grave,
agudo e circunflexo, trema, etc)
Deverá existir uma opção para troca de
senha pelo próprio usuário na Interface
gráfica do Antispam

2.2

INSTALAÇÃO
a) Gateway

b)

Segurança

•

•

Deverá ser implementado o aplicativo de
backup BrightStor ARCserve Backup for
\Windows
da
empresa
Computer
Associates, por ser o padrão de
ferramenta adotado no ambiente.
Deverá ser compatível com o Sistema
Operacional Windows especificado no item
1.1

Deverá ser fornecido e implantado no
Gateway SMTP (última versão estável)
compatível com a Plataforma Operacional
especificada no item 1
O bloqueio de relay e Spam deverá ser
permitido
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2.3

FUNCIONALIDADES
a) Conexões
simultâneas
b) Quantidade de
mensagens analisadas
c) Técnicas

•
•
•
•

d)

Filtros

•

e) Tamanho de
mensagem

•

f)

Falso positivo

•

g)

Falso negativo

•

h) Tratamento das
mensagens

•

i) Classificação

•

j) Relatórios

•

k)

•

Integração

Permitir no mínimo 250 conexões
simultâneas
Analisar no mínimo 40 mensagens por
segundo
Utilizar as amostras recentes de e-mail
para ajuste dos mecanismos de captura de
Spam.
Utilizar filtros de conteúdo e adicionado de
outra técnica avançada para proteção
contra Spam.
Permitir a implementação de filtros de
bloqueio de envio e recebimento de
mensagens, bloqueio de spam, filtros de
arquivos anexados em mensagens
enviadas e recebidas (ex: .exe, .vbs, .pps,
etc) e possibilitar a implementação de
outros filtros a serem definidos pelo
cliente. Deverá suportar palavras que
contenham caracteres especiais da língua
portuguesa (ce cedilha, til, acentos grave,
agudo e circunflexo, trema, etc)
Possibilitar o limite do tamanho máximo de
mensagens enviadas e recebidas e o
número máximo de anexos no envio de
mensagens
Fornecer taxas de falso positivo inferior a
0,6%
Fornecer taxas de falso negativo inferior a
5%
Permitir o descarte de mensagens
contendo Spam ou envio de mensagens
suspeitas para quarentena
Permitir a classificação em categorias de
Spam. No mínimo 03 categorias
(mensagens comerciais, dinheiro fácil e
mensagens sexuais)
Permitir
a
geração
de
relatórios
estatísticos pelos administradores de
segurança. Deverão ser fornecidos os
relatórios especificados no item 2.7
Integrar com a ferramenta de correio
eletrônico Lotus Notes e solução de
antivírus da Trend Micro.
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2.4

QUARENTENA
REGISTROS DE LOGS
a) Banco de dados

b) LOGs

E
•

•

As
mensagens
enviadas
para
a
quarentena deverão ser gravadas em
banco de dados permitindo analisar as
mensagens armazenadas e posterior
liberação quando se tratar de falso
positivo.
Todos os eventos deverão ser registrados
em LOGs nativos no sistema. A
ferramenta deverá possibilitar a leitura dos
LOGs pelos administradores para geração
de relatórios e outras informações a serem
demandadas futuramente.

2.5

MONITORAMENTO
a) Processos

•

Haverá necessidade e implantação de
ferramenta para monitoramento dos
processos inerentes ao serviço antispam.

2.6

GERENCIAMENTO
a) Processos

•

Será necessário implantar as ferramentas
para gerenciamento da solução antispam.

2.7

RELATÓRIOS
a) Tipos

•

Garantir
o
fornecimento
e
a
implementação do módulo gráfico para
emissão de relatórios estatísticos com o
volume total de Spam, volume por
categoria, por destinatário, por volume de
acordo com o endereço de IP remetente e
possibilitar a criação de outros relatórios a
serem definidos pelo cliente.
Disponibilizar na interface do Antispam
uma
ferramenta
de
pesquisa
de
mensagens
na
base
de
dados
especificada no item 2.4

b) Pesquisa de usuários

•
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2.8

2.9

IMPLANTAÇÃO
a) Prazo para implantação
b) Quantidade
de
equipamentos a serem
instalados
c) Procedimentos
de
instalação e configuração

•
•

No máximo 05 (cinco) dias corridos
01 (um) equipamento

•

O equipamento deverá ser instalado e
configurado em conjunto com os técnicos
do ambiente, explicando-se todos os
passos da instalação e configuração,
baseados na documentação especificada
no item 2.9-b, que deverá ter sido
entregue antes do início da instalação e
configuração do equipamento.
Os serviços deverão ser realizados
somente nos dias úteis (segunda a sextafeira), dentro do horário comercial (9h às
18h)
A garantia deverá ser de um ano após a
instalação do produto (atualização dos
serviços e programas envolvidos). Suporte
técnico de 100 (cem) horas a ser efetuado
dentro do período de garantia (um ano), no
local de implantação definido neste item.
O sistema deverá ser implantado no
Ambiente do Governo. Não será
disponibilizado nenhum acesso remoto
aos
equipamentos
para
fins
de
implantação, manutenção, correção de
erros, etc

d) Horário de implantação

•

e) Suporte e garantia

•

f) Local de implantação

•

TRANSFERÊNCIA
CONHECIMENTO
a) Conteúdo

DE
•

Deverá
ser
transferido
todo
o
conhecimento de administração da
solução de antispam quanto as suas mais
variadas funções (criação de filtros,
regulagem dos índices de spam, criação e
obtenção de relatórios, etc), com vistas a
preparar os técnicos do ambiente a terem
condições de dar suporte à solução.
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2.3

b) Documentação

•

c) Softwares instalados no
ambiente

•

TREINAMENTO
a) Quantidade de
disponibilizadas
b) Conteúdo

vagas

•
•

c) Carga horária

•

d) Local

•

e) Período

•

Deverá ser entregue toda a documentação
de instalação e customização da solução,
descrevendo todos os passos de
implantação no ambiente, permitindo a
reinstalação a qualquer momento da
aplicação e seus módulos com todas as
facilidades descritas e solicitadas nesta
especificação. A documentação deverá ser
entregue antes do início da instalação e
configuração.
Os CDs e licenças de todos os programas
instalados referentes à solução implantada
no ambiente deverão ser fornecidos antes
do início da instalação e configuração.
No mínimo 2 (duas), divididas em turmas
separadas.
Deverá abranger as principais funções do
antispam
No mínimo 16 (dezesseis) horas,
ministradas
em
horário
comercial
(segunda a sexta-feira, das 9h às 18h)
O treinamento deverá ser ministrado nas
instalações da empresa proponente ou em
um centro de treinamento contratado pela
mesma
O treinamento completo deverá ser
finalizado em até 120 (cento e vinte) dias
após o aceite da solução

