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RESUMO
O avanço tecnológico colabora com o aumento do risco de perda de dados
sensíveis de empresas e residências. Apesar da evolução e vasta disponibilidade de
ferramentas de proteção, nos atuais sistemas de prevenção de vazamento de
dados, como os Data Leak Prevent (DLP), a falta de flexibilidade, clareza e
limitações funcionais dificultam a escolha. Existem diversas soluções comerciais que
muitas vezes apresentam um alto custo de licenciamento, implantação, além de
limitações de recursos de prevenção. O objetivo deste trabalho é validar a aplicação
de uma rede neural na potencialização de um proxy DLP para impedir o envio não
autorizado de dados sensíveis armazenados ou capturados por câmeras de vídeo.
Neste trabalho é proposta uma arquitetura de DLP, que passa por treinamentos e
pela implantação de uma ferramenta de reconhecimento de objetos em documentos
de imagens e vídeos – funcionalidade não presente nos DLP comerciais
pesquisados. A partir de um experimento, com base nos índices de Verdadeiro
Positivos, Falso Positivos e Verdadeiro Negativos, é possível observar a acurácia e
a eficácia do uso de uma rede neural em um ambiente de DLP. E mostrar que tal
integração protege com transparência sem ocultar limitações, e atende
características de proteção que as principais soluções comerciais como Triton
Websense, Check Point, Varonis e AirWatch não abordam.

Palavras chaves: Data Leak Prevent (DLP), prevenção de perda de dados,
vazamento de dados, reconhecimento de objetos.

ABSTRACT
A system to prevent image leakage based on machine learning
Technological advancement contributes to the increased risk of loss of
sensitive business and household data. Despite the evolution and wide availability of
protection tools, in current data leak prevention systems such as Data Leak Prevent
(DLP), lack of flexibility, clarity and functional limitations make it difficult to choose.
There are several commercial solutions that often have a high cost of licensing,
deployment, and limitations of prevention features. The objective of this work is to
validate the application of a neural network in the potentialization of a DLP proxy to
prevent the unauthorized sending of sensitive data stored or captured by video
cameras. This work proposes a DLP architecture, which involves the training and
implementation of an object recognition tool in image and video documents functionality not present in commercial DLPs. From an experiment, based on the
True Positive, False Positive and True Negative indices, it is possible to observe the
accuracy and effectiveness of the use of a neural network in a DLP environment. And
show that this integration protects transparently, without hiding limitations, and meets
protection features that major business solutions such as Triton Websense, Check
Point, Varonis, and AirWatch do not address.

Keywords: Data Leak Prevent (DLP), data loss prevention, data leakage, object
recognition.
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1 INTRODUÇÃO
Os sistemas conhecidos como Data Leakage Prevention, Data Leak
Prevention ou Data Loss Prevention (DLP) são usados para mitigar o risco de perda
de informações confidenciais, tópico que é abordado na política de segurança da
informação das corporações. Porém, o termo DLP ainda não é especificado em
nenhum padrão ou regulamento oficial (HAUER, 2015).

1.1 Motivação
O aumento progressivo da utilização dos dispositivos de Internet das Coisas Internet of Things (IoT) conectados e dotados de câmeras de vídeo, como
televisores, babá eletrônica, aparelhos de videogame, porteiro eletrônico, e
equipamentos de Circuito Fechado ou Interno de Televisão (CFTV) é proporcional
ao crescimento de vulnerabilidades e ameaças. As imagens e vídeos coletados por
tais dispositivos podem estar sendo acessadas indevidamente, o que pode
configurar vazamento de dados sensíveis de empresas e residências.
Existem dezenas de DLPs comerciais como Websense, McAffee, Symantec,
Trend Micro, Check Point e Fidelis XPS que podem ser integrados com sistemas de
segurança existentes nas empresas. As soluções projetadas para detectar e
prevenir vazamento de dados geralmente utilizam técnicas de análise de conteúdo e
contexto. As medidas preventivas e corretivas geralmente são registro, bloqueio,
alerta, auditoria e quarentena. O que difere as soluções são os recursos opcionais,
como por exemplo, a capacidade de detectar dados sensíveis em imagens, presente
em

algumas

ferramentas

de

mercado

(ALNEYADI;

SITHIRASENAN;

MUTHUKKUMARASAMY, 2016). Porém, as soluções comerciais protegem contra
vazamento acidental, mas não protegem de forma satisfatória contra-ataques
internos ou malwares e nem sempre apresentam, com transparência, a abordagem
e as limitações (GUGELMANN, 2015).
O custo elevado com licenças e implantação também tornam inviável a
utilização de ferramentas comerciais para a proteção de pequenas empresas e
privacidade nas residências. Koutsourelis (2014) propõe uma arquitetura que
combina

as

duas

soluções

gratuitas

OpenDLP
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(https://code.google.com/archive/p/opendlp/) e MyDLP (https://www.mydlp.com/),
sendo que a primeira faz apenas uma varredura de dados armazenados em
estações de trabalho e banco de dados, enquanto a segunda também previne
vazamento de dados trafegados (em movimento) por meio de integração com o
Internet Content Adaption Protocol (ICAP). Porém, a versão disponibilizada à
comunidade possui limitações de recursos significativos, como ações de bloqueio e
quarentena.
Segundo Alneyadi et al. (2016) mesmo com a presença de um DLP
vazamentos podem ocorrer se as empresas ignoram a importância da classificação
de dados e delegam esta função para pessoas menos capacitadas. Um DLP deve
ser escalável e possibilitar integração com as ferramentas de segurança existentes
como firewalls, Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS) e servidores de
proxy. É necessário investigar na arquitetura de rede, onde deve ser implantado o
DLP e fatores como volume de dados, capacidades computacionais e técnica de
análise. Isso evita, por exemplo, que dois serviços similares executem verificação,
classificação ou filtragem ao mesmo tempo causando assim atrasos significativos no
fluxo de dados.
Além das limitações advindas da classificação, os trabalhos que implementam
soluções contra vazamento de dados, como Alneyadi et al. (2016), Gugelmann et al.
(2016), Vukovic et al. (2017), e Kouterelis (2014), em geral não são voltados para
detecção e bloqueio de dados sensíveis em imagens e vídeos.
Existem redes neurais apropriadas para identificação de objetos em imagens
como o You Only Look Once (YOLO) (REDMON et al., 2016), Convolutional Neural
Network (CNN) (KARPATHY et al., 2014) e Regions with Convolutional Neural
Network (R-CNN) (GIRSHICK et al., 2012), no entanto, no atual estado da arte,
estas soluções não são integradas com sistemas de proteção de vazamento de
dados.
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1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor uma arquitetura de proxy DLP capaz de
impedir o envio não autorizado de dados sensíveis contidos no conteúdo de
imagens, vídeos e textos capturados por câmeras de vídeo.
Os objetivos específicos se dividem em: validar o reconhecimento de objetos
nos treinamentos de uma rede neural com um dataset público; com a inclusão das
imagens a serem aprendidas; e com a inclusão de mais uma classe de objeto com
aparência próxima.

1.3 Contribuições
Pretende-se propor uma arquitetura de proxy, capaz de prevenir o vazamento
de dados sensíveis, como o número de cartão de crédito ou objetos contidos em
imagens e vídeos, além de analisar de forma transparente o funcionamento, a
eficácia e as limitações desta ferramenta.
A principal contribuição desta dissertação é a proposta de integração entre
ferramentas de detecção de objeto e um proxy DLP. Outra contribuição é o
treinamento e validação de uma rede neural para reconhecimento de imagens de
cartão de crédito e verificação de redução de Falso Positivos (FP) e Verdadeiro
Negativos (VN), com treinamento de imagens de aparelhos celulares. Além disso,
um roteiro reproduzível para o treinamento de ferramentas de detecção de imagens
que funcionem em um proxy DLP foi disponibilizado.

1.4 Método de trabalho
A elaboração desta dissertação está estruturada em quatro atividades macro,
conforme ilustrado na Figura 1.
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Figura 1 – Diagrama de atividades

Fonte: Elaborado pelo autor

a) Revisão da Literatura
O objetivo desta atividade é realizar pesquisas de trabalhos com referencial
teórico e orientações para desenvolvimento de sistemas DLP (ALNEYADI;
SITHIRASENAN; MUTHUKKUMARASAMY, 2016) com utilização de ferramentas de
código aberto (KOUTSOURELIS; KATSIKAS, 2014) e que aborde o funcionamento e
as limitações das soluções comerciais (GUGELMANN et al., 2015).
Tratar dos problemas mais observados na literatura, como a alta taxa de
alertas Falso Positivos (FP) (DU; YU; BROOKS, 2015) e (KONGSGÅRD et al., 2017)
e a vulnerabilidade a ataques (GUGELMANN et al., 2015) e (CANBAY; YAZICI;
SAGIROGLU, 2017).
Como o foco desta proposta de DLP também é prevenir vazamento de dados
em vídeos e imagens, são estudados trabalhos sobre detecção de objeto em
imagem.
b) Elaboração da Proposta
O desenvolvimento desta dissertação está dividido em três fases.


Fase 1: Especificação e desenvolvimento do DLP
Especificação dos requisitos, definição das expressões regulares

que devem ser identificadas e desenvolvimento do DLP no sistema
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operacional Linux Ubuntu (https://www.canonical.com/) com utilização do
proxy Squid (http://www.squid-cache.org) integrado ao ICAP.
Pesquisa e definição de redes neurais para detecção de objetos em
imagens. Verificação nos trabalhos as opções que combinam performance,
disponibilidade de uso e compatibilidade com datasets existentes.


Fase 2: Implantação do detector de objetos
Instalação, treinamento e testes da ferramenta de reconhecimento

de objetos e montagem de infraestrutura para executar verificação de
imagens e vídeos capturados em tempo real por meio de uma câmera.
Os objetos que são identificados em documentos de vídeos e
imagens são os cartões de crédito. A eficácia da ferramenta de
reconhecimento de objetos é analisada com base no mean Average
Precision (mAP) obtido com o treinamento apenas com imagens de cartão
de crédito e de aparelhos celulares.


Fase3: Proposta de integração de DLP e ferramenta de detecção de
objetos
Na integração do sistema de detecção de objetos e do DLP, o proxy

é configurado para tomar decisões de ações como bloqueio a partir dos
logs gerados.
c) Experimento para Validação da Proposta
Elaboração de uma arquitetura com os dispositivos de hardware,
software e configurações para realização de treinamento e validação da
rede neural para reconhecimento de objetos.
d) Análise dos Resultados
A partir das coletas obtidas por meio do experimento, foram
observados os índices de FP, VP e VN em relação ao volume de dados
analisados e os eventos detectados, para verificar a acurácia e a eficácia
da rede neural em um sistema de DLP.
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1.5 Organização do trabalho
A Seção 2, Referencial Teórico, apresenta os principais conceitos de DLP,
redes neurais e reconhecimento de objetos em imagem usados no desenvolvimento
desta dissertação.
A Seção 3, Trabalhos Relacionados, aborda obras relacionadas com soluções
de DLP e utilização de redes neurais para reconhecimento de objetos em imagens.
A Seção 4, Proposta, contém as especificações técnicas e as peculiaridades
de funcionamento do proxy proposto para prevenir vazamento de dados sensíveis
em arquivos de imagens e vídeos, através das tradicionais redes Local Area
Network (LAN) ou Wireless Local Area Network (WLAN).
A Seção 5, Validação da Proposta, contém detalhes da arquitetura e do
escopo do experimento usados para corroborar as premissas com os resultados
alcançados. Verifica-se se a rede neural atende de forma transparente e satisfatória
o conjunto de características de proteção.
Na última Seção, Conclusão, são apresentados, com base na análise geral
dos resultados, as contribuições desta dissertação e a perspectiva de futuras
pesquisas na área de DLP.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Esta seção apresenta os conceitos utilizados neste trabalho, estruturados em
três tópicos. O primeiro com informações sobre DLP. O segundo com informações
sobre aprendizado de máquina e redes neurais. E o último apresenta sobre
reconhecimento de padrões para detecção de objetos em imagens.

2.1 Conceito de Data Leak Protection (DLP)
O vazamento ou perda de dados (data leak/loss) é um termo usado na área
de segurança da informação relacionado à divulgação não autorizada de
informação. Métodos de proteção são usados para evitar a perda de dados. Os
sistemas identificados por Data Leak Prevention, Data Leakage Prevention ou Data
Loss Prevention (DLP) são usados para prevenir o vazamento de dados
confidenciais, porém este termo ainda não é especificado com precisão em nenhum
padrão ou regulamento oficial (HAUER, 2015).
A indústria e os institutos profissionais investem na disseminação de artigos
sobre DLP, como os exemplos citados por Alneyadi (2016), em que o instituto na
área de segurança da informação, System Administration, Networking and Security
(SANS), fornece um breve histórico sobre as soluções de DLP e como elas se
encaixam em outras tecnologias de segurança de rede. Em outros exemplos, a
empresa americana de consultoria em segurança da informação Securosis aborda o
entendimento e a seleção de uma solução de DLP, enquanto o Information Systems
Audit and Control Association (ISACA), um instituto referência em atividades de
auditoria e controle em sistemas de informação, discute os aspectos do DLP sob o
ponto de vista gerencial.
A utilização de sistemas de DLP é indispensável, principalmente em
instituições que precisam cumprir requisitos de padrões como Payment Card
Industry - Data Secutity Standart (PCI-DSS) ou Health Insurance Portability and
Accountability Act (HIPAA).
A Figura 2 apresenta em três camadas os atributos que diferenciam os DLP, a
primeira com os estados dos dados, a segunda com os tipos de detecção e
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classificação e por fim a política de segurança que pode ser aplicada para melhor
proteção.
Figura 2 – Atributos que diferenciam os DLP

Fonte: Adaptado de Alneyadi et al.(2016)
A primeira camada da Figura 2 apresenta os tipos de estados em que os
dados a proteger podem existir, sendo estes dados em movimento, em uso ou em
repouso. A segunda camada mostra os tipos de classificações abordadas, ou seja,
as capacidades de análise de conteúdo ou contexto. E a terceira define as opções
de ações corretivas definidas na política de segurança da informação, que podem
ser

embaralhar,

quarentena,

bloqueio,

alerta

ou

permitir

(ALNEYADI;

SITHIRASENAN; MUTHUKKUMARASAMY, 2016).
Como o principal objetivo do DLP é proteger dados confidenciais, os sistemas
se concentram mais no conteúdo do que no contexto. São usadas impressão digital,
expressões regulares e análise estatística. Na impressão digital são usados
algoritmos de hash para assinar os arquivos que devem ser protegidos. Apesar de
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gerar valores únicos de rápida de verificação, podem se tornar ineficazes se os
arquivos são constantemente alterados. As expressões regulares são úteis para
detectar dados confidenciais como número do seguro social, cartão de crédito ou
palavras chaves estabelecidas ou consultadas em dicionários. A análise estatística é
usada para classificar documentos como confidenciais com base em N-grama.
A análise de N-grama é uma das principais técnicas da análise estatística,
que usa uma sequência de n itens de um texto, sendo que a base podem ser
palavras, letras ou sílabas. No caso de letras o agrupamento pode ser unigrama (um
caractere), bigrama (dois caracteres) ou trigrama (três caracteres). O N-grama é
usado para analisar dados com base na frequência dos agrupamentos classificados
(ALNEYADI; SITHIRASENAN; MUTHUKKUMARASAMY, 2016).
A maioria dos artigos, como Alneyad et al. (2016) e Canabay et al. (2017),
resume que os dados sensíveis podem ser expostos por diversos canais de
comunicação nas três situações: (1) em movimento - rede; (2) em uso - host; e (3)
em repouso - banco de dados. No entanto estes termos são mais destacados nas
soluções comerciais. A Figura 3 apresenta alguns canais em que podem ocorrer
vazamento de informações.
Figura 3 – Exemplos de Canais de Vazamento de Dados

Fonte: Adaptado de Alneyadi et al. (2016)
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A Figura 3 apresenta os principais canais onde pode ocorrer o vazamento de
dados confidencias. Aplicar políticas de segurança em estações de trabalho é útil
para evitar a perda de dados das mesmas, como restrições de acessos à
impressoras ou dispositivos USB, porém, para um DLP ser eficaz é necessário
controlar principalmente o fluxo de dados da rede interna com a Internet.
Um gateway ou um servidor proxy podem assumir a função de bloqueio de
vazamento de dados por meio dos canais que utilizam a Internet. O protocolo ICAP
é comumente integrado com ferramentas de proteção contra vírus e spams, mas
também pode ser ajustado para analisar tráfego Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
e bloquear o vazamento de dados sensíveis. De forma similar ao protocolo HTTP, o
protocolo ICAP funciona com chamadas de requisição e resposta. A RFC 3507
especifica dois modos de funcionamento: (1) Modificação da Requisição (REQMOD)
e; (2) Modificação da Resposta (RESPMOD). No modo REQMOD, o servidor ICAP
recebe a requisição de um cliente interno, e pode modificar o acesso ao servidor
externo. Enquanto que no RESPMOD, o servidor ICAP recebe a resposta de um
servidor externo, e pode modificá-la antes dela ser enviada a um cliente interno
(ELSON, CERPA, 2003).

2.2 Aprendizado de máquina e redes neurais
Aprendizado de máquina é uma área de pesquisa que envolve conceitos de
inteligência artificial, teoria da informação, estatística e matemática, dentre outros,
com o foco principal desenvolver algoritmos e modelos voltados para previsão. O
aprendizado de máquina pode ser dividido em três categorias principais (ATHMAJA
et al., 2017):


Não supervisionada: em que o ocorre o aprendizado de padrões sem
necessidade de feedback explícito, onde é possível desenvolver
gradualmente uma nova função sem nenhum exemplo prévio;



Aprendizagem por reforço: o sistema aprende a partir de recompensas
ou punições, ou seja, o resultado define as decisões;



Aprendizagem

supervisionada:

no

treinamento

são

exemplos rotulados de pares de entrada e saída desejados.

observados
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Com base na neurociência surgem, no campo da IA, as redes neurais
artificiais. A neurociência estuda o sistema nervoso, em particular o cérebro, onde se
especifica que a atividade eletroquímica na rede de neurônios ou células cerebrais é
ativada para produzir conhecimento. Em se tratando de aprendizagem, as redes
neurais continuam sendo uma das formas mais eficazes e utilizadas (RUSSELL et
al., 2013).
Segundo Russell et al. (2013), a estrutura das redes neurais é composta por
nós conectados por ligações direcionadas que servem para propagar a ativação.
Cada ligação tem um peso numérico que determina a força e o sinal de conexão.
Existem duas formas para conectar os neurônios e construir uma rede: (1) rede com
alimentação para frente, que tem conexões somente em uma direção e funciona
disposta em camadas; e (2) rede recorrente, que alimenta suas saídas de volta às
suas próprias entradas.
Para os agentes artificiais existe uma variedade de modalidades de sensores
de entrada, como, por exemplo, em profundidade, que trata da visão, neste caso
pode ser dividido em dois componentes, um modelo de objeto que descreve os
objetos reais, como pessoas, carros e etc., e um modelo de renderização, que
descreve processos físicos, geométricos e estatísticos. Porém, estes modelos são
ambíguos, por exemplo, uma imagem com um objeto pequeno próximo pode ser
muito parecida com a de um grande objeto a uma grande distância. A ambiguidade
pode ser ignorada ou resolvida por escolha seletiva (RUSSELL et al., 2013).
De acordo com Russell et al. (2013), o problema de um agente com
capacidade de visão é saber quais os aspectos devem ser ignorados, para isso
existem

três

abordagens:

extração

de

características,

reconhecimento

e

reconstrução. Para compreender esses métodos é necessário entender como as
imagens são produzidas.

2.3 Processamento de imagem e detecção de objetos
A Figura 4 apresenta os componentes de um sistema típico de
processamento de imagens de propósito geral, composto por um dispositivo de
captura e um computador que gerencia módulos de hardware e software de
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processamento de imagens e dispositivos responsáveis pelo armazenamento,
transmissão e exibição de imagens (GONZALEZ e WOODS, 2008).
Figura 4 – Componentes de um sistema de processamento de imagem

Fonte: Adaptado de Gonzalez e Woods (2008)
A captura é composta pelo sensor sensível à energia irradiada pelos objetos
e o digitalizador que converte os dados coletados em formato digital. O hardware
especializado executa paralelamente operações aritméticas e lógicas em alta
velocidade. O software realiza atividades específicas de acordo com o objetivo do
tratamento da imagem. O computador trata do processamento geral e integração
dos componentes físicos e lógicos do sistema. Os módulos de saída são compostos
por monitores, impressoras, unidades de armazenamento ou rede, os quais recebem
o resultado do processamento, que pode ser dados descritivos ou as próprias
imagens (GONZALEZ e WOODS, 2008).
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Segundo Gonzalez e Woods (2008) uma imagem pode ser definida como
uma função de duas coordenadas (x,y) em um plano espacial com uma amplitude
que define a sua intensidade ou escala de cinza. Quando estas variáveis possuem
valores finitos e discretos é considerada uma imagem digital. O processamento
digital de imagens é uma área responsável pelo processamento de imagens digitais
por meio do computador. Cada ponto das coordenadas é chamado de pixel e a
medida da imagem geralmente é expressa em pontos por polegada (ppp) em inglês
Dots Per Inch (dpi).
A Figura 5 apresenta o ciclo de vida e as metodologias que podem ser
aplicadas a imagem para diferentes finalidades.
Figura 5 – Módulos de processamento de imagem

Fonte: Adaptado de Gonzalez e Woods (2008)
Apesar de nem todas as aplicações de processamento de imagem
requererem a existência de todos os módulos, a obra de Gonzalez e Wood (2008)
possui a estrutura de capítulos no sentido dos blocos apresentados na Figura 5. O

27

primeiro passo é a aquisição da imagem, que pode ser a captura por meio de um
sensor de captura ou dispositivo de pré-processamento ou simplesmente o
recebimento desta já em formato digital.
A filtragem e o aprimoramento da imagem são processos subjetivos que
visam deixar o resultado da imagem mais adequado para uma determinada
funcionalidade.
A restauração de imagem também é voltada para melhoria da aparência,
porém, de forma objetiva baseada em modelos matemáticos ou probabilísticos. Com
a restauração é possível notar a melhora obtida.
O processamento de imagens coloridas aplica técnicas que são usadas em
vários aplicativos de publicações na Internet; além disso, também é motivado devido
a importância da cor ser um descritor robusto na extração de características para
identificação de objetos.
As transformadas de wavelets são usadas na compressão de dados de
imagem para representações em diferentes graus de resolução ou para subdividir
imagens em regiões menores.
A compactação é a técnica usada para reduzir o tamanho de uma imagem,
seja para economizar espaço de armazenamento como para ganhar agilidade na
transferência via rede.
O processamento morfológico e a segmentação utilizam ferramentas e
conceitos como erosão e dilatação, abertura e fechamento, acertar ou errar,
extração de limite ou enchimento de furos, para extrair atributos de imagens que são
usados na representação e descrição da forma da região, como limites, esqueletos e
o casco convexo.
A segmentação auxilia no processo de reconhecimento de padrões e análise
de cenas particionando imagens em regiões ou objetos por meio de algoritmos
focados na detecção de limites de borda.
A representação pode ser realizada com base nas características externas,
ou seja, os limites obtidos no processo de segmentação que são úteis para estudo

28

de formas, ou com base nos pixels que compõem a região, que no caso foca em
propriedades como cor ou textura.
O reconhecimento de objeto em imagem tem a função e atribuir um rótulo a
um objeto com base no tratamento de padrões usando descritores quantitativos que
lidam com tamanho, área e textura, ou descritores qualitativos que abordam dados
da estrutura para identificar formas.
A base de conhecimento armazena todos os dados obtidos por diversos
descritores usados nos módulos de processamento e controla a interação entre os
módulos.
Os humanos identificam de forma rápida e precisa os objetos contidos em
imagens, sua localização e interação. Os sistemas de detecção de objetos utilizam
classificadores para detectar. Os modelos de peças deformáveis – Deformable Part
Model (DPM) usam a abordagem de janela deslizante, onde o classificador é
executado em locais uniformemente espaçados em toda a imagem. Outras
abordagens utilizam métodos de proposta de região para gerar caixas delimitadoras
potenciais em uma imagem e classificadores para detectar objetos nestas caixas,
em seguida são utilizados algoritmos para refinar as caixas delimitadoras,
eliminando detecções duplicadas. Porém, estas são complexas, lentas e de difícil
otimização, porque os componentes precisam ser treinados separadamente
(REDMON et al., 2016).
O reconhecimento visual em imagens geralmente utiliza combinações de
descritores baseados em histogramas como Scale Invariant Feature Transforms
(SIFT) e Histogram of Oriented Gradient (HOG). Diversos trabalhos de pesquisas
como Redmon et al., (2016), Girshick et al., (2012) e Felzenszwalb et al., (2009)
combinam técnicas e algoritmos para comparação com benchmarks dos resultados
de

desempenho

ou

precisão

usando

datasets

como

o

PASCAL

VOC

(http://host.robots.ox.ac.uk/pascal/VOC/).
Redes Neurais Convolucionais (CNN) são redes baseadas em técnicas de
deep learning, que fazem uso de aprendizado supervisionado e não supervisionado
com finalidade de classificação de imagens (ATHMAJA et al., 2017).
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A média de precisão ou mean Average Precision (mAP) é um índice gerado
pela rede neural que indica a precisão da identificação de um objeto no
procedimento de validação do aprendizado.

2.4 Observações sobre a Privacidade
Preservar a privacidade fora da zona de conforto é algo que não depende
apenas de quem deseja se proteger, pois existem câmeras e sistemas de
monitoramento em todas as partes, porém o vazamento a partir dos dispositivos sob
controle próprio podem ser mais desagradáveis, além de gerar uma maior sensação
de insegurança e impotência em um mundo cada vez mais explorado.
Como não se pode viver isolado do mundo tecnológico, é necessário decidir o
que preservar e como fazê-lo de forma que a comunicação com a Internet não se
torne impraticável.
Confidencialidade diz respeito a proteção dos dados que não podem ter sua
revelação à pessoa não autorizada, já a privacidade é a reserva de informações
pessoais, visa à preservação do anonimato da intimidade das pessoas. O
vazamento

de

dados

confidenciais

ou

privados

pode

ter

consequências

devastadoras.
A

combinação

dos conceitos de

DLP

com

sistemas robustos de

reconhecimento de objetos pode mitigar o risco de vazamento de dados sensíveis
contidos em arquivos de imagens ou vídeos.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS
Esta seção apresenta os trabalhos relacionados, estruturados em dois
tópicos. O primeiro com obras sobre DLP, e o segundo aborda os estudos sobre
reconhecimento de padrão para detecção de objetos em imagens.

3.1 Data Leak Prevention (DLP)
Alneyad et al. (2016) e Gugelmann et al. (2015) abordam separadamente a
evolução dos DLP na indústria e na comunidade acadêmica. Algumas soluções
comerciais possuem características especiais como análise forense, inspeção em
tempo real, detecção de dados sensíveis em imagens ou arquivos criptografados.
No entanto, analisar o conteúdo de imagem não se resume em apenas aplicar
ferramentas de OCR para extrair texto. Existem estudos focados no reconhecimento
de objetos como o You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection
(YOLO).
Kongsgård et al. (2017) explicam como usar o índice de ameaça interna de
um DLP existente por períodos de tempos longos e ter capacidade de calcular uma
meta-pontuação

para

obter

uma

melhor

estimativa

do

risco

por

cada

usuário/máquina. Os autores utilizam o framework SimPy de simulação de eventos
discretos para detectar o potencial de um comportamento anômalo de usuários
maliciosos, usuários regulares e usuários incompetentes. Também é usado um
dataset derivado do Digital National Security Archive para treinamento de um
classificador de regressão logística de classe binária para distinguir entre
documentos classificados e não classificados.
Há trabalhos focados em propor melhorias como reduções da alta taxa de
alertas FP (DU; YU; BROOKS, 2015) e (KONGSGÅRD et al., 2017), das
vulnerabilidades a ataques (GUGELMANN et al., 2015) e (CANBAY; YAZICI;
SAGIROGLU, 2017) e de erros na classificação de documentos com uso de técnicas
de aprendizado de máquina (KONGSGÅRD et al., 2016).
Existem outros estudos de DLP voltados para finalidades específicas como
proteção de dispositivos móveis (PAK; CHA; YEO, 2015) (CONTINELLA et al.,
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2017), e-mail (AGARWAL et

al.,

2012), e

até

do

aplicativo

Facebook

(GHIGLIERI; STOPCZYNSKI; WAIDNER, 2014).
No atual estado da arte, enquanto esses estudos tratam de funções
específicas ou melhorias ímpares, um DLP precisa atender o máximo de requisitos
de proteção contra vazamento de dados, pois as características de uma Request For
Proposal (RFP) – Solicitação de Propostas – podem definir a escolha do DLP. Por
isso este trabalho referência fortemente Alneyad et al. (2016), por abordar as
características das soluções comerciais e Koutsourelis (2014) por propor uma
solução transparente usando apenas ferramentas de código aberto.

3.1.1 A survey on data leakage prevention systems
Os mecanismos de prevenção de vazamento de dados estão cada vez mais
presentes nas empresas. O termo DLP ainda é ambíguo entre indústria e
pesquisadores de segurança de TI, mas Alneyad et al. (2016) sugere direções para
desenvolvimento de DLP consistentes que beneficiem acadêmicos e profissionais.
Alneyad et al. (2016) divide um sistema DLP em três classes de atributos
essenciais para proteger o vazamento de dados. Primeiro a capacidade de analisar
conteúdo e contexto. Em segundo lugar, providenciar proteção de dados nos seus
diferentes estados, como em trânsito, em uso e em repouso. Em terceiro lugar a
capacidade de proteger dados por meio de diversas ações corretivas, como
notificação, auditoria, bloqueio, criptografia e quarentena.
A análise baseada em conteúdo é mais comum em sistemas de DLP.
Normalmente funciona por meio da monitoração de dados confidenciais em
repositório ou em trânsito, principalmente usando expressões regulares, impressão
digital de dados e análise estatística. No entanto, expressões regulares oferecem
proteção de dados limitada e têm altos índices de bloqueios FP. A impressão digital
possui uma cobertura mais ampla, porém, pode não ser útil quando os dados
confidenciais são modificados, pois os hashes tradicionais usados como MessageDigest algorithm 5 (MD5) e Secure Hash Algorithm 1 (SHA1) são suscetíveis a
alterações, ou seja, uma pequena alteração no documento irá gerar um hash
completamente diferente. Abordagens mais avançadas tentam superar essa
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limitação usando resumos de semelhança, implementando impressão digital e
usando hashing parcial. No entanto, essas soluções têm recursos limitados e podem
ser afetadas por vários ofuscamentos de texto (ALNEYADI; SITHIRASENAN;
MUTHUKKUMARASAMY, 2016).
Embora não seja amplamente utilizada em DLP, a análise estatística pode
funcionar onde os dados sensíveis não são bem estruturados. A principal vantagem
de tal técnica é que usando algoritmos de aprendizado de máquina ou probabilidade
Bayesiana, mesmo após uma modificação extrema é possível identificar documentos
alterados (ALNEYADI; SITHIRASENAN; MUTHUKKUMARASAMY, 2016).
A partir da revisão realizada nas soluções acadêmicas e industriais de DLP,
Alneyad et al. (2016) identificaram sete principais desafios que devem ser
considerados na implantação de um sistema DLP: (1) canais de vazamento; (2) o
fator humano; (3) direitos de acessos; (4) criptografia e esteganografia; (5)
modificação de dados; (6) escalabilidade e integração; e (7) classificação de dados.
O Quadro 1 apresenta a comparação de funcionalidades dos DLPs estudados
por Alneyad et al. (2016).
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Quadro 1 – Comparação de características dos DLPs

DLPs
Características

Tipo
Aplicação
Tipo de
análise
Técnica de
análise
Medida
prenventiva /
corretiva

Detecção
Prevenção
Em uso
Em trânsito
Em repouso
Conteúdo
Contexto
Expressão regular
Fingerprinting
Alerta
Bloqueio
Criptografia
Auditoria
Quarentena
Detecção de dados
dentro de imagens

Triton
Websense

Check
Point

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Varonis

AirWatch
Vmware

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
?
x
x
x

x

Capacidade de
inspeção de SSL

Características
Análise contextual
especiais
avançada
Flexibilidade de
implementação em
dispositivos móveis

x
x
x

Fonte: Adaptado de Alneyadi et al. (2016)
No Quadro 1, das seis soluções comerciais apresentadas, são consideradas
as quatro disponíveis na modalidade de software, sendo Triton (Websense), Check
Point DLP (Check Point Software Technologies), Varonis IDU Classification
Framework (Varonis Systems) e AirWatch (Vmware).
A AirWatch Vmware protege contra vazamento de dados com base apenas
em contexto, não específica qual técnica é utilizada para proteção e não possui o
recurso de quarentena. A Varonis é voltada para auditoria, pois faz detecção,
registra as ocorrências e envia alertas, porém não evita que o vazamento de dados
ocorra. O foco principal da Check Point é ser um proxy para filtrar apenas dados em
trânsito, no entanto, não possui um módulo para tratar informações cifradas, sendo
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que

os

meios

criptografados

são

indispensáveis

na

atual

comunicação

principalmente na Internet. O Triton Websense atende ao maior número de
características das soluções de DLP, no entanto, o trabalho de Gulgeman et al.
(2015) mostra que as soluções comerciais nem sempre funcionam conforme a
descrição.

3.1.2 Can Content-Based Data Loss Prevention Solutions Prevent Data
Leakage in Web Traffic?
Para enfrentar ameaças de perda ou violação de dados as empresas
implementavam mecanismos de proteção de perímetro como firewalls, porém um
malware pode ocultar suas atividades no fluxo regular de um tráfego Web, sendo
que este canal normalmente é aberto para que os colaboradores acessem a
Internet. A proteção de perímetro sozinha não é mais suficiente para lidar com
ameaças modernas de vazamento de dados, e se torna necessário a utilização de
DLP, porém a eficácia dessas soluções permanece obscura, principalmente no que
diz respeito a vazamentos intencionais (GUGELMANN et al., 2015).
Diversas empresas de segurança promovem suas soluções como infalíveis,
no entanto, selecionar uma solução adequada não é uma tarefa trivial. Os
fornecedores geralmente relutam em revelar como os sistemas funcionam em
detalhes e fornecem apenas descrições de alto nível na documentação do produto.
Para tentar preencher esta lacuna, Gulgemann et al. (2015) fornecem uma avaliação
sistemática de vetores de vazamento de dados HTTP e um teste de três soluções de
DLP baseadas em conteúdo para examinar se eles efetivamente impedem o
vazamento de dados no tráfego da Web.
O HTTP pode ser usado de muitas maneiras diferentes para extrair
ilegalmente dados. Gulgemann et al. (2015) utilizam três tipos de ataques:


Vazamento no corpo da solicitação: upload de dados para servidores
por meio de postagem (POST) diretas no corpo da requisição, onde
os dados enviados são codificados por URL ou enviados como
dados em várias partes ou formulários. Considerado um caso
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simples, pois uma solução de DLP pode facilmente reverter essas
codificações e acessar a carga original;


Vazamento na linha de pedidos: upload de dados através de
solicitações de obtenção (GET);



Vazamento nos campos de cabeçalho: explorar um campo do
cabeçalho da solicitação para fazer upload de dados codificados ou
criptografados.

E separa em três modelos de ameaças (T1, T2 e T3) de acordo com os
privilégios e intenções que um atacante pode usar.


T1: vazamento de dados não ofuscados por meio da navegação na
Web através de simples requisições de URL;



T2: vazamento de dados maliciosos usando recursos do navegador
da Web como JavaScript mas sem privilégios para acessar a
Internet com qualquer outro software;



T3: vazamento de dados em estações sem restrições com
programas de geração de tráfego arbitrário e uso de criptografia,
canais HTTP secundários ou inválidos. Neste cenário o atacante
também pode desabilitar um agente DLP da estação.

A metodologia teste de penetração é aplicada com um programa
desenvolvido com componente escrito em JavaScript (jsDXT) que ofusca e carrega
dados diretamente no navegador da Web, bem como outro baseado em Python
(pyDXT) que ofusca e carrega arquivos independentemente do navegador da Web,
em três soluções comerciais baseadas em host, referidas como DLP A, B e C. Todas
bem avaliadas por SC Magazine, Network World, Gartner e Radicar Group
(GUGELMANN et al., 2015).
Para avaliar os recursos das soluções, foram usadas as seguintes regras:


R1 – bloqueia documentos contendo qualquer endereço de e-mail
usando um padrão predefinido fornecido pelo DLP;
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R2 - bloqueia documentos que contenham a palavra-chave
VH2uJKLi;



R3 - bloqueia documentos que contenham a palavra-chave c / M! =
& Zu.

A palavra-chave da regra R2 pode ser reconhecida mesmo se os valores
codificados por URL não forem decodificados. Enquanto na regra R3, os valores
codificados por URL devem ser decodificados adequadamente devido aos
caracteres especiais contidos na palavra-chave (GUGELMANN et al., 2015).
Os resultados mostram que o DLP A é capaz de impedir o vazamento de
dados de tentativas de copiar e colar em um campo de texto no navegador Web e
upload de arquivos confidenciais. No entanto, arquivos compactados não puderam
ser bloqueados. O DLP B não impediu nenhum vazamento por meio de campos de
formulário de texto. A implementação também apresenta uma falha na aplicação
com arquivos .docx e .xlsx. O DLP C bloqueou o vazamento de dados de tentativas
de copiar e colar em um campo de texto no navegador Web, no entanto o upload de
arquivos ofuscados não foi bloqueado (GUGELMANN et al., 2015).
As três soluções DLP podem impedir vazamento acidental sobre o HTTP, no
entanto, nenhuma das soluções conseguiu impedir plenamente os vazamentos nos
modelos de ameaças T2 e T3 que simulam ataques internos ou malware, e apenas
uma das soluções avaliadas relata com transparência as restrições e limitações
identificadas (GUGELMANN et al., 2015).

3.1.3 Rule-based system for data leak threat estimation
Vukovic et al. (2017) propõe um sistema independente para detecção e
prevenção de vazamento de dados com base em regras e estimativa de ameaças,
conforme Figura 6, que pode ser personalizado para uma finalidade específica,
porém, o exemplo de personalização se limita a e-mails, ao protocolo HTTP e a
arquivos de logs.
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Figura 6 – Fluxograma Estimativa de Ameaça DLP

Fonte: Adaptado de Vukovic et al (2017)
A Figura 6 mostra um fluxo DLP, sendo:


S: texto de entrada que será analisado;



D: parâmetro de destino;



Rt: fator de risco calculado para cada mensagem interceptada;



E: um conjunto de entidades sensíveis detectadas durante a análise
de conteúdo. A cardinalidade definida |E| é um dos parâmetros ao
calcular o fator de ameaça;



C e D: o número de ocorrências de mensagens suspeitas detectadas
para o destino determinado;



Delta t: intervalo de tempo desde que o respectivo destino foi
avaliado pela última vez;



P: o fator corretivo temporal. É um valor configurável que representa
o período esperado e tolerado para mensagens suspeitas. Usado
para redução de alertas de ameaças.
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O DLP proposto analisa e relaciona dados do texto da entrada, parâmetro do
destino, número de ocorrências, intervalo de tempo e cálculo do fator de risco, para
saber se pelo nível da ameaça o sistema deve alertar ou permitir a saída do e-mail.
(VUKOVIC et al., 2017). Porém os quatro cenários apresentados para validar a
proposta são apenas variações destes fatores utilizados.

3.1.4 A Turkish language-based data leakage prevention system
O foco principal do sistema proposto por Canabay et al. (2017) é detectar
ataques de modificação em palavras sensíveis em turco e prevenir vazamento de
dados em movimento. Além de alteração, são tratados os ataques de adição e
exclusão de caracteres e espaços em branco. O Quadro 2 apresenta os tipos de
ataque considerando a sentença “Dado confidencial classificado”.
Quadro 2 – Tipos de ataques a partir da sentença: Dado confidencial classificado

Tipo do ataque
Adicionar
caractere
Remover
caracatere
Trocar caractere

Adicionar espaço
em branco

Remover espaço
em branco
Sem ataque

Posição
Início e
meio
Meio e fim
Início e
meio
Meio e fim
Início e
meio
Meio e fim
Meio

Exemplo de modificação
da palavra confidencial
xconfidxencial
confidxencialx
onfidncial
confidncia
xonfidxncial
confidxnciax
confid encial

Ambos os
Dadoconfidencialclassificado
lados
-

confidencial

Sentença: Dado confidencial classificado.

Fonte: Adaptado de Canabay et al. (2017)
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Os algoritmos de Boyer Moore (BM) e Smith Waterman (SW) são usados para
detecção de dados sensíveis e possíveis modificações, no entanto, se limitam ao
dicionário da língua turca (CANBAY; YAZICI; SAGIROGLU, 2017).

3.1.5 Designing and developing a free Data Loss Prevention system
Kouterelis et al. (2014) propõem uma arquitetura automatizada que combina
as ferramentas gratuitas OpenDLP e MyDLP de prevenção de perda de dados. O
MyDLP se mostra uma solução mais completa por atender os estados de dados em
movimento, em repouso e em uso. No entanto, a versão disponibilizada à
comunidade possui limitações de recursos significativos, como por exemplo,
ausências de funcionalidades de varredura de dados em repouso em estações que
não utilizam sistema operacional Windows. O OpenDLP protege apenas contra
vazamento de dados de estações de trabalho.
A combinação proposta utiliza o OpenDLP para identificar conteúdos
confidenciais nas estações de trabalho e alimentar o servidor MyDLP com a
localização destes dados, para, de acordo com as políticas cadastradas, ser
possível o tratamento nos estágios em uso e em movimento (KOUTSOURELIS;
KATSIKAS, 2014).
Para reduzir falhas causadas por erro humano na operação da solução
proposta, o gerenciamento das regras é parcialmente automatizado. A automação
da varredura no OpenDLP é possível com a utilização de uma Application
Programming

Interface

(API)

da

ferramenta

SeleniumWebdrive

(https://www.seleniumhq.org/projects/webdriver/), o qual navega pelas páginas Web
interagindo com os elementos Hypertext Markup Language (HTML) com as mesmas
ações que um usuário humano: (1) faz login no console de gerenciamento do
servidor OpenDLP; (2) inicia a verificação com base nos perfis já salvos; e (3) após a
varredura exporta os resultados no formato XML que permite a identificação,
modificação ou a descoberta de dados confidenciais (KOUTSOURELIS; KATSIKAS,
2014).
A criação de políticas no MyDLP com base nas descobertas de conteúdo do
OpenDLP não é possível com a mesma ferramenta Selenium, pois a arquitetura
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Web utiliza o Apache Flex (http://flex.apache.org/) baseado no Adobe Flash
(https://www.adobe.com/products/flashplayer.html), o que impede a navegação no
código fonte HTML da página. Dessa forma, a abordagem usada para lidar com tal
obstáculo é pouco convencional, usar técnicas de reconhecimento de imagem da
ferramenta Sikuli (http://www.sikuli.org/) para identificar e controlar os componentes
da interface gráfica do utilizador (KOUTSOURELIS; KATSIKAS, 2014).

3.2 Redes neurais e reconhecimento de objetos em vídeo
Girshick et al. (2012) propõem o R-CNN que combina a rede neural
convolucional – Convolutional Neural Network (CNN), algoritmos de propostas
regionais e Support Vector Machine (SVM) para obter bons resultados de mAP.
Em outra obra nota-se a mistura de DPM que usam a abordagem de janela
deslizante,

com

reconhecimento

aprendizado
de

objetos

SVM
em

para

obter

benchmarks

resultados
com

satisfatórios

datasets

no

PASCAL

(FELZENSZWALB et al., 2009). No entanto, no atual estado da arte, o aplicativo de
detecção de objetos em imagens, YOLO de Redmon et al. (2016), supera o
desempenho e a precisão dessas abordagens.
Janela deslizante é o processo de fragmentar uma imagem em diversas
escalas em partes menores e realizar buscas e análises de pontos de interesse em
cada uma destas partes menores.
Diferente das técnicas baseadas em janela deslizante e na análise de região,
o YOLO discorre a imagem completa para fazer previsões, ou seja, usa recursos da
imagem inteira para prever cada caixa delimitadora durante o treinamento. E
aprende representações generalizáveis de objetos, pois os componentes de
detecção são unificados em uma única rede neural. Além de possuir uma variedade
de modelos pré-treinados disponíveis, todos estes códigos de treinamento e
validação do YOLO são open source (REDMON et al., 2016).
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3.2.1 Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic
segmentation
Chamada de R-CNN por combinar propostas de região com CNN. A detecção
é mais complexa que a classificação por exigir a localização precisa dos objetos
dentro das imagens. No entanto, Girshick et al. (2012) mostra que além da CNN
apresentar bons resultados na classificação de imagens, também é possível elevar o
desempenho da detecção de objetos do dataset PASCAL VOC (EVERINGHAM et
al., 2010) comparando com sistemas que usam descritores baseados em
histogramas como o HOG (GIRSHICK et al., 2012).
Considerar a adoção de uma abordagem de janela deslizante para detectar
com precisão é um desafio técnico. Girshick et al. (2012) faz o reconhecimento
usando regiões. Conforme Figura 7, o método executa uma pesquisa seletiva para
gerar cerca de 2.000 propostas de região independente para cada imagem de
entrada, em seguida extrai um vetor de tamanho fixo para cada proposta usando
uma CNN e realiza a classificação da região com algoritmos SVMs lineares
específicos da categoria.
Figura 7 – Funcionamento R-CNN

Fonte: Adaptado de Girshick et al. (2015)
Como ilustrado na Figura 7, a contribuição de Girshick et al (2012) é mostrar
como treinar uma grande CNN, mesmo com os dados rotulados escassos. Para tal,
um pré-treinamento não supervisionado é realizado em um grande conjunto de
dados ILSVRC-2012 (DENG et al., 2012), seguido de um ajuste fino supervisionado
em um pequeno conjunto de dados PASCAL.
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3.2.2 You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection
O You Only Look Once (YOLO) é um modelo unificado para detecção de
objetos que foi generalizado para novos domínios e ideal para aplicações que
dependam de desempenho e robustez na detecção. O aplicativo consegue obter
uma visão global da imagem ao realizar o treinamento e permite detecções em
tempo real (REDMON et al., 2016).
Os algoritmos de detecção do YOLO extraem características robustas das
imagens de entrada, em seguida usam classificadores ou localizadores de maneira
deslizante em toda a imagem ou em algum subconjunto de regiões para identificar
objetos. O DPM usa abordagem de janela deslizante com pipelines separados para
extrair recursos estáticos, classificar regiões, prever caixas delimitadoras e detectar
os objetos (REDMON et al., 2016).
Diferente da janela deslizante e das técnicas baseadas em algoritmos de
propostas regionais, o YOLO analisa toda a imagem durante o tempo de treinamento
de informações contextuais sobre suas classes de objetos. De forma semelhante às
abordagens R-CNN, também utiliza recursos convolucionais para marcar as caixas
delimitadoras, ou seja, a borda em torno de um objeto no arquivo de imagem. Para
evitar muitas detecções no mesmo objeto, o YOLO reduz para 98 caixas para
delimitar um objeto por imagem, enquanto no método de pesquisa seletiva são
usadas 2.000 marcações (REDMON et al., 2016). Esta redução dificulta a
classificação de vários objetos pequenos agrupados, como identificar um bando de
pássaros em uma fotografia.
Conforme a Figura 8 o YOLO divide a imagem de entrada em uma matriz SxS
grids, onde a grid que estiver no centro do objeto é a responsável por detectá-lo.
Cada célula prediz o limite de cada caixa e o índice de precisão da detecção. A
predição depende das caixas delimitadoras, do nível de confiança e da classe de
probabilidades.
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Figura 8 – Detecção unificada do YOLO

Fonte: Tradução de Redmon et al. (2016)
Redmon et al. (2016) também compara o YOLO com outros métodos como o
Fast R-CNN que busca acelerar a estrutura do R-CNN compartilhando computação
e usando redes neurais para propor regiões, mas ainda depende de busca seletiva.
Outro exemplo é o Deep MultiBox que treina a rede neural convolucional para prever
caixas delimitadoras, no entanto, este não pode realizar a detecção geral de objetos.
Há também o OverFeat, que utiliza detecção por janela deslizante com bom
desempenho para localização, mas não para a detecção, pois como o DPM o
localizador visualiza informações locais ao fazer uma previsão.
A Figura 9 mostra a comparação de erros na comparação realizada entre
YOLO e a Fast R-CNN, já que este é um dos detectores de maior desempenho no
PASCAL e suas detecções estão disponíveis publicamente. Nota-se que o Fast RCNN possui menos erros de localização e o YOLO apresenta menos erros em
segundo plano (REDMON et al., 2016).
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Figura 9 – Comparação de erros Fast R-CNN vs YOLO

Fonte: Tradução de Redmon et al. (2016)
Com uma GPU Titan X o YOLO consegue analisar 45 quadros de imagens
por segundo. O Fast YOLO permite executar mais de 150 fps, permitindo processar
streaming em tempo real com menos de 25 ms de latência, o que o torna ideal para
aplicativos que dependem de uma detecção de objetos rápida e robusta (REDMON
et al., 2016).
Semelhante ao YOLO o Single Shot MultiBox Detector (SSD) faz a detecção
de objetos aplicando mapas de recursos baseados em CNN, onde aplica uma grade
na imagem e a partir do centro de cada célula determina a presença do objeto. O
SSD é mais rápido que o Fast R-CNN, mas com precisão menor devido ao número
limitado de caixas que a grade possui (JEONG et al., 2018).
Jeong et al. (2018) considera o YOLO o melhor detector de objetos, o mais
rápido e com a precisão do R-CNN, no entanto para obter um bom desempenho
este deve ser treinado com imagens adequadas às suas características.
O YOLO divide a imagem em uma grade de até 13x13 células e reduz o seu
tamanho para 416x416 independente da imagem a ser treinada ou reconhecida,
porém se houver diferença na proporção das imagens pode ocorrer distorção nos
objetos e apresentar um desempenho ruim.
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Por apresentar um equilíbrio satisfatório entre velocidade e precisão, o YOLO
é usado para as mais diversas áreas, como, por exemplo, criação de métodos para
aprendizado de língua de sinais (KIM et al., 2018), criação de legendas para autodescrição de vídeos (DUGGAL et al., 2017), monitoramento de cenas de trânsito
para sistema de veículos autônomos (TAO et al., 2017) e até detecção e localização
de sinais de radiofrequência dentro de um espectro para isolamento de fontes de
interferências (O’SHEA et al., 2017).

3.2.3 An effective sign language learning with object detection-based ROI
segmentation
Há dois inconvenientes no aprendizado da língua de sinais, o primeiro é o fato
de a mão ser pequena e necessitar de um grande conjunto de dados de treinamento
e o segundo é a dificuldade de adicionar um novo gesto a ser aprendido. Para
resolver estes problemas, Kim et al. (2018) propõe um método de aprendizado de
língua de sinais com o YOLO usando um módulo de pré-processamento para
segmentação de região de interesse.

A Figura 10 mostra uma sequência de imagens antes e após passar pelo
módulo de segmentação.
Figura 10 – Extração de segmentação de região de interesse

Fonte: Adaptado de Kim et al. (2018)
Com o módulo de segmentação de região de interesse Kim et al. (2018)
conseguiu elevar a precisão do reconhecimento em 13% para imagens coletadas
por uma câmera 2D de baixo custo em uma distância de 1 metro e 28% para
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imagens tiradas em uma distância de 1,5 metros e o tempo de treinamento reduzido
em mais de 50%.
Em seguida as imagens são enviadas para uma rede de classificação para o
aprendizado de língua de sinais, neste processo é utilizado uma rede neural
convolucional de três camadas de convolução e duas camadas totalmente
conectadas, com o objetivo de obter os vetores de probabilidade das classes (KIM et
al., 2018).
A precisão e a velocidade de aprendizado são nitidamente melhoradas, no
entanto o trabalho aborda apenas imagens padronizadas com apenas uma pessoa
fazendo o gesto de sinais e na comparação de desempenho não está claramente
incluso o tempo gasto no pré-processamento das imagens.

3.2.4 An Object Detection System Based on YOLO in Traffic Scene
O objetivo de Tao et al. (2017) é localizar e classificar objetos em imagens
capturadas por veículos autônomos ou sistemas de monitoramento que possuem
cenas de trânsito com carros, ciclistas ou pedestres.
A partir do YOLO é criada uma nova rede neural convolucional YOLO
Otimizada (OYOLO), em que conforme a Full Convolutional Network (FCN), utiliza a
rede neural sem camada totalmente conectada para realizar classificação e as duas
camadas totalmente conectadas são substituídas por uma camada média de pool
(TAO et al., 2017).
As imagens noturnas fazem com que o YOLO apresente erros de localização
e consequentemente redução na precisão mAP. Para resolver este problema o
método proposto por Tao et al. (2017) faz um pré-processamento das amostras de
imagens com cenas noturnas com a equalização do histograma, o que melhora o
mAP geral em 3%.
Também para evitar erros de localização e elevar em 3,3% a precisão, é
proposto a execução paralela do OYOLO com a rede neural Region-Based FCN (RFCN), e utiliza a intersecção das caixas delimitadoras e o valor médio de
possibilidades de classe como resultado de saída (TAO et al., 2017).
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Figura 11 – Fluxo com cena noturna, OYOLO e OYOLO + R-FCN

Fonte: Adaptado de Tao et al. (2017)
A Figura 11 apresenta o fluxo de funcionamento da proposta de Tao et al.
(2017), em que apresenta caminhos distintos para imagens com cenas noturnas e
imagens que necessitam de uma precisão mais alta. No entanto não especifica
claramente os tempos gastos para executar o pré-processamento com a
equalização do histograma e nem a definição de classificação de imagens que
necessitam ou não de precisão no resultado.
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3.3 Síntese das Comparações
Esta seção faz uma intersecção no estado da arte de trabalhos relacionados
à sistemas de prevenção de vazamento de dados e aplicações de redes neurais
para reconhecimento de objetos em imagens.
Apesar da discrepância de objetivos e propostas dos artigos envolvidos, as
características de comparação dos Quadros 3 e 4 são abordadas devido a
importância nos temas relacionados e no objetivo deste trabalho.
Algumas das características são específicas da área de DLPs, como por
exemplo se o trabalho aborda o desenvolvimento de um DLP, os tipos de prevenção
OCR, Imagens, Vídeo e os tipos de análise de contexto ou conteúdo. Outras
características são voltadas para o tratamento de imagens, como se faz uso de
redes neurais multicamadas ou se o há treinamento com dataset pré-treinados.
E também há questões que são aplicadas em ambos os cenários. Se o
trabalho aborda temas como IoT e Mobile, preocupação com a segurança dos dados
coletados e se o experimento de prevenção de vazamento ou de reconhecimento de
imagens funciona em tempo real.
O Quadro 3 apresenta a comparação dos trabalhos relacionados ao tema
DLP e o Quadro 4 a comparação dos trabalhos relacionados ao tema de redes
neurais para reconhecimento de objetos em imagens.
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Quadro 3 – Comparação de Trabalhos Relacionados ao DLP

Trabalhos /
Características

Desenvolve um
DLP

Prevenção
OCR

Prevenção
Imagens

Prevenção
Vídeos

Tempo
Real

Análise
de
contexto

Análise de
conteúdo

IoT e
Mobile

Preocupação com a
segurança dos
dados coletados

[1]
Sim
Sim
Sim
Texto
Sim
Texto
[2]
Texto
Sim
Texto
Médio
[3]
Sim
Texto
Sim
Texto
[4]
Sim
Texto
[5]
Sim
Texto
Sim
Texto
Baixo
[Este]
Sim
Sim
Sim
Ambos
Ambos
WLAN
Médio
[1] – Alneyadi et al. (2016); [2] – Gugelmann et al. (2015); [3] – Vokovic et al. (2017); [4] – Canabay et al. (2017); [5] – Koutsourelis et al. (2014)

Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 4 – Comparação de Trabalhos Relacionados ao reconhecimento de objetos em imagens

Uso de redes neurais
multicamadas

Treinamento com dataset
público pré-treinado ou
próprio

Imagem

Sim

Público

Imagem
Imagem

Sim
Sim

Público
Ambos

[9]
Imagem
Imagem
Sim
[Este]
Ambos
Ambos
WLAN
Médio
Sim
[6] – Girshick et al. (2012); [7] – Redmon et al. (2016); [8] – Kim et al. (2018); [9] – Tao et al. (2017)

Ambos
Ambos

Trabalhos /
Características
[6]
[7]
[8]

Tempo Real

Imagem

Fonte: Elaborado pelo autor

Análise de
conteúdo

IoT e
Mobile

Preocupação com a
segurança dos dados
coletados
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A seguir são apresentados os critérios de seleção e descrições de cada
característica mostrada nos Quadros 3 e 4.


Desenvolve um DLP: Verificação se possui uma proposta de
desenvolvimento de um DLP;



Prevenção OCR: Utilização de OCR para converter imagem em
texto e prevenir o vazamento de dado secreto com base em
validação Regex no texto;



Prevenção Imagens: Prevenir o vazamento de dados contido em
arquivos de imagens;



Prevenção Vídeos: Prevenir o vazamento de dados contido em
arquivos de vídeos;



Tempo Real: Verificação se a prevenção de vazamento ou a
detecção de objeto em arquivos de imagens são executadas em
tempo real;



Análise de contexto: Se o contexto do ambiente é analisado para
permitir o vazamento com base em critérios independente da análise
do conteúdo dos arquivos, ou seja, avalia itens como origem,
destino,

frequência

ou

quantidade,

para

identificar

um

comportamento anômalo;


Análise de conteúdo: verificação do significado da informação
contida nos arquivos, a análise pode ser no texto, em imagem ou em
ambos;



IoT e Mobile: Por se tratar de dispositivos cada vez mais comuns
conectados à Internet, é importante a abordagem dos temas em
questão e prevenir o vazamento de dados destes dispositivos. Os
tipos de tratamentos podem ser via Proxy WLAN, dados móveis da
operadora, Bluetooth ou Near Field Communication (NFC);



Preocupação com a segurança dos dados coletados: Neste tópico
analisa se o trabalho além de realizar a prevenção contra
vazamentos acidentais também estende a proteção para casos de
ataques internos ou malwares;

51



Uso de redes neurais multicamadas: Verificar a aplicação prática de
redes neurais para realizar o reconhecimento de objetos em
imagens;



Treinamento com dataset pré-treinado ou próprio: Verifica se as
bases usadas são datasets pré-treinados públicos, imagens próprias
ou ambos.

A rede neural escolhida neste trabalho foi o YOLO por apresentar resultados
satisfatórios de velocidade e precisão nos trabalhos estudados de diversas áreas,
como o próprio YOLO (REDMON et al., 2016), criação de métodos para aprendizado
de língua de sinais (KIM et al., 2018) e monitoramento de cenas de trânsito para
sistema de veículos autônomos (TAO et al., 2017). O Fast R-RCC possui a
vantagem em comparação com o YOLO por apresentar menos erros de localização,
no entanto, para este trabalho o importante é a identificação do objeto, independente
da localização do mesmo na imagem.
Os dois principais datasets usados em conjunto com o YOLO são PASCAL
VOC e COCO. O PASCAL VOC foi selecionado neste trabalho por apresentar menor
quantidade de classes de objetos pré-treinado, e quanto menor a quantidade de
classes mais rápida fica a validação. O padrão de classes dos PASCAL VOC são
vinte tipos de objetos enquanto o COCO trabalha com 80 objetos.
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4 PROPOSTA
Esta seção propõe um método preventivo contra vazamento de dados de
arquivos com conteúdo de texto e imagem, conforme apresentado na Figura 12. As
subseções estão estruturadas de acordo com os módulos da proposta. A primeira
subseção com a definição da arquitetura, a segunda com o tratamento de dados, a
terceira com a filtragem DLP, a quarta com os resultados e por fim a última subseção
com as considerações da seção.
Figura 12 – Proposta de método preventivo DLP

Fonte: Elaborado pelo autor
A Figura 12 apresenta o método proposto com quatro módulos principais e os
submódulos correspondentes que são expostos no decorrer desta seção. No
primeiro módulo são definidos os requisitos da topologia e os critérios dos dados a
ser protegidos. O segundo módulo aborda sobre a criação do banco de dados de
hashes e o treinamento da rede neural. O terceiro módulo contem a forma de gestão
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do banco de dados e a classificação dos mesmos. O último módulo são as ações
que podem ocorrer de acordo com a classificação.

4.1 Definição da arquitetura
Neste item são definidos a topologia de rede e os critérios usados de forma a
especificar e delimitar o escopo da dissertação.

4.1.1 Definição da topologia
A topologia da proposta considera uma Local Area Network (LAN) com
dispositivos de comunicação com acesso à Internet e armazenamento que possuem
dados que devem ser protegidos contra vazamento. Conforme mostrado na Figura
13, é considerado que todo o fluxo de acesso externo passa por um proxy, no qual é
proposta uma implantação do DLP.

Figura 13 – Topologia da rede com posição de proxy definida

Fonte: Elaborado pelo autor
A Figura 13 apresenta a posição recomendada do proxy para garantir que
todo o fluxo de saída da LAN para a Internet possa ser analisado e devidamente
protegido.

54

4.1.2 Definição dos critérios
De acordo com YAO (2010), o algoritmo Luhn faz uma soma de verificação
simples que é usada para identificar se um determinado número de cartão de crédito
é válido. Também conhecido como módulo 10, o algoritmo executa três passos
simples para verificar se um número de cartão é válido.
Conforme o item 12.10.1 do PCI (2013) um dos requisitos para se estar de
acordo com o padrão de segurança de dados é a criação e manutenção de um plano
de resposta a incidentes que aborda a notificação às instituições emissoras de
cartões em caso de vazamento de dados. Sendo assim além de identificar se a
informação corresponde ao número de um cartão válido, também é necessário saber
de qual bandeira se trata.
Os seis primeiros dígitos do cartão de crédito definem o Issuer Identification
Number (IIN), que significa Número de Identificação do Emissor. Como não são
apenas os bancos que emitem cartões, o IIN permite identificar a instituição
emissora do cartão. Estes dados de controles são especificados pela Autoridade de
Registro ISO/IEC 7812, e tem o American Bankers Association (ABA) como
autoridade oficial certificadora do Bank Identification Number (BIN), identificação que
são atribuídas em todos os cartões de crédito e de débito emitidos por qualquer
instituição financeira.
Esta dissertação se limita em identificar através de expressões regulares
apenas cartões das principais bandeiras, conforme descrito em GOYVAERTS (2012)
e apresentado no Quadro 5.
Quadro 5 – Regras de distribuição de cartões por bandeira
Bandeira
Visa
MasterCard
Discover
American Express
Diners Club
JCB

Regra
13 ou 16 dígitos, iniciando com 4
16 dígitos, com prefixo de 51 a 55
16 dígitos, iniciando com prefixo 6011 ou 65
15 dígitos, começando com 34 ou 37
14 dígitos, começando com 300, 305, 36, ou 38
15 dígitos, começando com prefixo 2131 ou 1800, e 16 dígitos
iniciando com prefixo 35

Fonte: Adaptado de GOYVAERTS (2012)
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4.2 Tratamento de dados
Este tópico de tratamento de dados aborda a criação de um banco de dados
com os hashes dos arquivos classificados que devem ser protegidos e sobre o
treinamento da rede neural.

4.2.1 Criação do banco de dados de hashes
A criação de um banco de dados com os hashes dos arquivos visa catalogar
os dados que contém conteúdo que deve ser protegido. Conforme mostra a Figura
14, o proxy deve consultar sempre o banco de hashes para garantir que uma
informação previamente classificada não seja exposta.
Figura 14 – Fluxo de saída dos dados

Fonte: Elaborado pelo autor
A Figura 14 apresenta o fluxo de saída de dados da LAN para a Internet e o
banco de hashes dos arquivos que devem ser bloqueados. Todos os dados de
comunicação entre a LAN e a Internet obrigatoriamente devem passar pelo Proxy
DLP, este é responsável por consultar, classificar e filtrar o tráfego de informações.
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4.2.2 Treinamento da rede neural
Conforme mencionado no decorrer da dissertação, existem diversas redes
neurais para tratamento de imagens, como por exemplo R-CNN (GIRSHICK et al.,
2012), Fast R-CNN, YOLO (REDMON et al., 2016), OYOLO e R-FCN (TAO et al.,
2017). Também existem diversos datasets que podem ser utilizados para realizar um
pré-treinamento da rede neural, como o Digital National Security Archive
(KONGSGÅRD et al., 2017), ILSVRC-2012 (DENG et al., 2012) e PASCAL VOC
(EVERINGHAM et al., 2010) (FELZENSZWALB et al., 2009).
A Figura 15 apresenta as fases do treinamento. Após definição e escolha da
rede neural é realizado um pré-treinamento com dataset PASCAL VOC, o qual
possui uma grande quantidade de imagens em 20 categorias principais. Em seguida
o treinamento com uma pequena quantidade de imagens que possuem o objeto a
ser aprendido, no caso o cartão de crédito.
Figura 15 – Fases do treinamento

Fonte: Elaborado pelo autor
Os principais fatores usados na definição da rede neural são desempenho,
para atender aos requisitos de aplicações de tempo real e confiabilidade, por se
tratar de uma aplicação crítica de segurança da informação. O pré-treinamento com
dataset público pode elevar este dois critérios de desempenho e confiabilidade para
diversas aplicações. O treinamento com imagens selecionadas visa ensinar a rede
neural qual objeto específico que se deseja reconhecer.
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4.3 Filtragem DLP
A Filtragem DLP é o módulo funcional da proposta, que a partir dos dados
treinados e conforme a definição da arquitetura, é capaz de tomar decisões e
encaminhá-las para o resultado correspondente (Permitir, Bloquear ou Quarentena),
classificando novos dados. Este módulo é dividido em duas funções, a primeira com
a gestão do banco de dados de hashes e a segunda com a função de classificação
dos dados, sendo que ambas estão diretamente conectadas.

4.3.1 Gestão do banco de hashes
A gestão do banco de hashes tem a função de alimentar o banco de dados
com os hashes dos arquivos a partir das informações recebidas da classificação dos
dados. O Proxy irá primeiro consultar este banco de dados para verificar se o
arquivo já está classificado como confidencial, ainda não esteja, este será repassado
ao módulo de classificação dos dados.

4.3.2 Classificação dos dados
A Figura 16 apresenta o fluxo de classificação dos dados. O Proxy é
responsável pelo gerenciamento e bloqueio dos dados. Este é responsável por toda
a integração do sistema. Além da gestão do banco de dados de hashes, faz a
comunicação com as rotinas de verificação de expressão regular e rede neural de
reconhecimento de objeto.
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Figura 16 – Fluxo de classificação dos dados

Fonte: Elaborado pelo autor
A primeira etapa do fluxo apresentado na Figura 16 é a consulta ao banco de
dados de hashes para verificar se o arquivo de entrada está catalogado (1). Caso
não esteja (2), a parte de texto dos dados é enviada para verificação das expressões
regulares (3a) e a parte de imagem é encaminhada para a rede Neural (3b). A partir
desta classificação (4a ou 4b) o banco de hashes é atualizado (5).

4.4 Módulo Resultados
Este módulo é responsável pela decisão do destino dos dados analisados,
sendo as opções possíveis Permitir, Bloquear e Quarentena, conforme mostrado na
Figura 17.
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Figura 17 – Fluxograma de resultados dos dados

Fonte: Elaborado pelo autor
A Figura 17 apresenta o fluxograma dos dados no DLP, onde o destino do
mesmo dependerá da classificação, da validação das expressões regulares Regex e
do resultado mAP para os casos de imagens. A primeira validação é consultar no
banco de dados de hash se o dado é classificado como protegido, caso positivo, o
mesmo é automaticamente bloqueado sem necessidade de verificação do conteúdo
de texto ou imagem. Os mAP baixo, médio e alto podem ser escolhidos
arbitrariamente pelo administrador do sistema a depender do cenário, como por
exemplo abaixo de 30 como baixo, de 31 a 69 como médio e acima de 70 como alto.
Estas faixas de valores dependem de cada cenário aplicado e dos tipos de
treinamento realizados. Apenas após as validações dos treinamentos que é possível
verificar a melhor faixa a ser definida.
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4.4.1 Função Permitir
A função Permitir é realizada na situação em que o dado não está classificado
como protegido, se a pesquisa no texto por expressão regular não encontrar
nenhuma coincidência e a validação das imagens apresentar um mAP de nível
baixo, conforme ilustra a Figura 18.
Figura 18 – Fluxograma da função Permitir

Fonte: Elaborado pelo autor
A Figura 18 apresenta o fluxo do dado que após análise tem permissão de
saída, sendo que o mesmo não está cadastrado como protegido no banco de dados
de hashes, não apresenta coincidências na verificação de expressões regulares
Regex e a validação das imagens resulta em um mAP de nível baixo.

4.4.2 Função Bloquear
A função Bloquear é acionada em duas situações: 1) quando o dado está
classificado como protegido e o hash está cadastrado no banco de dados; ou 2) no
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caso de imagens que apresentarem um mAP de nível alto, conforme mostra a Figura
19.
Figura 19 – Fluxograma da função Bloquear

Fonte: Elaborado pelo autor
A Figura 19 mostra o fluxo do dado bloqueado, seja por já estar cadastrado
no banco de dados de hashes como protegido, seja porque a validação das imagens
pode resultar em um mAP de nível alto.

4.4.3 Função Quarentena
A função Quarentena também é acionada em duas situações: 1) quando a
pesquisa e verificação de expressões regulares apresentarem alguma coincidência;
ou 2) no caso de imagens que apresentarem um mAP intermediário, conforme
apresenta a Figura 20.

62

Figura 20 – Fluxograma da função Quarentena

Fonte: Elaborado pelo autor
A Figura 20 mostra o fluxo do dado enviado para Quarentena, seja pelo
motivo do texto possuir alguma coincidência na validação de expressão regular, ou
seja, pela verificação das imagens resultar em um mAP de nível médio.

4.5 Resumo da Proposta
Esta seção discutiu a proposta de desenvolvimento de um método preventivo
para evitar vazamento de dados. Os módulos Definição da arquitetura, Tratamento
de dados, Filtragem DLP e Resultados foram detalhados no decorrer da seção a fim
de apresentar as considerações e condições de funcionamento do DLP.
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5 VALIDAÇÃO DA PROPOSTA
Nesta seção são apresentados os detalhes técnicos da arquitetura do DLP e
os dados coletados no decorrer da validação da proposta de trabalho. A Subseção
5.1 contém as características do ambiente DLP construído. A Subseção 5.2
apresenta os principais testes e ajustes realizados para obtenção de dados que são
analisados posteriormente. A Subseção 5.3 contem os treinamentos e validações
com imagens de cartões e celular. A Subseção 5.4 apresenta os dados coletados e,
por fim, a Subseção 5.4 traz as considerações sobre os resultados.

5.1 Ambiente de validação
Para validação do DLP foi construída uma arquitetura com três instâncias em
uma cloud pública. A primeira instância ou máquina virtual contém a instalação e
configuração do proxy Squid integrado ao ICAP. A segunda é voltada para
instalação, treinamento, teste e validação da rede neural YOLO, por fim a terceira
instância tem a finalidade de funcionar como cliente de acesso à Internet. Todas as
instâncias foram contratadas na modalidade de Infraestrutura como Serviço (IaaS).
A Figura 21 apresenta a topologia do ambiente proposto.
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Figura 21 – Topologia do ambiente DLP

Fonte: Elaborado pelo autor
Como visto na Figura 21, o acesso à Internet da máquina virtual Windows é
controlado pela instância proxy que possui um banco de dados que também é
alimentado pela instância yolo. Nesta base de dados são registrados os hashes dos
arquivos, a data de inserção e uma flag para indicar se o dado é definitivo ou se está
em período de quarentena. O Quadro 6 apresenta as configurações e serviços do
ambiente.
Quadro 6 – Configurações e serviços do ambiente DLP
Instância
Squid
Yolo
Windows

Configuração
t2.micro, vCPUs 1, 1GB RAM e Ubuntu
16.04.5 LTS
p2.xlarge, 4 vCPUs, 64GB RAM, GPU
Tesla K80, Ubuntu 16.04.5 LTS
t2.micro, vCPUs 1, 1GB RAM, Windows

Serviços
squid3, c_icap-0.5.5 e
mysql-server
nvidia-cuda-toolkit e yolo
darknet
Internet Explorer e Mozilla
Firefox

Fonte: Elaborado pelo autor
Como visto no Quadro 6, para as máquinas squid e Windows são usadas as
instâncias do tipo t2.micro, que é a opção inicial e mais econômica da Amazon Web
Services (AWS). Como a instância yolo exige uma GPU para o treinamento, a
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instância selecionada é do tipo p2.large, que possui uma GPU Tesla K80 com 12GB
de memória dedicada.
O Quadro 7 exibe uma estimativa de custo em dólar americano, no caso da
utilização

das

instâncias

sob

demanda

e

considerando

o

momento

de

desenvolvimento da dissertação.
Quadro 7 – Estimativa de custo na AWS para o ambiente DLP
Tipo
t2.micro
t2.micro
p2.xlarge

S.O.
Linux
Windows
Linux

CPU
1
1
4

Memória
1 GB
1 GB
61 GB

Custo sob demanda
0,0116 USD por hora
0,0162 USD por hora
0,90 USD por hora

Fonte: Elaborado pelo autor

5.1.1 Ambiente proxy Squid ICAP
Na instância proxy o squid recebe todas as requisições de acesso à Internet e
consulta o protocolo ICAP para verificar se a saída deve ou não ser liberada. Para
os arquivos de texto, a consulta verifica as expressões regulares mostradas no
Quadro 8.
Quadro 8 – Expressões Regulares dos DLP
Expressões Regulares
(4[0-9]{12}(?:[0-9]{3})?)
(5[1-5][0-9]{14})
(6(?:011|5[0-9]{2})[0-9]{12})
(3[47][0-9]{13})
(3(?:0[0-5]|[68][0-9])[0-9]{11})
((?:2131|1800|35[0-9]{3})[0-9]{11})

Emissoras
Visa
MasterCard
Discover
Amex
Diners Club
JCB

Fonte: Elaborado pelo autor
O Quadro 8 apresenta seis expressões regulares que são usadas pelo
protocolo ICAP para identificar a existência de um número de cartão de crédito, que
deve ser bloqueado. A instituição emissora do cartão também é identificada. Além
do bloqueio, a concordância da expressão regular encontrada é registrada, o
documento classificado e seu hash é armazenado no banco de dados.
A Figura 22 mostra um exemplo de bloqueio realizado pelo ICAP da máquina
proxy na tentativa de acesso de acesso a partir da instância Windows.
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Figura 22 – Exemplo de bloqueio de acesso Proxy

Fonte: Elaborado pelo autor
Na Figura 22 é possível observar um bloqueio realizado na tentativa de um
acesso não permitido. A mensagem de bloqueio de acordo com a sua categoria ou a
realização de redirecionamentos são possíveis através do protocolo ICAP.

5.1.2 Ambiente YOLO
A instância yolo é responsável pelo treinamento e validação das imagens
para identificar a existência de cartão de crédito. Para funcionamento do YOLO na
instância p2.xlarge da AWS, é necessário fazer um download ou um clone do projeto
do YOLO de um repositório público (git clone https://github.com/pjreddie/darknet). O
único pacote necessário para instalação é a ferramenta de gerenciamento da
interface GPU (nvidia-cuda-toolkit).
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Para compilação do YOLO é alterado o arquivo Makefile para definir as
opções de compilação com GPU e OPENCV. Antes de executar o comando make,
também é necessário declarar as variáveis de ambiente para apontar corretamente o
caminho do executável e das bibliotecas compartilhadas do CUDA.


export PATH=/usr/local/cuda-9.0/bin${PATH:+:${PATH}};



export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda9.0/lib64${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}.

5.2 Testes de validação
Nesta

subseção

são

apresentados

os

experimentos

realizados,

os

treinamentos do YOLO com imagens do PASCAL VOC e com as ilustrações
coletadas com cartão de crédito e aparelho celular.

5.2.1 Pré-treinamento YOLO PASCAL VOC
Para realizar o treinamento com o PASCAL VOC é necessário fazer o
download das imagens e arquivos de rótulos. Nesta dissertação são usadas as
bases do PASCAL VOC de 2007 à 2012 disponíveis no próprio site do projeto do
YOLO (REDMON et al., 2016).


https://pjreddie.com/media/files/VOCtrainval_11-May-2012.tar;



https://pjreddie.com/media/files/VOCtrainval_06-Nov-2007.tar;



https://pjreddie.com/media/files/VOCtest_06-Nov-2007.tar.
Os três arquivos que precisam ser ajustados no treinamento do YOLO são

cfg/obj.data, cfg.obj.names e cfg/yolo-obj.cfg. O primeiro contém a quantidade de
classes que serão treinadas e as localizações dos arquivos de imagens para treino,
as imagens para validação, os nomes de objetos e o diretório para backup dos
arquivos de pesos. O segundo possui os nomes das categorias de objetos que são
treinados. Por fim, o terceiro contém as configurações gerais para treinamento e
teste, sendo necessário ajustar quatro linhas de acordo com as quantidades de
categorias e capacidade de processamento da GPU:
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Linha 3: set batch = 32 # Significa que são usadas 32 vezes 80200 imagens
no treinamento, ou seja, a o YOLOv2 treina 80.200 imagens e a variável set
batch é um multiplicador desta quantidade;



Linha 4: set subdivisions = 2 # O lote de imagens é dividido por 2 para
diminuir os requisitos de GPU, quanto mais robusta a GPU menor poderá ser
o valor da variável set subdivisions. Para GPUs com menor capacidade de
processamento e memória é recomendado um valor mais alto para set
subdivisions;



Linha 244: set classes = 20 # O número de categorias que serão treinadas;



Linha 237: set filters = 125 # (classes + 5) * 5, neste caso os filtros são 125.
Antes de iniciar o treinamento também é necessário obter um conjunto de

pesos convolucionais previamente treinado na base de dados Imagenet, um
conjunto de dados de imagens organizado, estruturado, público e de fácil acesso,
disponível em https://image-net.org. Neste experimento é usado o arquivo disponível
em https://pjreddie.com/media/files/darknet19_448.conv.23 (REDMON et al., 2016).
Para iniciar o treinamento é usado o binário darknet do projeto do YOLO informando
os arquivos de configuração e pesos que são considerados:


./darknet detector train cfg/obj.data cfg/yolov2-voc.cfg darknet19_448.conv.23.
Neste exemplo são usados os parâmetros detector train para indicar que será

realizado um treinamento, os arquivos /cfg.obj.data com a quantidade de classes, o
cfg/yolo-obj.cfg com as configurações de classes, filtros e quantidade de imagens e
o arquivo darknet19_448.conv.23, que possui os pesos previamente treinados.
Além da versão 2, também são realizados treinamentos e validação com o
YOLOv3. No entanto, para este cenário, essa versão não apresentou resultados
satisfatórios, pois além de treinar uma menor quantidade de imagens, no caso
50.200 contra 80.200 do YOLOv2, também foi necessário mais tempo de
treinamento, sendo em média 4h35 para treinar o YOLOv3 contra a média de 3h15
do YOLOv2. O YOLOv3 é mais lento pois este faz a previsão de dez vezes mais
caixas delimitadoras que o YOLOv2.
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5.3 Treinamento com imagens de cartões e celular
O treinamento com imagens próprias segue o mesmo procedimento usado
com o PASCAL VOC, o que diferencia os treinamentos são as categorias e as
imagens usadas. O Quadro 9 apresenta os passos seguidos para preparação das
imagens que são usadas no treinamento do YOLO nesta dissertação.
Quadro 9 – Preparação de imagens para treinamento YOLO
Instrução

Ferramenta
Navegador e
Coleta de imagens na Internet
buscador
(https://google.com)
findimagedupes(Linux
Localizar e eliminar imagens duplicadas
)
FastStone Photo
Ajustar os nomes das imagens
Resizer 3.7
(Windows)
Shell Linux (for i in
*.JPG ; do convert "$i"
Converter extensões de JPG para JPEG
"${i%.*}.JPEG" ;
done)
Redimensionar imagens grandes para 640x480
gthumb (Linux)
Marcação das caixas delimitadora
BBox Tool (Windows)
Converter as marcações para o formato do YOLO com script escrito convert.py (Python)
por
Guanghan
Ning
disponível
em
(https://github.com/Guanghan/darknet/blob/master/scripts/convert.p
y)

Fonte: Elaborado pelo autor
Dentre as imagens coletadas e não duplicadas são selecionadas 700
imagens, sendo metade com ilustrações de cartão de crédito e a outra parte com
aparelhos celulares, conforme mostra a Tabela 1.
Tabela 1 – Divisão de imagens para treinamento e validação

Total
Treinamento 80%
Validação 20%

Imagens de Cartão
350
280
70

Imagens de Celular
350
280
70

Fonte: Elaborado pelo autor
Como visto na Tabela 1, a divisão proporcional de quantidade para
treinamento e validação é de 80/20, sendo 80% das imagens pesquisadas usadas
para treinamento e 20% para validação. Das imagens destinadas para treinamento
da rede neural também é realizada a divisão 80/20, ou seja, 80% das 280 imagens
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são usadas para treinamento da rede neural e 20% para os testes realizados no
processo de aprendizado do YOLO.
5.4 Coleta e análise dos resultados
O treinamento e a validação são realizados considerando os cenários de
classes do PASCAL VOC, com ilustrações de cartão de crédito e com imagens de
aparelho celular. Além disso, também são analisados conjuntos de pesos e
percentuais de mAP diferentes para avaliar a melhor aplicação do YOLO no
ambiente de DLP. O Quadro 10 apresenta os treinamentos do YOLO.
Quadro 10 – Treinamentos com variações de versão, classe e pesos
Arquivo de configuração
yolo-v2
yolo-v2
yolo-v3
yolo-v3
yolo-v2
yolo-v2
yolo-v3
yolo-v3
yolo-v2
yolo-v2
yolo-v3
yolo-v3

Classes Tipo
VOC
VOC
VOC
VOC
VOC + Cartão
VOC + Cartão
VOC + Cartão
VOC + Cartão
VOC + Cartão + Celular
VOC + Cartão + Celular
VOC + Cartão + Celular
VOC + Cartão + Celular

Peso Imagenet
darknet53.conv.74
darknet19_448.conv.23
darknet53.conv.74
darknet19_448.conv.23
darknet53.conv.74
darknet19_448.conv.23
darknet53.conv.74
darknet19_448.conv.23
darknet53.conv.74
darknet19_448.conv.23
darknet53.conv.74
darknet19_448.conv.23

Fonte: Elaborado pelo autor
Conforme Quadro 10, nas variações consideram-se as versões 2 e 3 do
YOLO, as classes de imagens apenas com PASCAL VOC, com ilustrações de cartão
de crédito e em conjunto com aparelho celular. Também são analisados os
conjuntos

de

pesos

convolucionais

pré-treinados

darknet53.conv74

e

darknet19_448.conv23. Além destas, também são avaliados os ajustes da variável
set batch, que define o multiplicador da quantidade de imagens usadas no
treinamento, como apresentado na Tabela 2.
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Tabela 2 – Tempo de treinamento por quantidade de imagens

Sufixo arquivo
Backup
_100.weights
_200.weights
_300.weights
_400.weights
_500.weights
_600.weights
_700.weights
_800.weights
_900.weights
_10000.weights
_20000.weights
_30000.weights
_40000.weights
_50000.weights
_60000.weights
_70000.weights
_80000.weights
_final.weights

set batch =1
Imagens
Tempo
(qtde)
(hh:mm)
100
0:01
200
0:01
300
0:01
400
0:01
500
0:02
600
0:02
700
0:02
800
0:03
900
0:03
10000
0:25
20000
0:49
30000
1:13
40000
1:37
50000
2:01
60000
2:25
70000
2:49
80000
3:13
80200
3:13

set batch =32
Imagens
Tempo
(qtde)
(hh:mm)
3200
0:06
6400
0:12
9600
0:17
12800
0:23
16000
0:30
19200
0:37
22400
0:42
25600
0:49
28800
0:55
320000
10:27
640000
20:57
960000
31:23
1280000
41:44
1600000
52:08
1920000
62:32
2240000
73:04
2560000
83:18
2566400
83:37

Fonte: Elaborado pelo autor
Como mostra a Tabela 2 nota-se que a atribuição do valor do set batch
implica nas quantidades de imagens do PASCAL VOC e consequentemente no
tempo necessário para realização do treinamento.
A primeira coluna da Tabela 2 apresenta o sufixo aplicado nos arquivos de
backup, ou seja, a fragmentação que o YOLO realiza durante os treinamentos. O
valor numérico corresponde a quantidade de imagens usadas em cada etapa, o
_final é o valor total e a base de multiplicação, que no caso do YOLOv2 com
PASCAL VOC são 80.200 imagens.
Este processo facilita nos casos do treinamento ser interrompido, o que
possibilita retomar do ponto de backup e também usar estes conjuntos de arquivos
gerados para avaliar o melhor peso do treinamento para determinado cenário de
validação.
A quantidade de imagens usadas no treinamento implica diretamente a
eficácia do YOLO. No entanto, por motivos de custo, esta dissertação se limita a
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treinamentos com set batch com valor máximo = 32, o que implica em treinar
2.566.400 imagens em um tempo de mais de 83 horas por cenário. A Tabela 3
apresenta os custos para cada cenário de treinamento na AWS.

Tabela 3 – Custo na AWS para realização de treinamentos
Classes
Imagens

Set batch =1
(hh:mm)

Set batch =32
(hh:mm)

VOC + Cartão
VOC + Cartão +
Celular

3:13
3:13

83:37
83:37

Preço
AWS/hora
($)
$0,90
$0,90

Tempo
(horas)

Custo
AWS ($)

86,83
86,83

$78,15
$78,15

Total

$156,29

Fonte: Elaborado pelo autor
De acordo com a Tabela 3, para realizar apenas quatro treinamentos, com
variações dos valores do multiplicador da quantidade de imagens set bacth e das
classes do PASCAL VOC com imagens de cartão de crédito e em conjunto com
aparelho celular, o custo fica em $156,29 dólares americanos. O problema deste
custo por hora da AWS é que qualquer imprevisto ou erro na configuração do
treinamento, além da perda de tempo, causa um alto prejuízo financeiro.
Além dos possíveis erros operacionais que podem ocorrer ao ajustar os
arquivos de configurações do YOLO, observa-se que o clone disponível no projeto
original do YOLO, gera algumas confusões nas marcações dos rótulos, pois mesmo
realizando treinamento do PASCAL VOC, o YOLO utiliza por padrão arquivos de
nomes da base COCO. Na validação ocorrem as trocas dos nomes dos rótulos, por
exemplo, classificando pessoa como pássaro e cartão de crédito como pessoa,
conforme as ilustrações das Figura 23 e Figura 24.
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Figura 23 – Exemplo de troca de rótulo de pessoa por pássaro

Fonte: Elaborado pelo autor
Como visto na Figura 23 o YOLO identificou corretamente as três pessoas,
porém marcou de forma equivocada o rótulo como sendo pássaros. Este erro
ocorreu porque o YOLO utilizou as posições do arquivo de nomes de rótulos do
dataset COCO, mesmo especificando para usar o PASCAL VOC.
Figura 24 – Exemplo de troca de rótulo de cartão de crédito por pessoa

Fonte: Elaborado pelo autor
De acordo com a Figura 24 observa-se que o YOLO identificou o cartão de
crédito, mas rotulou com o nome pessoa.
Os conceitos de FP, VP e VN são adotados para análise dos resultados de
acordo com as descrições do Quadro 11.
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Quadro 11 – Conceitos usados nas análise dos resultados
FP
VN
VP

Imagens que não possuem ilustração, mas que são classificadas
pelo YOLO
Imagens que possuem ilustração, mas não são devidamente
classificadas pelo YOLO
Imagens que possuem ilustração e são devidamente classificadas
pelo YOLO

Fonte: Elaborado pelo autor
No treinamento apenas com as imagens do PASCAL VOC, o cartão não é
uma classe aprendida, por isso, como esperado, não são apresentados resultados
na validação de ilustrações com cartão de crédito. No entanto, usando a base do
PASCAL VOC com os rótulos da base COCO, é possível observar o reconhecimento
de aparelhos celulares e índices de classificação FP nas ilustrações com cartão de
crédito sendo identificadas como sendo celular, conforme mostra a Figura 25.
Figura 25 – Exemplo de FP identificando cartão como sendo celular

Fonte: Elaborado pelo autor
Como visto na Figura 25, o YOLO identificou de forma correta as classes,
porém rotulou o cartão de crédito como sendo um aparelho de celular.
A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos na validação de imagens com
cartão de crédito e aparelho de celular, considerando o treinamento apenas com as
imagens do PASCAL VOC e os nomes de rótulos do COCO.
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Tabela 4 – Treinamento com PASCAL VOC e rótulos COCO
Treinamento PASCAL VOC + COCO

FP

VN

VP

FN

mAP Final Peso > 50%

21,43%

18,57%

81,43%

78,57%

Fonte: Elaborado pelo autor
Na Tabela 4 é considerado apenas o melhor resultado, sendo o peso final
com 2.566.400 imagens do PASCAL VOC usadas no treinamento e o mAP padrão
acima de 50%. Além disso, é possível observar um alto índice de VP, pois a classe
de aparelhos celulares não é nova nem desconhecida nos datasets do YOLO.
Contudo, observa-se que o nível de FP se deve principalmente às imagens de
cartão de crédito que foram reconhecidas como sendo aparelho celular.
Nas validações com treinamento apenas com cartão de crédito e em conjunto
com aparelhos celulares, são avaliados os pesos 100, 10.000, 50.000 e final, estes
são proporcionais às quantidades de imagens usadas no treino, sendo o peso final
múltiplo de 80.200. Como o treinamento conjunto não apresenta resultado com o
peso 10.000, e os resultados com pesos baixos como 100 geram inúmeras
marcações imprecisas, como mostra a Figura 26, nas comparações são
considerados apenas os pesos 50.000 e final.
Figura 26 – Exemplo de teste de imagem com peso 100

Fonte: Elaborado pelo autor
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Como visto na Figura 26, fazer a validação com peso 100 implica em gerar
muitas marcações sem precisão, esta foto é a mesma da Figura 23. Apenas a partir
do peso 50.000 que o YOLO mostra resultados mais consistentes na classificação
dos objetos treinados.
A Tabela 5 apresenta um resumo dos resultados do YOLO com treinamento
das 2.566.400 imagens do PASCAL VOC com mais as 280 imagens de cartão de
crédito, com validações de pesos 50.000 e final, e considerando mAP maior que
50%, maior que 60%, maior que 70%, maior que 80% e maior que 90%.

Tabela 5 – Treinamento com PASCAL VOC e com imagens de cartão de crédito
Treinamento cartão

Peso Final

Peso 50000

mAP
>50%
>60%
>70%
>80%
>90%
>50%
>60%
>70%
>80%
>90%

FP
2,86%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7,14%
5,71%
1,43%
1,43%
0,00%

VN
74,29%
77,14%
81,43%
82,86%
90,00%
71,43%
72,86%
75,71%
84,29%
88,57%

VP
25,71%
22,86%
18,57%
17,14%
10,00%
28,57%
27,14%
24,29%
15,71%
11,43%

FN
97,14%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
92,86%
94,29%
98,57%
98,57%
100,00%

Fonte: Elaborado pelo autor
Conforme observado na Tabela 5, o melhor resultado, principalmente para um
sistema de DLP, é o que apresenta o menor índice possível de VN, pois a intenção é
evitar ao máximo o vazamento de dados. Neste cenário, apesar dos altos valores
devido ao treinamento com uma quantidade pequena de imagens de cartão, a
validação que apresenta resultado com menor índice de VN tem peso 50.000, ou
seja, com aproximadamente 1.600.000 de imagens do PASCAL VOC já é possível
obter uma melhora no treinamento com um pequeno conjunto de dados próprio.
Já os índices de FP se mostram melhores no treinamento completo usando o
conjunto de peso final. Aumentando o volume de imagens do PASCAL VOC de
1.600.000 para 2.566.400 imagens é possível reduzir o FP de 7,14% para 2,86%.
A Tabela 6 apresenta um resumo dos resultados do YOLO com treinamento
das 2.566.400 imagens do PASCAL VOC mais as 280 imagens de cartão de crédito
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e mais as 280 de aparelhos celulares, com validações de pesos 50.000 e final, e
considerando mAP maior que 50%, maior que 60%, maior que 70%, maior que 80%
e maior que 90%.

Tabela 6 – Treinamento com PASCAL VOC e imagens de cartão de crédito e celular
Treinamento cartão e celular

Peso Final

Peso 50000

mAP
FP
VN
VP
FN
>50% 10,00% 78,57% 21,43% 90,00%
>60% 7,14% 84,29% 15,71% 92,86%
>70% 1,43% 91,43% 8,57% 98,57%
>80% 0,00% 95,71% 4,29% 100,00%
>90% 0,00% 97,14% 2,86% 100,00%
>50% 12,86% 82,86% 17,14% 87,14%
>60% 10,00% 85,71% 14,29% 90,00%
>70% 4,29% 87,14% 12,86% 95,71%
>80% 1,43% 94,29% 5,71% 98,57%
>90% 0,00% 95,71% 4,29% 100,00%

Fonte: Elaborado pelo autor
Conforme observado na Tabela 6, o menor índice de VN é 78,57%,
considerando o peso final com mAP acima de 50%, porém o resultado de VN no
treinamento apenas com as imagens de cartão de crédito apresenta melhores
resultados, sendo 74,29% com peso final e 71,43% com peso 50000, como visto na
Tabela 5.
Com base nos índices apresentados de VP e VN é possível medir a acurácia
do YOLO para o cenário proposto, ou seja, a qualidade dos resultados ou o quão
próximo este valor obtido se aproxima do valor correto. O cálculo da acurácia é
realizado conforme descrito na Equação 1.

(1)

A Tabela 7 apresenta os valores calculados para os mesmos itens
considerados nas medições, sendo pesos 50.000 e final, mAP maior que 50%, maior
que 60%, maior que 70%, maior que 80% e maior que 90% e para os treinamentos
com cartão de crédito e em conjunto com aparelhos celulares.
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Tabela 7 – Acurácia calculada para os treinamentos com cartão e em conjunto com
celular
Acurácia

Peso Final

Peso
50000

mAP

Cartão %

>50%
>60%
>70%
>80%
>90%
>50%
>60%
>70%
>80%
>90%

61,4285714
61,4285714
59,2857143
58,5714286
55,0000000
60,7142857
60,7142857
61,4285714
57,1428571
55,7142857

Cartão e
Celular %
55,7142857
54,2857143
53,5714286
52,1428571
51,4285714
52,1428571
52,1428571
54,2857143
52,1428571
52,1428571

Fonte: Elaborado pelo autor
Na Tabela 7 é possível observar que os melhores índices de exatidão são no
treinamento apenas com imagens de cartão de crédito. Ao comparar os níveis de
mAP podemos observar que quanto mais alto o mAP menor a acurácia. As únicas
exceções, porém, são com peso 50.000 e mAP acima de 70%. Este caso ocorre,
pois neste ponto a discrepância dos índices de VN são maiores tanto no treinamento
com cartão de 4,28% quanto no treinamento com cartão e aparelho de celular de
5,71%.
Além de avaliar a acurácia, também é avaliada a eficácia, ou seja, das
imagens classificadas como VP, quantas efetivamente foram classificadas
corretamente, para este cálculo foi utilizada a Equação 2.
(2)

A Tabela 8 apresenta os valores calculados para os mesmos itens medidos
nos cálculos de acurácia, ou seja, com pesos 50.000 e final, mAP maior que 50%,
maior que 60%, maior que 70%, maior que 80% e maior que

90% e para os

treinamentos com cartão de crédito e em conjunto com aparelhos celulares.
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Tabela 8 – Eficácia calculada para os treinamentos com cartão e em conjunto com celular
Eficácia

Peso Final

Peso
50000

mAP

Cartão %

>50%
>60%
>70%
>80%
>90%
>50%
>60%
>70%
>80%
>90%

90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
80,0
82,6
94,4
91,6
100,0

Cartão e
Celular %
68,1
68,7
85,7
100,0
100,0
57,1
58,8
75,0
80,0
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor
Conforme Tabela 8, o peso 50.000 para ambos os casos apresenta eficácia
inferior que o peso final, o que é esperado para uma rede neural, pois quanto mais
se treina a rede maior também será a eficácia do sistema. Nota-se que no
treinamento apenas com cartão de crédito e com peso final o sistema se mostra
totalmente preciso com mAP a partir de 60%. Devido ao treinamento conjunto de
imagens de cartão de crédito apresentar um aumento das ocorrências de FP, a
eficácia deste cenário também mostra resultados menos satisfatórios, atingindo uma
eficácia absoluta apenas com mAP acima de 80% para o peso final e acima de 90%
para o peso 50.000.
Por fim, a Tabela 9 apresenta a média de tempo gasto na validação do YOLO
para os cenários de testes com pré-treinamento do PASCAL VOC, com treinamento
com imagens de cartão de crédito e em conjunto com imagens de celular. Como os
valores são próximos, independente da imagem receber ou não a classificação dos
objetos, os valores apresentados são uma média aritmética de todos os valores de
tempo coletados em cada cenário.
Tabela 9 – Média de tempo na validação com cartão e em conjunto com celular por
imagem

Tempo médio (ms)

Fonte: Elaborado pelo autor

Pascal VOC

Cartão

196,852181

164,9734

Cartão e
Celular
171,714773
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É possível observar na Tabela 9 que os tempos são próximos, no entanto, na
validação com o PASCAL VOC em que o YOLO reconhece mais objetos nas
imagens que foram testadas, a média de tempo fica maior, enquanto que a menor
média é obtida no treinamento em que se reconhece apenas o cartão de crédito, ou
seja, quanto maior a quantidade de classes que o YOLO reconhece em uma
imagem, maior é o tempo gasto na validação.
Com base nestas médias de tempo é possível observar que, com esta
infraestrutura ou com os treinamentos realizados, a rede neural não está apta para o
reconhecimento de cartão de crédito nos casos de vídeos transmitidos em tempo
real, pois no período de 1 segundo, o YOLO é capaz de avaliar em torno de 6
imagens apenas.

5.5 Considerações
Nesta seção foram apresentados o ambiente para validação, os cenários de
treinamento,

os testes realizados e

a análise

dos dados coletados. O

desenvolvimento do sistema em uma nuvem pública reproduz uma topologia LAN
com os mesmos requisitos de configuração e segurança, porém, com facilidades de
acesso e escalabilidade.
Os testes realizados com a rede neural YOLO contemplam o pré-treinamento
com um grande dataset do PASCAL VOC, com imagens de cartões de crédito, e em
conjunto com imagens de aparelho celular.
Na análise dos resultados, com base nas medições de FP, VP e VN são
calculadas a acurácia e a eficácia do YOLO para os cenários propostos. Realizando
o treinamento com uma pequena quantidade de imagens, tanto nos casos com
cartão de crédito, como naqueles em conjunto com aparelho celular, não é possível
obter um grande volume de VP. Porém, o sistema se mostrou preciso para as
imagens que foram classificadas.
Como exposto na Tabela 3, cada conjunto de treinamento, sem considerar o
tempo da validação, custa $156,29 na AWS, este valor inviabiliza o treinamento com
um maior volume de imagens ou com ajustes mais assertivos de configurações do
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YOLO. Esta despesa também ocorre durante os processos de ajustes e para os
casos de erros, como o exemplo da troca dos rótulos das bases PASCAL VOC e
COCO, e imprevistos como a redução de VP com o acréscimo da classe de aparelho
celular.
Após realização dos treinamentos e definição do melhor conjunto de pesos é
possível utilizar uma máquina local com recursos limitados ou uma instância de
baixo custo na AWS para implantar o DLP, pois durante o processo de validação o
uso da GPU se mantém abaixo de 1.000 MB de memória. No treinamento, durante a
maior parte do tempo, o consumo de memória da GPU fica em 10.722 MB.
No treinamento apenas com o PASCAL VOC são identificados alguns casos
de FP, em que o cartão de crédito é classificado como sendo aparelho de celular.
Porém, a estimativa de que o treinamento em conjunto das classes de cartão de
crédito e de aparelho celular reduziria a taxa de FP não é alcançada. Pelo contrário,
observa-se um aumento em todas as validações realizadas. Considerando o cenário
de melhor taxa de VN, com peso 50.000 e mAP acima de 50%, o FP de 7,14% sobe
para 12,86%.
A expectativa confirmada é que quanto mais imagens treinadas melhores são
os resultados obtidos na validação. Porém, é possível notar que com o aumento da
quantidade de classes – no caso a inclusão de aparelhos celulares – os resultados
tem uma redução significativa nos índices de VP, o que acarretou também a redução
da acurácia.
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6 CONCLUSÃO
O objetivo principal desta dissertação fio propor o desenvolvimento de uma
arquitetura proxy DLP capaz de prevenir o vazamento de dados contidos em
imagens e vídeo. Para tal o DLP utiliza uma rede neural multicamada pré-treinada
com dataset voltada para o reconhecimento de objetos em imagens.
Em uma nuvem pública é possível reproduzir com os mesmos requisitos de
funcionalidade e segurança, uma topologia LAN, com maiores facilidades de acesso
e escalabilidade. Porém, é alto o custo para manter ligada uma instância equipada
com GPU para realização dos treinamentos da rede neural, por isso, esta
dissertação se limita em poucos cenários de treinamento e em utilizar apenas o
YOLO pré-treinado com dataset PASCAL VOC. Outras características como
algoritmos específicos de redes neurais com abordagens de janela deslizante,
propostas regionais, SVMs ou probabilidade Bayesiana não são abordados. Outros
conjuntos distintos de datasets também não são considerados.
Na análise dos resultados o YOLO se mostra preciso para as imagens que
foram classificadas, porém, realizando o treinamento com uma pequena quantidade
de imagens, tanto nos casos com cartão de crédito, como naqueles em conjunto
com aparelho celular, não é possível obter um grande volume de VP.
A previsão de que o treinamento em conjunto das classes de cartão de
crédito e de aparelho celular reduziria a taxa de FP não se confirmou, pelo contrário,
ocorreu um aumento em todas as validações realizadas.
Nota-se que quanto mais imagens são usadas no treinamento, melhores são
os resultados obtidos na validação, porém, ao aumentar a quantidade de classes de
objetos ocorre uma redução significativa nos índices de VP, o que implica também
em redução da acurácia.
Com a estrutura construída e com os treinamentos realizados, o YOLO é
capaz de avaliar por volta de 6 imagens por segundo, o que torna este sistema não
recomendado para reconhecimento de cartão de crédito em vídeos transmitidos em
tempo real, porém, mesmo que implique em um delay, é possível aplicar este DLP
na verificação de upload tanto de arquivos de imagens como de vídeos.
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A utilização de GPU no treinamento de uma rede neural permite um grande
avanço em termos de desempenho e apesar da facilidade na contratação e
escalabilidade no uso de computação em nuvem, manter uma instância robusta
ativa acarreta em altas despesas, o que pode se tornar uma limitação acadêmica,
principalmente para os treinamentos que não são bem sucedidos, como no caso do
YOLO trocar os rótulos das bases PASCAL VOC com COCO.
O investimento em segurança da informação é de alto custo e qualquer
aplicação é inversamente proporcional a usabilidade, porém, o vazamento de dados
críticos pode implicar em prejuízos incalculáveis. O uso de uma rede neural na
proteção de vazamento de dados de cartão de crédito pode ser promissor, com a
disponibilização de maiores recursos de processamento e com a validação de novos
datasets para treinamento.
Os resultados obtidos nesta dissertação podem ser complementados com
algumas sugestões de trabalhos futuros que são apresentadas:
a) Realizar treinamentos do YOLO com um volume maior de imagens do
PASCAL VOC, o que implica em aumentar a duração do treinamento ou
utilizar uma infraestrutura ainda mais robusta, o que permitiria definir valores
mais altos para as variáveis set batch e subdivision;
b) Realizar treinamentos com gradativo aumento da quantidade de imagens de
cartão de crédito, para verificar o crescimento da taxa de acurácia;
c) Validar outros conjuntos de dataset com o YOLO ou possivelmente outra rede
neural com o PASCAL VOC;
d) Comparar os resultados alcançados no reconhecimento de objeto com
sistemas de reconhecimento de caractere do tipo OCR somado as validações
de expressões regulares;
e) Combinar melhores treinamentos com infraestrutura mais robusta para
aumentar a quantidade de imagens validadas por segundo para permitir a
aplicação de uma rede neural na identificação de cartão de crédito em vídeos
transmitidos em tempo real.
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