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Este trabalho de pesquisa desenvolveu mecanismos para a detecção de phishing em 

páginas web. O phishing consiste numa forma de fraude eletrônica em que o criminoso 

(conhecido como phisher), passando-se por uma entidade legítima, tenta convencer suas 

vítimas a fornecerem informações confidenciais como nomes de usuários, senhas e 

números de cartão de crédito. Estima-se que esses criminosos causaram um prejuízo de 

mais de 1,7 bilhão de dólares somente nos Estados Unidos em 2008. Existem basicamente 

duas abordagens para detectar phishing em página web: blacklists e heurísticas. Neste 

trabalho foi utilizado técnicas de aprendizagem de máquina aplicada em heurísticas. O uso 

desses algoritmos torna a detecção de phishing muito mais eficiente, pois o processo de 

criação e atualização das regras de filtragem de dados é feito de maneira automática. A 

metodologia adotada neste trabalho consiste de três etapas: download da página, extração 

das características e classificação. Para o processo de classificação foram utilizados os 

classificadores SVM, KNN e Regressão Logística. Durante o processo de pesquisa foram 

identificadas doze características que evidenciam a diferença entre páginas phishing e 

páginas legítimas. Para a realização dos experimentos foi montada uma base constituída de 

12.912 páginas, sendo 6.456 páginas phishing colhidas a partir do repositório PhishTank e 

6.456 páginas legítimas sorteadas da lista fornecida pelo Open Directory Project. O 

classificador que obteve a maior taxa de acertos foi o SVM com 95,60%; o KNN obteve uma 

taxa de acerto de 93,97% e a regressão logística obteve 95,22%. Foram realizados estudos 

para verificar se uma combinação de menos características ofereceria uma classificação 

melhor, no entanto, os resultados foram inferiores em comparação a quando todas as 

características foram usadas. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Internet trouxe grandes facilidades para a vida das pessoas. Hoje, através do 

comércio eletrônico é possível comprar qualquer coisa sem sair de casa, desde bombons de 

chocolate e livros até carros e aviões. Outra facilidade é a possibilidade de fazer transações 

bancárias pelos serviços de internet banking, eliminando, na maioria dos casos, a 

necessidade de ir ao banco. Contudo, para realizar tais operações é necessário que o 

usuário forneça dados sensíveis que o identifiquem tais como números de cartão de crédito, 

login e senha. Isso torna a Internet cada vez mais atrativa para a ação de criminosos que 

tentam roubar essas informações. 

O phishing consiste numa forma de frade eletrônica realizada por uma pessoa mal 

intencionada (ou phisher) que, passando-se por uma entidade verídica, tenta convencer 

suas vítimas a fornecerem informações confidenciais como login, senhas, números de 

cartão de crédito, conta bancária, entre outros dados pessoais. Para alcançar seu objetivo, o 

phisher envia mensagens eletrônicas, normalmente mails, alegando ser uma entidade 

legítima como instituições financeiras. O conteúdo dessas mensagens normalmente induz o 

usuário a clicar em um link que leva a uma página com um formulário que fará a coleta dos 

dados. 

Esse tipo de fraude tem se tornado muito comum e cada vez mais usuários 

descuidados têm seus dados roubados. A empresa de consultoria Gartner Inc. (2009) 

estima que só em 2008 esses criminosos causaram um prejuízo de mais de 1,7 bilhão de 

dólares nos Estados Unidos. Já em um artigo publicado no jornal on-line China Daily (2011), 

a empresa de segurança Beijing Rising Information Technology Co. afirma que páginas 

phishing roubaram cerca de 3 bilhões de dólares na China em 2010. No Brasil, nenhuma 

estatística sobre os prejuízos causados por esse tipo de ataque é divulgada. 

Assim, o principal objetivo deste trabalho é desenvolver mecanismos que 

identifiquem atividades de phishing em páginas web por meio de técnicas de aprendizagem 

de máquina. Como objetivos específicos: 

• montar uma base de sites phishing; 

• identificar e extrair características que distinguem sites phishing de sites legítimos; 

• realizar experimentos com diversas técnicas de aprendizagem de máquina; 

• analisar os resultados das técnicas empregadas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Conceito de phishing 

 

Segundo o Anti-Phishing Working Group (2010), o phishing é uma prática fraudulenta 

em que os criminosos (conhecidos como phishers) podem utilizar tanto engenharia social 

quanto artifícios técnicos para roubar informações confidenciais das vítimas. Em ataques 

usando engenharia social, o phisher envia mensagens eletrônicas, normalmente mails, 

alegando ser uma entidade legítima como instituições financeiras. O conteúdo dessas 

mensagens normalmente induz o destinatário a acessar uma página web construída 

especificamente para enganar e convencer o usuário a fornecer dados como nomes de 

usuários e senhas. Já em ataques com artifícios técnicos, o criminoso instala no computador 

da vítima softwares maliciosos, como trojans e key logger spywares, que visam roubar os 

dados sigilosos. 

De acordo com Sheng (2009), a prevenção e a detecção de phishing baseado em 

engenharia social podem ser feitas em dois níveis de abordagens: filtragem de emails e de 

páginas web. Para o nível de correio eletrônico utilizam-se os tradicionais filtros de spam, 

mas como o email phishing é feito para parecer legítimo, normalmente ele consegue passar 

por esses sistemas. Com isso, foram desenvolvidos alguns filtros específicos para detectar 

emails phishing (FETTE, 2007; ABU-NIMEH, 2007). O segundo nível se concentra na 

filtragem das páginas webs quando acessadas em um navegador de Internet, sendo este o 

foco deste trabalho. 

 

2.2 Abordagens para a detecção de phishing em páginas web  

 

Existem basicamente duas grandes categorias de abordagens para a detecção de 

phishing em páginas web: blacklists e heurísticas anti-phishing (SHENG, 2009).  

O método usando blacklists consiste em manter uma lista de URLs de sites já 

identificados como phishing. Diversas entidades fornecem listas desse tipo. Por exemplo, o 

serviço PhishTank (2010) disponibiliza uma lista de sites phishing verificados manualmente 

pela comunidade de usuários, o que a torna bastante confiável. Já o Google publica uma 

blacklist que é automaticamente atualizada como descreve Whittaker (2010), sendo esta 

usada pelos navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome e Apple Safari. A empresa 

Netcraft (2010) também fornece uma lista a seus clientes, além de disponibilizar uma barra 

de ferramentas para navegadores. 
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O uso de heurísticas procura verificar se a página possui características de um 

ataque phishing. Uma solução bastante conhecida é a ferramenta SpoofGuard (2005) que 

analisa sintomas como URLs obscuras e sentenças suspeitas. Zhang (2007) propõe um 

método usando TF-IDF, popular algoritmo de recuperação de informação, em conjunto com 

outras seis características da página. Rosiello (2007) propõe uma técnica que analisa a 

similaridade do layout entre duas páginas utilizando tags html e propriedades DOM. A 

Microsoft, por exemplo, implementa em seu navegador Internet Explorer 7 uma solução que 

faz uso tanto de blacklist quanto análise do conteúdo da páginas para detectar sintomas de 

phishing (LUDL, 2007). 

Ambos os métodos têm vantagens e desvantagens. Blacklists têm um alto nível de 

precisão, no entanto não conseguem detectar novos ataques phishing imediatamente, 

devendo ser atualizada para isso. Ainda, essas listas normalmente requerem intervenção e 

verificação humana, o que pode acarretar um grande consumo de recursos. O emprego de 

heurísticas, por outro lado, consegue detectar phishing assim que são disseminados, mas 

podem produzir falsos positivos, ou seja, páginas legítimas incorretamente classificadas 

como phishing. Este trabalho se baseou na aplicação de técnicas de aprendizagem de 

máquina em heurísticas para a detecção de phishing. 

 

2.3 Técnicas de aprendizagem de máquina na detecção de phishing 

 

Os algoritmos de aprendizagem de máquina utilizados para classificação (como foi o 

foco deste trabalho) normalmente são chamados de algoritmos de aprendizagem 

supervisionados. Neste caso, o algoritmo ou classificador tenta aprender a predizer a classe 

correta a qual determinada amostra pertence de acordo com as características fornecidas 

(ABU-NIMEH, 2007). Assim, trata-se de uma “aprendizagem por exemplo”, onde a partir de 

um treinamento com amostras rotuladas, o algoritmo consegue aprender a classificar 

corretamente uma nova amostra não rotulada. 

É comum na literatura o uso de aprendizagem de máquina para o problema de 

detecção de phishing: classificadores são aplicados nas heurísticas, criando os modelos de 

classificação capazes de rotular novas páginas. Fette (2006) propõe um sistema para a 

detecção de phishing em emails utilizando o classificador SVM (support vector machine).  

Abu-Nimeh (2007) faz uma comparação entre diversos classificadores para o problema de 

detecção de emails phishing. Whittaker (2010) descreve um sistema que usa o classificador 

regressão logística para manter atualizada a blacklist de páginas phishing fornecida pelo 

Google. Muitas das características utilizadas por esses três autores são compartilhadas 

neste trabalho, porém, diferente de Whittaker que utiliza apenas regressão logística, foram 

também realizados experimentos com os classificadores SVM e KNN. 
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3 METODOLOGIA UTILIZADA 
 

A metodologia adotada neste trabalho está dividida em três etapas bem definidas: 

download da página, extração das características e classificação. A figura 1 ilustra a 

organização desta metodologia. 

�

Figura 1 - Etapas da metodologia adotada 

 

3.1 Download da página 

 

A análise das páginas pode ser feita tanto em tempo real (online) ou a partir de 

arquivos salvos (off-line). No entanto, como páginas phishing ficam online por um curto 

período de tempo, em média 72 horas, o download é necessário. Isto permite que análises 

posteriores sejam feitas na página, quando esta já não estiver disponível na Internet. 

 

3.2 Extração das características 

 

A partir dos trabalhos relacionados e da análise das páginas na base de dados, 

foram selecionadas doze características que evidenciam a diferença entre páginas phishing 

e páginas legítimas: URL baseada em IP, quantidade de pontos na URL, tamanho da URL, 

caracteres suspeitos na URL, domínio de topo, palavras-chave na URL, links para outros 

domínios, objetos para outros domínios, presença de formulário, palavras-chave no título da 

página, geolocalização do servidor de hospedagem, pagerank da página no Google. O 

apêndice A apresenta uma descrição dessas características. 

 

3.2 Classificação 

 

Como citado na Seção 2.3, um classificador depois de treinado consegue predizer a 

qual classe uma amostra não rotulada pertence a partir da leitura do seu vetor de 

características.  O uso desses algoritmos torna a detecção de phishing muito mais eficiente, 

onde ao invés de ser criar e atualizar manualmente as regras de filtragem de dados, eles o 

fazem automaticamente. Neste trabalho foram utilizados os classificadores SVM, KNN e 

regressão logística. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
 

Esta seção apresenta 

Inicialmente, é feita uma descrição da base de dados utilizada. 

apresentação do procedimento experimental. Depois, são feitas algumas definições 

específicas das métricas de desempenho utilizadas. 

resultados e uma comparação entre os classificadores utilizados.

 

4.1 Base de dados 

 

Como não existe uma base de dados de phishing normalizada, ou seja, rotulada e 

com as características extraídas, foi necessário preparar uma base de cunho próprio. Esta 

base contém 12.912 páginas, sendo que 6

páginas legítimas. As amostras de phishing foram coletadas a partir do repositório 

PhishTank (2010) entre os dias 10 de maio e 15 de maio deste ano. Já as amostras de 

páginas legítimas foram sorteadas da lista composta por mais de 4 milhões de páginas 

fornecida pelo Open Directory

uma única URL. No entanto, durante um ataque de phishing, podem ser utilizadas várias 

URLs para uma mesma página. Situações desse tipo estão representadas na base.

Além da URL, o repositório PhishTank fornece outras informações sobre os ataques, 

incluindo a entidade alvo. O gráfico 1 mostra os principais alvos dos ataques phishing no 

período em que foi realizada a coleta da base.

 

Gráfico 1 - Principais alvos dos ataques de phishing na base coletada
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4.2 Procedimento experimental 

 

Os experimentos foram realizados no ambiente WEKA (2011) utilizando a estratégia 

de validação cruzada com dez partes. A base de páginas é dividida em dez partes iguais e 

mutuamente exclusivas entre si. Cada parte é testada e as outras nove partes são usadas 

como base de treino do classificador. Este processo é realizado para cada uma das dez 

partes e ao final, é calculada a média da classificação obtida nas dez interações. 

Inicialmente, foram realizados experimentos utilizando todas as doze características. 

Foram utilizados os classificadores KNN, SVM e regressão logística. O classificador KNN é 

um dos mais simples de todos: uma amostra é classificada de acordo com o voto majoritário 

de seus k vizinhos mais próximos. Assim, durante os testes, foi ajustado experimentalmente 

o parâmetro K de forma a obter o melhor resultado (alcançado para k igual a 5). Já o 

classificador SVM procura traçar um hiperplano entre as duas classes, tentando maximizar a 

margem entre os pontos mais próximos. Assim como no KNN, os parâmetros do SVM foram 

ajustados experimentalmente a fim de obter melhores resultados, que, dentre os valores 

testados, foram de 100 para o parâmetro C e 0.01 para o gama, sendo este último 

específico do kernel RBF utilizado. Já o classificador regressão logística foi treinado 

utilizando a configuração padrão disponível no ambiente WEKA (2011). 

Em seguida, cada característica foi testada individualmente com o classificador SVM 

para avaliar o impacto na detecção de phishing. As características que apresentaram 

individualmente uma taxa de falso positivo menor que 10% foram selecionadas para serem 

novamente testadas em conjunto. O objetivo desses experimentos foi verificar se haveria 

melhoria na taxa de falsos positivos.  

 

4.3 Métricas de desempenho 

 

Quatro métricas foram utilizadas para avaliar o desempenho da classificação: 

a) Precisão: definida como a razão entre quantidade de páginas phishing 

corretamente classificadas e a quantidade total de páginas classificadas como 

phishing. 

b) Taxa de verdadeiros positivos: corresponde à razão entre a quantidade de 

páginas phishing corretamente classificadas e quantidade total de páginas 

phishing. 

c) Taxa de falsos positivos: calculada pela razão entre o número de páginas 

legítimas classificadas como phishing e a quantidade total de páginas legítimas. 

d) Taxa de acertos: é a razão entre a quantidade de páginas corretamente 

classificadas e o número total de páginas. 
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4.4 Resultados 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos com os classificadores utilizando todas 

as características. O classificador KNN obteve uma melhor precisão com 94,2%, ou seja, ele 

oferece uma confiança maior que os outros classificadores ao classificar uma amostra como 

phishing. Já o classificador SVM foi o que apresentou melhor taxa de acertos com 95,6%, 

obtendo uma precisão um pouco menor que o KNN. 

 

�

Tabela 1 - Resultados usando todas as características 

 

Cada característica foi testada individualmente, os resultados são apresentados na 

Tabela 2. URL baseada em IP foi a característica que obteve a maior precisão com 99,3%, 

havendo somente um caso de falso positivo. Já o pagerank foi a característica que obteve a 

melhor taxa de acertos individualmente, chegando a 90,07%. A ocorrência de palavras-

chave tanto na URL quanto no título da página obtiveram uma boa precisão, conseguindo, 

respectivamente, 97,2% e 93,1%. Um destaque negativo foi a característica “URL tem 

caractere suspeito” onde o classificador praticamente “não aprendeu” a qual classe cada 

amostra pertencia. 

 

�

Tabela 2 - Desempenho individual das características 

 

Classificador Precisão
Taxa de verdadeiros 

positivos
Taxa de falsos 

positivos Taxa de acertos

SVM 94,20% 97,10% 5,90% 95,60%

KNN 94,70% 93,20% 5,20% 93,97%

Regressão Logística 93,70% 97,00% 6,50% 95,22%

Característica Precisão
Taxa de 

verdadeiros 
positivos

Taxa de falsos 
positivos Taxa de acertos

������������� ��� 99,30% 2,30% 0,00% 51,13%

� ������������������������� 86,50% 26,40% 4,10% 61,15%
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Manter uma taxa de falso negativo baixo é importante, pois classificar uma página de 

uma entidade legítima como phishing é prejudicial tanto para a entidade quanto para a 

credibilidade da classificação. Dentre as doze características, sete apresentaram taxa de 

falsos positivos inferiores a 10%: URL baseada em IP, quantidade de pontos na URL, 

palavras-chave na URL, pagerank, razão de links para outros domínios, razão de objetos 

para outros domínios e palavras-chave no título da página. Foram realizados experimentos 

com esse conjunto de características para verificar se haveria melhora na taxa de falso 

positivo. Os resultados são mostrados na tabela 3. 

 

�

Tabela 3 - Resultado utilizando as características que tiveram taxa de falsos positivos menores que 
10% 

Todos os classificadores obtiveram uma taxa de falsos positivos pior que usando 

todas as características. Em geral, todas as métricas foram piores para os três 

classificadores, a exceção da taxa de acertos do KNN que obteve 95,16% frente a 93,97% 

obtido anteriormente. 

Diversas outras combinações das características foram testadas, mas sempre com 

resultado inferior que utilizando todas as características. Isso pode ter ocorrido devido o fato 

de haver uma grande variabilidade das características presentes em páginas phishing. Isso 

faz com que sejam necessárias diferentes combinações de características para detectar 

cada ataque, assim a remoção de uma característica impacta diretamente na precisão da 

detecção. 
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4 CONCLUSÕES 
 

Este trabalho apresentou uma metodologia para a detecção de phishing em páginas 

web. Onde foram identificados um conjunto de doze características que evidenciam a 

diferença entre páginas phishing e páginas legítimas. Foram realizados testes que 

mostraram o impacto de cada característica na classificação bem como o conjunto de todas 

elas. 

Uma das principais contribuições deste trabalho foi a montagem de uma base de 

páginas phishing. Além disso, o conjunto de características identificado pode ser usado 

como ponto de partida para um trabalho que utilize um conjunto mais amplo. 

Os resultados mostraram que a classificação depende de todas as características 

identificadas, sendo que a remoção de uma acarreta na redução da taxa de detecção. 

Diante dos objetivos propostos e dos resultados obtidos, podemos considerar que a 

pesquisa foi concluída de maneira satisfatória. 

Como trabalhos futuros, seria interessante implementar o sistema on-line para avaliar 

o desempenho na detecção de phishing em tempo real. 
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APÊNDICE A – DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 
�

As características selecionadas podem ser classificadas de acordo com a fonte de 

dados de onde podem ser extraídas. Este trabalho se concentrou em três fontes: 

características baseadas na URL, características extraídas de bases de dados online, 

características baseadas no conteúdo da página. 

 

A.1 Características extraídas da URL 

 

Construir URLs que pareçam legítimas é umas das formas que os phishers utilizam 

para tentar convencer suas vítimas de que a página é legítima. Assim, é possível identificar, 

em diversas situações, um site phishing apenas olhando para sua URL. Assim, foram 

extraídas seis características: 

a) URL baseada em IP: Algumas páginas phishing são hospedadas em máquinas 

que não tem registro no DNS, a saída para o phisher é referenciar pelo IP; isso 

também previne que o site seja tirado do ar pelo desativamento do domínio. Além 

disso, entidades legítimas raramente usam IPs em suas URLs. 

b) Quantidade de pontos na URL: Uma das formas de obscurecer a URL e tentar 

fazer com que os usuários acreditem que seja verdadeira é usar subdomínios 

como em http://www.bank.com.br.badsite.com/ ou utilizar o domínio alvo de 

phishing no caminho como em http://badsite.com/www.bank.com.br/, em ambos 

os casos, há uma grande quantidade de pontos. 

c) Tamanho da URL: Através da análise da base, foi verificado que as URLs de 

páginas phishing costumam ter uma quantidade muito maior de caracteres do 

que as páginas legítimas, numa tentativa de desviar a atenção do usuário. 

d) Palavras-chave na URL: Existem determinadas strings que são comuns em URLs 

de phishing, usadas na tentativa de passar segurança ao usuário: account, 

update, confirm, verify, secur, notif, log, click, inconveninen, ebay, paypal. 

e) Caracteres suspeitos: A ferramenta SpoofGuard identifica  dois caracteres 

encontrados na URL como suspeitos: o “@” e o “-”. Destes, foi utilizado apenas o 

arroba, sendo mais perigoso pois quando presente no domínio, tudo o que vem 

antes dele é considerado nome de usuário e repassado ao endereço que vem 

depois desde símbolo. Assim, ao acessar http://www.bank.com.br@badsite.com/, 

o usuário pode pensar que está acessando o site http://www.bank.com.br, mas 

na realidade está navegando em http://badsite.com com o nome de usuário 

“www.bank.com.br”. 
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f) Domínio de topo (TLD): Um nome de 

nomes separados por pontos. O último desses nomes é o chamado domínio de 

topo que pode ser organizados em dois grupos: TLD com duas letras que 

representam países (como “.br” que representa o Brasil) e TLD com mais de dua

letras usados para propósitos genéricos (como “.gov” que é de uso restrito para 

entidades do governo). Domínios podem ser registrados em alguns desses TLD 

sem restrições em quanto outros devem seguir alguns pré

determinados TLD podem of

phishers. O gráfico 2 apresenta os principais TLD utilizados nos ataques phishing 

da base utilizada. 

Gráfico 2 - TLD mais utilizados nos ataques phishing na base
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Informações sobre sites são armazenadas por diversas companhias em bases de 

dados com finalidades específicas como prover informações de rastreamento e indexação. 

Essas informações por si só não podem comprovar que uma página é phishing, mas podem 
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A.3 Características extraídas a partir do conteúdo da página 

 

Mesmo que a URL pareça legítima, pode-se determinar se uma página é phishing 

analisando o conteúdo da página. Para isso, foram extraídas quatro características a partir 

do HTML da página: 

a) Presença de formulário: É através de um formulário com campos para entradas 

de texto que o phisher consegue obter os dados pessoais das vítimas. Caso a tag 

<INPUT> esteja presente no HTML da página e for do tipo “textfield” ou 

“password” a página é sinalizada. Páginas legítimas que tem essa característica 

são facilmente distinguíveis de phishing através das outras características. 

b) Razão de links para outros domínios: Normalmente os links em uma página 

apontam para o mesmo domínio. Em páginas phishing, na tentativa de ficar o 

mais parecido possível com a página real, os links normalmente apontam para o 

domínio real. Nesta característica é calculada a razão �� conforme equação 1. 

                                                         �� � ����                                              (1)�

onde �� é a quantidade de links para outros domínios e L a quantidade total de 

links na página. 

c) Razão de objetos carregados a partir de outros domínios: Uma página web é 

composta de diversos objetos incluindo imagens, css, iframes, scripts, etc. Em 

uma página comum, a grande maioria desses objetos é carregada a partir do 

próprio domínio. Em páginas phishing é comum esses objetos serem carregados 

a partir do site real. A razão �	 entre a quantidade de objetos carregados a partir 

de outros domínios é calculada pela equação 2. 

                                                          �	 � 
��
                                              (2)�

onde 
� é a quantidade de objetos para outros domínios e O a quantidade total 

de objetos na página. 

d) Palavras-chave no título do site: Assim como nas URLs, algumas strings são 

comuns no título de páginas phishing. Foi utilizado o mesmo conjunto de strings 

aplicado à extração dessa característica na URL para a extração no título da 

página. 
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APÊNDICE B – CRONOGRAMA EXECUTADO 
 

Nº Descrição Ago 

2010 

Set Out Nov Dez Jan 

2011 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Levantamento e estudo 
das técnicas de 
Aprendizagem de 
Máquina 

            

2 Levantamento e estudo 
das técnicas existentes 
para a detecção de 
phishing 

            

3 Desenvolvimento de 
mecanismos de 
identificação de phishing 
baseadas nas técnicas 
colaborativas propostas 

            

4 Análise dos resultados             

5 Reuniões periódicas com 
o orientador              

6  Elaboração do Resumo 
e Relatório Final            . 

7 Preparação da 
Apresentação Final para 
o Congresso 
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GLOSSÁRIO 
 

DOM: do inglês Document Object Model, Modelo de Objetos de Documentos. É uma 

convenção para representação e interação com objetos em documentos HTML, XHTML e 

XML. 

 

Internet banking: Serviço oferecido por diversos bancos que permite aos seus clientes 

realizar transações financeiras em um site seguro. 

 

Key logger: do inglês, registrador do teclado. É um programa de computador do tipo 

spyware cuja finalidade é registrar tudo o que a vítima digita, a fim de capturar suas senhas, 

números de cartão de crédito e afins. Ver Spyware. 

 

Spam: Termo usado para referir-se a emails não solicitados, geralmente enviados para uma 

grande quantidade de pessoas. Normalmente esses emails tem cunho publicitário, mas não 

exclusivamente. 

 

Spyware: do inglês, programa de computador espião. É um programa de computador que 

recolhe informações sobre o usuário e transmite para uma entidade externa na Internet, sem 

o seu conhecimento nem o seu consentimento. 

 

Trojan: do inglês Trojan horse, cavalo de Troia. É um programa de computador que parece 

desempenhar uma determinada função, mas, além disso, rouba informações ou prejudica o 

sistema. 

 

URL: do inglês Uniform Resource Locator, Localizador-Padrão de Recursos. É o endereço 

que especifica onde um determinado recurso está disponível na rede.�


