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RESUMO 
 

Para tentar evitar com que as mensagens não sejam classificadas como spam os atacantes 

empregam estratégias e técnicas cada vez mais avançadas para burlar os programas anti-spam. Tal fato 

tem contribuído para a gradativa queda na eficiência do modelo de classificação utilizado nesses 

programas. Portanto, um grande desafio em sistemas de detecção de ataques do tipo spam é determinar o 

momento que os modelos de classificação usados nesses sistemas se tornam ineficientes.  

Com a intenção de investigar ataques do tipo spam, este trabalho apresenta uma análise do 

comportamento desses ataques observando a evolução das características no tempo. 

Para atingir os objetivos propostos, este trabalho realizou uma análise da evolução dos ataques do 

tipo spam usando a base pública ECUE (Email Classification Using Examples). A ferramenta Weka 

(framework usado na mineração de dados e aprendizagem de máquina), a estratégia de seleção de 

característica ganho de informação (do inglês Information Gain – IG), conceito de Concept Drift e o 

algoritmo de classificação SVM foram utilizados nesta análise. 

Dois conjuntos de experimentos foram realizados visando identificar as características mais 

relevantes, e assim, reduzir a dimensionalidade do espaço de entrada. Na primeira série de experimentos, 

o classificador SVM foi utilizado para criar um modelo de classificação sobre o domínio fonte (base de 

treino – 3 meses) usando estratégia de validação cruzada. Em seguida, o modelo de classificação gerado 

é avaliado no domínio alvo (base de teste – 12 meses). Na segunda série de experimentos, o objetivo foi 

avaliar o comportamento dinâmico das características a cada mês. Para isso, o método IG foi aplicado em 

janelas de tempo mensais, as 700 principais características (de um total aproximado de 166.047 

características) foram usadas para gerar os novos modelos de classificação mensais. 

Os resultados mostram que a evolução de características apresenta uma relação com a taxa de 

erro do classificador. Porém, essa relação não foi determinante para definir um limiar de atualização do 

modelo de classificação. Apesar de valores percentuais de presença ou ausência de características 

servirem como bons indicadores para atualizar o modelo de classificação, outros fatores devem ser 

levados em consideração como a relevância e frequência das novas características. 

 

Palavras chave: Ataques Spam, Técnicas de Seleção de Característica, Concept Drift. 
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1. Introdução 

 

Um dos principais problemas que compromete a segurança da Internet é a contínua evolução dos 

ataques, ocasionada principalmente pelas inúmeras técnicas empregas pelos atacantes para ludibriar os 

sistemas de detecção. Por exemplo, para ludibriar os diversos sistemas de anti-spam, os atacantes 

(spammers) têm se utilizado de diferentes artifícios técnicos para executar os ataques como ataques de 

dicionário que consistem em formar endereços de e-mail a partir de listas de nomes de pessoas e de 

palavras presentes em dicionários, uso de códigos maliciosos projetados para varrer o computador 

infectado em busca de endereços de e-mail e coleta endereços de e-mail por meio de varreduras em 

páginas Web (técnica também conhecida como Harvesting).  

Além desses artifícios técnicos utilizados pelos atacantes ainda é necessário considerar os hábitos 

pessoais dos usuários que mudam com o passar do tempo. Tais fatores tem tornado cada vez mais difícil 

o processo de identificação devido a constante evolução nas características que representam esses 

ataques.  

Isso tem sido comprovado na maioria dos sistemas de detecção de intrusão onde o processo de 

detecção é criado com base nas características dos ataques, obtidas em um determinado momento. Por 

exemplo, os antivírus atuais baseiam seu processo de detecção na análise de uma sequência de 

caracteres que representa um vírus (assinatura). Tal abordagem tem sido completamente evadida pela 

maioria dos vírus metamórficos que automaticamente alteram seus códigos à medida que vão se 

propagando (Kim e Moon, 2010). Os sistemas anti-phishing e anti-spam baseiam suas soluções 

observando o comportamento e as características dos ataques em um instante t do tempo. Porém, o 

comportamento e as características desse tipo de problema mudam com o passar do tempo. Por este 

motivo, a eficiência de tais soluções é completamente dependente do processo de atualização das bases 

de dados.  

Com o objetivo de melhorar o processo de detecção desses sistemas, este trabalho foca na análise 

das características de ataques spam. Este trabalho apresenta uma análise da evolução temporal das 

características desses ataques em janelas de tempos, visando determinar com mais precisão o 

comportamento dos ataques.  
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2. Revisão Bibliográfica 

Na literatura de aprendizagem de máquina a evolução no padrão dos dados ou mudança é denominada 

concept drift (Zliobaite, 2009). No decorrer deste trabalho os termos detecção de mudança e concept drift 

serão usados de modo intercambiável e com o mesmo propósito. Esta seção apresenta uma definição, 

abordagens e algumas aplicações sobre concept drift.  

2.1. Definição 

 Considerando o fato de que os ambientes podem apresentar diferentes tipos de mudanças, um 

sistema de classificação pode ser construído de acordo com o tipo de mudança que ocorre. Por exemplo, 

para mudanças lentas podem ser usadas estratégias baseadas em janelas de tempo que deslizam sobre 

os dados de treinamento. No caso de mudanças repentinas, classificadores estáticos podem ser 

empregados desde que seja utilizado algum mecanismo de detecção de mudança (Zliobaite, 2009).  

Além disso, para melhor entender as abordagens de detecção de mudança para o problema de 

classificação em ambientes dinâmicos e dependendo das propriedades que se pretende enfatizar a 

detecção de mudança pode ser agrupada de maneira distinta. A seguir são destacados alguns desses 

agrupamentos: 

• Detecção de mudança passiva ou implícita – nesta abordagem o sistema não se preocupa em 

perceber as mudanças, os mecanismos de detecção estão implícitos no método de reação. À 

medida que as informações vão surgindo o sistema vai se alimentando (atualizando) a cada nova 

informação (Hulten et al, 2001). 

• Detecção de mudança Ativa ou Explícita – nesta abordagem o sistema se preocupa em 

perceber a mudança, ou seja, os mecanismos de detecção estão explícitos. O sistema após 

perceber a alteração adapta-se à nova situação (Zhu Qiuming, 1989). 

2.2.  Abordagens para Detecção de Mudança 

Existem três principais abordagens para manusear concept drift apontadas na literatura atual 

(Zliobaite , 2009): 

1. Seleção de instância - consiste na definição de uma janela de dados que representa o conceito 

aprendido que se move sobre as amostras mais recentes. O conceito aprendido é utilizado para 

estimar um futuro próximo (Widmer and Kubat, 1996). 

2. Peso às instâncias – consiste na utilização de classificadores como Support Vector Machine 

(SVM) para atribuir e processar o peso às instâncias visando manter o conceito aprendido 

atualizado. 

3. Conjunto de classificadores – consiste no uso de um conjunto com diferentes classificadores 

para auxiliar a tomada de decisão. Nesta abordagem, as saídas dos membros do conjunto são 

combinadas ou alguns classificadores membros são selecionados para que um resultado final 

seja obtido.  
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2.3. Aplicações  

 Diferentemente dos algoritmos de aprendizagem de máquina tradicionais, abordagens de detecção 

de mudança se preocupam em manter um controle dinâmico detectando mudanças entre a base de 

conhecimento e a base de teste.  

 Hayat et al. (2010) propõem um sistema de filtro de spam baseado em modelo de linguagem. 

Como o conteúdo do e-mail muda ao longo do tempo, o modelo de treino torna-se obsoleto e incapaz de 

detectar novos spams. A abordagem proposta usa técnica de modelo de linguagem para representar a 

distribuição dos blocos de conteúdo. Um modelo de linguagem assinala uma probabilidade para cada 

palavra no documento que terá um peso indicando a da palavra no bloco. Pode ser visto que as 

probabilidades são baseadas no conteúdo do bloco. Como uma mudança qualquer resulta na distribuição 

dos dados pode ser considerada como mudança no conteúdo através do modelo de linguagem 

empregado. 

 Delany et al. (2005) apresentam o sistema de classificação de mails denominado ECUE  (Email 

Classification Using Examples). Tal sistema emprega uma técnica de aprendizado, denominada de CBR 

(Case-Based Reasoning), para filtrar os spams. A técnica CBR utiliza exemplos de dados de treino como 

caso bases para o processo de classificação. No ECUE, cada e-mail é um caso representado comum 

vetor de características. A abordagem para detecção de mudança aplicada é seleção de instância. Com o 

tempo o caso base precisa ser atualizado para incluir novos tipos de spam e e-mail legítimos. Dado um 

volume de e-mails que um único usuário recebe por semana, existe uma necessidade gerenciar 

ativamente os dados de treino. Logo, os e-mails classificados incorretamente como spam ou legítimo são 

inseridos ao modelo de treino como forma de atualizar a base de conhecimento. 

 Wenerstrom and Giraud-carrier (2006) apresentam o uso de um conjunto de classificadores, 

denominado FAE (Feature Adaptive Ensemble), para detecção de mudança através de um conjunto de 

características adaptativas. O FAE usa classificadores Naïve Bayes que são incrementais e se adaptam 

depois de uma nova instância de treino. Cada classificador em FAE é especializado em algum subconjunto 

de características e novas características podem ser adicionadas a qualquer tempo, facilitando a 

adaptação para a detecção de mudança contextual. O FAE é capaz de se adaptar bem a mudança por 

considerar os diversos classificadores de diferentes idades e tomando decisões sobre a remoção do 

classificador do conjunto de classificadores baseado na precisão individual deste classificador. 

 Tsymbal et al. (2008) usam uma técnica de integração de conjunto de classificadores para melhorar 

o manuseio de detecção de mudança em um nível de instância. Em uma integração dinâmica, cada 

classificador base recebe um peso proporcional a sua precisão local na vizinhança da instância teste 

corrente em vez de usar a precisão global de classificação como em voto de peso normal. A maioria das 

abordagens de conjuntos usam alguns critérios para dinamicamente apagar, reativar ou criar novos 

membros do conjunto. O que normalmente baseado sobre a consistência do modelo com os dados 

corrente. Aprendizado baseado em instância é usado a fim de predizer o desempenho local do modelo 

base em um conjunto. Para isso, os autores usam três técnicas dinâmicas baseadas sobre a mesma 

estimativa de desempenho local: seleção dinâmica, voto dinâmico e voto dinâmico com seleção.  
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3. Metodologia Utilizada 

A análise da evolução dos ataques do tipo spam realizada neste trabalho é baseada na adoção de uma 

estratégia de seleção de característica, denominada de ganho de informação (do inglês Information Gain – 

IG) (Quinlan,1992) e o algoritmo de classificação SVM. 

3.1. Classificador SVM 

A escolha do SVM é justificada por ser um classificador estável, normalmente empregado para 

classificar problemas binários, como a classificação de mensagens eletrônicas (spam ou não-spam). 

Inicialmente, dois parâmetros precisam ser definidos para o correto uso do classificador SVM: o tipo de 

função kernel e o parâmetro de regularização C. Neste trabalho, uma base de dados de spam, 

denominada ECUE (Email Classification Using Examples) (Delany et al., 2005), foi utilizada nos 

experimentos. O melhor desempenho do classificador SVM, usando esta base, foi obtido através do kernel 

RBF (Radial Basis Function) e fator de penalização C=5 com γ=0,01. 

O comportamento do classificador é investigado em função dos perfis dos domínios de dados 

apresentados (Tabelas I e II) e estratégias de seleção de características descritas a seguir. 

3.2. Seleção de Características 

Normalmente em problemas de classificação, o conjunto de dados apresenta uma quantidade de 

características muito elevada. As técnicas de seleção de características buscam identificar as 

características mais relevantes, e assim, reduzir a dimensionalidade do espaço de entrada. Neste trabalho, 

a estratégia de seleção de características utilizada é ganho de informação. Os experimentos são divididos 

em duas séries de seleção de características: 

1) Information Gain somente no Treino  
Essa primeira série foi aplicada com o objetivo de reduzir a dimensionalidade do espaço de 

características e obter características mais relevantes para o problema, como normalmente é feito em 

problemas estáticos, ou seja, o espaço de características reduzido é definido na base de treino. As 

amostras de teste são representadas pelo mesmo espaço de características definido no treino. Nessa 

primeira etapa, um classificador SVM é utilizado para criar um modelo de classificação sobre o domínio 

fonte (base de treino) usando estratégia de validação cruzada. Em seguida, o modelo gerado é avaliado 

no domínio alvo (base de teste). 

Para a redução, foram escolhidas as 700 características mais relevantes. De acordo com (Delany 

et al., 2005) essa quantidade de característica é que a melhor descreve o problema de detecção de spam 

para o conjunto de dados ECUE. 

2) Information Gain no Teste 
A segunda série de seleção de características visa avaliar o comportamento dinâmico das 

características. Para isso, o método Information Gain é aplicado em janelas de tempo mensais. O 

classificador é treinado e testado em cada uma dessas janelas de tempo usando validação cruzada com 

10 folds. 
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4. Resultados e Discussões 

Esta seção analisa a efetividade de um modelo de classificação para ataques spam. O objetivo é 

determinar a relação entre a taxa de erro do classificador e a evolução de características de ataque. Para 

isso, será empregada metodologia descrita na seção anterior.   

4.1. Base de Dados 

O conjunto de dados ECUE corresponde a bases de dados divididas em janelas de tempo mensais 

para treino/validação e teste. Essas bases de dados são construídas a partir de três tipos de 

características: 1) Características de palavras - representam sequências de caracteres separados por 

espaço em branco ou delimitador tag HTML; 2) Características de caracteres - representam a ocorrência 

de um único caractere no e-mail; 3) Características estruturais - representam a estrutura do e-mail, 

incluindo proporções dos caracteres espaço em branco, pontuação, letra maiúscula, letra minúscula e total 

de caracteres no e-mail. 

Cada característica é representada no seguinte formato: F99999 onde F é o tipo de característica, 

sendo W para palavra, C para caractere e S para uma característica do tipo estrutural.  Assim, cada e-mail 

é representado como uma linha estruturada da seguinte forma: dd/mm/aaaa, classe, {característica: 

ocorrência}, onde dd/mm/aaaa representa a data do e-mail; classe, o tipo de e-mail (spam, nonspam) e 

{característica: ocorrência} representa a característica em valores binários para presença (1) e ausência 

(0) da característica.  

O conjunto de dados está organizado conforme as Tabelas I e II. A Tabela I apresenta a 

distribuição dos dados de treino divididos em três meses, de novembro de 2002 a janeiro de 2003, porém, 

249 amostras não têm mês definido. A base de treino é composta por 1000 amostras, sendo 500 amostras 

do tipo spam e 500 amostras do tipo nonspam (e-mail legítimo). A Tabela II apresenta a distribuição dos 

dados de teste divididos em 12 meses. Esses dozes meses são construídos a partir de uma coleção de 

emails recebidos de indivíduos diferentes. As amostras são distribuídas aproximadamente em 87% de 

email do tipo spam e 13% de e-mails legítimos. 

Tabela I – Distribuição das amostras para treino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Amostras 

Domínio Fonte 

Total 2002 2003 
S/Data 

Nov Dez Jan 

Spam 96 367 37 0 500 

Nonspam 83 84 84 249 500 

Total 179 451 121 249 1000 
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Tabela II – Distribuição das amostras para teste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Medida de Desempenho 

A medida de desempenho adotada neste trabalho é analisada de acordo com a matriz de confusão 

apresentada na Tabela III. Considerando as seguintes legendas: TP (Verdadeiro Positivo) – número de 

spams devidamente classificados como spam; FP (Falso Positivo) – número de e-mails legítimos 

classificados como spam; FN (Falso Negativo) – número de spams classificados como normal e TN 

(Verdadeiro Negativo) – número de e-mails normais devidamente classificados como normal.  

                                                               Tabela III – Distribuição das amostras para teste 

Classe Atual 
Predição da Classe 

Nonspam Spam 

Spam FN TP 

Nonspam TN FP 

 

A métrica Taxa de Erro será utilizada para avaliar o período que um classificador mantém seu 

conhecimento válido. A taxa de erro é obtida através da equação 1. 

  Erro = 
�����

����	 ���â����
  (1) 

 

4.3. Resultados 

A Figura 1 apresenta o desempenho do classificador considerando a taxa de erro de classificação 

obtida através da Equação 1. Como observado, o classificador apresenta um comportamento esperado, ou 

seja, um aumento gradativo e ascendente da taxa de erro durante os meses analisados. Contudo, 

algumas observações requerem uma análise mais cuidadosa. Por exemplo, por que o mês de Fevereiro, 

mês seguinte ao espaço de treino do classificador, apresenta um erro de 3,07%? As amostras que 

compõem o espaço de teste utilizado para gerar o modelo de classificação não têm características 

representativas para o problema? 

  

Amostras 

Domínio Alvo 

2003 2004 
Total 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan 

Spam 142 391 405 459 406 476 582 1849 1746 1300 954 746 9456 

Nonspam 151 56 144 234 128 19 30 182 123 113 99 130 1409 

Total 293 447 549 693 534 495 612 2031 1869 1413 1053 876 10865 
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Figura 1. Taxa de Erro de Classificação usando aprendizagem de máquina tradicional 

 

Para investigar tais questões e determinar o período de tempo em que o modelo de classificação 

gerado permanece eficiente, uma segunda série de experimentos foi realizada, onde o modelo de 

classificação é construído e testado mensalmente durante o período de 12 meses. 

A Figura 2 exibe uma comparação das taxas de erro obtidas por modelos de classificação mensais 

e o modelo da primeira série de experimentos (modelo de classificação construído a partir de 

características selecionadas durante três meses de treino). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Taxa de Erro de Classificação nas Séries 1 e 2 

Comparando as taxas de erros de ambas as séries, é possível observar que:  i) a média de erro na 

série 1 foi de 7,90%, enquanto na série 2 de 0,98%; ii) a construção de modelo de classificação a partir da 

seleção de características mensais é sempre mais eficiente que o modelo “estático” usado na primeira 

série de experimento. Em todos os casos, a taxa de erro não foi superior a 2%; iii) a taxa de erro de 3,07% 

na série 1, mês seguinte ao domínio de treino comparado a taxa de erro na série 2 de 0,34% demonstra 

uma evolução abrupta nas características que compõe o domínio de treino e o mês de Fevereiro. Pois a 

série 2 comprovou que as características que compõe os domínios de teste representam bem o problema; 

iv) por último, enquanto a série 1 apresenta aumento gradativo do erro a série 2 apresenta uma 
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variabilidade no erro. Essa variabilidade pode ser decorrente da distribuição das amostras nos domínios 

de teste conforme apresenta a Tabela II. Os meses de Março, Julho, Agosto e Dezembro apresentam 

poucas amostras da classe não spam. A baixa representativa desta classe prejudica uma distribuição 

balanceada de amostras para estratégia de validação cruzada na série 2. 

A partir das observações realizadas nos experimentos, surgem dois questionamentos: existe uma 

relação direta entre evolução das características e taxa de erro do classificador? Poderia se obter, a partir 

dessa relação, um limiar para determinar a validade de um modelo de classificação? Para investigar esta 

relação, uma análise é feita sobre o vetor de característica que representa o domínio de treino e os vetores 

de características que representam cada domínio de teste. Esta investigação teve como objetivo levantar o 

percentual de características ausentes no domínio de teste em relação ao domínio de treino.  

A Figura 3 apresenta o percentual de características que estão ausentes no domínio de teste, 

considerando janelas de tempo mensais, em relação ao domínio de treino. Os resultados mostram que 

logo no primeiro mês de teste (Fevereiro de 2003), o percentual de características ausentes é de 43,43%. 

Essa evolução das características tem um reflexo direto na taxa de erro do classificador. Considerando os 

resultados exibidos na Figura 2, a taxa de erro apresentada pelo classificador neste mês foi de 3,07%. 

Entretanto, esse comportamento não é linear, o mês de Abril apresenta uma evolução de característica 

maior (55% de características ausentes) e uma taxa de erro de menor de 1,09%, quando comparado com 

o mês de Fevereiro. 

Logo, encontrar a validade de um modelo de classificação baseado na evolução das características 

requer uma análise mais detalhada. Apesar de valores percentuais de presença ou ausência de 

características servirem como bons indicadores para atualizar o modelo de classificação, outros fatores 

devem ser levados em consideração como a relevância e frequência das novas características. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Evolução no Espaço de Características   
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5. Conclusão 

A evolução abrupta das características observada na Figura 3, mostrou que grande parte das 

características que faziam parte do domínio fonte (treino) não estava presente no domínio alvo (teste). 

Portanto, as características do domínio fonte se tornaram menos relevantes para o domínio alvo com o 

passar do tempo. Como resultado, o modelo de classificação utilizado tornou-se ineficiente rapidamente. 

Assim, a partir das observações apresentadas nos resultados e dos questionamentos levantados 

durante os experimentos, é possível concluir que:  

• A Série 1 de experimentos caracteriza uma metodologia que não considera mudança na 

distribuição das características ao longo do tempo. Esse comportamento caracteriza o 

comportamento de um problema estático, tonando-se inapropriado para problemas dinâmicos como 

ataques do tipo spam; 

• A análise temporal realizada para investigar um limiar que determine o momento em que o modelo 

de classificação deve ser atualizado, mostrou que os valores percentuais de presença ou ausência 

de características servem como bons indicadores para atualizar o modelo de classificação. 

Contudo, outros fatores devem ser levados em consideração como a relevância e frequência das 

novas características. 

• O processo de detecção de mudança deste trabalho foi baseado na adoção de uma estratégia de 

seleção de característica. Os resultados mostram que o melhoramento do processo de seleção de 

característica pode ser fundamental para a criação de modelos de classificação mais eficientes.  

• Como o ataque do tipo spam é considerado um problema dinâmico, é essencial o uso de estratégias 

de transferência de aprendizado para manter o modelo de classificação sempre atualizado. Esta 

transferência pode ser realizada com foco na frequência e relevância das características que 

compõe os domínios fonte e alvo. 
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6.Cronograma Executado 

 
 
 

Tabela IV – Cronograma de Atividades Realizadas 

1. Levantamento e estudo das abordagens baseadas no tipo de informação utilizada para detectar 

uma mudança. 

2. Levantamento e estudo das técnicas existentes para a detecção de SPAM. Tal objetivo 

específico permitiu o entendimento necessário para a realização do projeto. 

3. Desenvolvimento de mecanismos de identificação das características de SPAM baseadas nas 

abordagens levantadas no item 1. Tal objetivo é essencial para garantir a precisão dos dados 

coletados. 

4. Proposta de uma nova solução para detecção de spam. A solução a ser proposta será baseada 

na análise das soluções levantadas no item 2. 

5. Avaliação da solução proposta. Um protótipo de sistema de detecção de características de 

spam será montado para a avaliação do desempenho da solução proposta neste trabalho. 

6. Reuniões periódicas com o orientador: as reuniões são fundamentais para o direcionamento, 

auxílio e acompanhamento do andamento do projeto.  

7. Apresentação dos resultados: após pesquisas, análises e execução do projeto, serão 

apresentados os resultados finais obtidos com a solução proposta. Embasado em gráficos e 

resultados medidos antes e durante o decorrer da implementação.  


