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REPORT

Uma empresa detecta, em média,
17 incidentes de perda de dados por dia.

Sobre o McAfee Labs

Introdução

O McAfee Labs é uma das maiores fontes do mundo
em pesquisa de ameaças, inteligência contra ameaças
e liderança em ideias sobre segurança cibernética.
Com dados de milhões de sensores nos principais
vetores de ameaça — arquivos, Web, mensagens
e rede — o McAfee Labs oferece inteligência contra
ameaças em tempo real, análises críticas e opinião
de especialistas para aprimorar a proteção e reduzir
os riscos.

Bem-vindo de volta das férias! Enquanto muitos
viajavam, estivemos ocupados.

www.mcafee.com/br/mcafee-labs.aspx

Siga o blog do McAfee Labs

Siga o McAfee Labs no Twitter

Chris Young, vice-presidente sênior e gerente geral
da McAfee, foi indicado pela Casa Branca para atuar
no Comitê Nacional de Segurança e Telecomunicações,
do Departamento de Segurança Interna dos EUA,
que oferece ao presidente e ao executivo análises
e recomendações com base no setor sobre questões
de política e aprimoramento da segurança nacional
e de telecomunicações em preparação para emergências.
Logo antes do Fórum de Segurança de Aspen de julho
passado, a McAfee lançou o relatório Hacking the Skills
Shortage: A Study of the International Shortage in Cybersecurity
Skills (Hackeando a escassez de talentos: um estudo
sobre o déficit internacional de talentos em segurança
cibernética). Esse relatório se baseia na palestra sobre RSA
da McAfee que destacou a carência de mão de obra na
segurança cibernética. Pesquisadores do Centro de Estudos
Estratégicos e Internacionais consultaram tomadores de
decisões de TI públicos e privados de oito países para
quantificar a escassez de mão de obra e compreender
variações em gastos com segurança cibernética, programas
educacionais, dinâmica dos empregadores e políticas
públicas. O estudo foi concluído com recomendações
sobre como aprimorar essas áreas e melhorar a segurança
cibernética global.
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Também no final de julho, pesquisadores da McAfee
uniram forças com órgãos policiais globais para derrubar
os servidores de controle que operavam o ransomware
Shade. O Shade surgiu no final de 2014, infectando
usuários da Europa Central e Oriental através de sites
maliciosos e anexos de e-mail infectados. Além de ajudar
nessa operação, a McAfee desenvolveu uma ferramenta
gratuita que descriptografa os arquivos criptografados
por esse ransomware pernicioso. Saiba mais sobre
o ransomware Shade e sobre como se recuperar dele
aqui. Também nos associamos à Europol, à Polícia
Nacional Holandesa e à Kaspersky Lab para lançar
a iniciativa “No More Ransom” (Não aos pedidos de
resgate), uma cooperação entre autoridades policiais
e o setor privado para combater o ransomware. O portal
on-line No More Ransom informa o público sobre os
perigos do ransomware e ajuda as vítimas a recuperar
dados sem pagar resgate.
No Relatório do McAfee Labs sobre ameaças: setembro
de 2016, abordamos dois tópicos principais:
nn

nn

Discutimos os desafios que o ransomware
representa especificamente para hospitais,
incluindo sistemas legados e dispositivos médicos
com segurança deficiente, além da questão
de vida ou morte relacionada à necessidade
de acesso imediato à informação. Também
analisamos os ataques de ransomware do
primeiro trimestre contra hospitais e constatamos
que foram ataques bem-sucedidos, relacionados
e direcionados, embora não muito sofisticados.
Em nosso segundo tópico em destaque,
exploramos a autoaprendizagem e sua aplicação
prática na segurança cibernética. Explicamos as
diferenças entre autoaprendizagem, computação
cognitiva e redes neurais. Também detalhamos
os prós e contras da autoaprendizagem,
derrubamos mitos e explicamos como
a autoaprendizagem pode ser utilizada
para aprimorar a detecção de ameaças.

Outras novidades…
Estamos trabalhando a todo vapor em antecipação
à Conferência de Segurança FOCUS 16 da McAfee,
de 1 a 3 de novembro em Las Vegas. O McAfee Labs
contribuirá para a conferência de várias formas, com
apresentações, palestras e uma nova e interessante
iniciativa liderada pela organização de serviços
profissionais Foundstone da McAfee, para oferecer
treinamento básico sobre segurança, prático
e durante todo o dia. Junte-se a nós na conferência!
Todo trimestre descobrimos coisas novas com o fluxo
de telemetria que passa pelo McAfee Global Threat
Intelligence. O dashboard do McAfee GTI na nuvem
permite visualizar e analisar padrões de ataque da vida
real, proporcionando uma melhor proteção aos clientes.
Observamos que as consultas dos produtos da McAfee ao
McAfee GTI mudam conforme a estação do ano e conforme
esses produtos são aprimorados. Estamos trabalhando
para caracterizar e antecipar melhor essas mudanças.
nn

nn

nn

nn

Esses tópicos em destaque são acompanhados de
nossas habituais estatísticas trimestrais sobre ameaças.

O McAfee GTI recebeu, em média, 48,6 bilhões de
consultas por dia.
As proteções do McAfee GTI contra arquivos
maliciosos apresentaram um padrão muito
diferente. No segundo trimestre de 2015,
notamos um pico recorde no número de
proteções do McAfee GTI contra arquivos
maliciosos: 462 milhões por dia. Esse número
caiu vertiginosamente para 104 milhões por
dia no segundo trimestre de 2016.
As proteções do McAfee GTI contra programas
potencialmente indesejados também
apresentaram uma queda drástica em
comparação com um pico no segundo trimestre
de 2015. No segundo trimestre de 2016 vimos
30 milhões por dia, contra 174 milhões por
dia no segundo trimestre de 2015.
As proteções do McAfee GTI contra endereços
IP arriscados atingiram o mais alto número
nos últimos dois anos. No segundo trimestre
de 2016 vimos 29 milhões por dia, contra
21 milhões por dia no segundo trimestre de
2015. O valor do segundo trimestre de 2016
foi mais que o dobro do trimestre anterior.

— Vincent Weafer, vice-presidente do McAfee Labs
Compartilhe este relatório
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Resumo executivo
Crise na sala de emergências: o ransomware infecta os hospitais
Os hospitais tornaram-se alvos
muito populares para os autores
de ransomware. Vários ataques
relacionados e direcionados de
ransomware contra hospitais no
primeiro trimestre não foram
sofisticados, mas mesmo assim
tiveram êxito.

Conforme mais dispositivos
são conectados à Internet
e o volume dos dados aumenta,
as análises tornam-se a principal
abordagem para deter adversários.
Para se preparar para esses
aperfeiçoamentos, os profissionais
de segurança devem ter noções
básicas de ciência dos dados,
análise e autoaprendizagem.

Nos últimos anos o ransomware tem estado entre as maiores preocupações
de todo profissional de segurança. Infelizmente, o ransomware é uma
ferramenta de ataque cibernético simples e eficaz, utilizada para ganho
monetário fácil. Ao longo do ano passado, vimos uma mudança nos alvos,
de indivíduos para empresas, porque estas pagam resgates maiores.
Recentemente, hospitais tornaram-se alvos muito populares para os autores
de ransomware. Nesse tópico em destaque, analisamos os ataques de
ransomware do primeiro trimestre contra hospitais e constatamos que
foram ataques bem-sucedidos, relacionados e direcionados, embora não
muito sofisticados. Discutimos também os desafios que o ransomware
representa especificamente para hospitais, incluindo sistemas legados
e dispositivos médicos com segurança deficiente, além da questão de vida
ou morte relacionada à necessidade de acesso imediato à informação.

Um curso intensivo sobre ciência dos dados de segurança,
análise e autoaprendizagem
A autoaprendizagem consiste na automatização de análises em sistemas
que podem aprender ao longo do tempo. Os cientistas de dados utilizam
autoaprendizagem para resolver problemas, incluindo os específicos da
segurança de TI. Algumas análises respondem às perguntas “O que aconteceu?”
ou “Por que isso aconteceu?” Outras análises preveem “O que vai acontecer?” ou
prescrevem ações: “Isto é o que recomendamos porque aquilo provavelmente
vai acontecer”. Nesse tópico em destaque, exploramos a autoaprendizagem
e sua aplicação prática na segurança cibernética. Explicamos as diferenças entre
autoaprendizagem, computação cognitiva e redes neurais. Também detalhamos
os prós e contras da autoaprendizagem, derrubamos mitos e explicamos como
a autoaprendizagem pode ser utilizada para aprimorar a detecção de ameaças.

Compartilhe este relatório
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Crise na sala de emergências:
o ransomware infecta os hospitais
Um curso intensivo sobre ciência
dos dados de segurança, análise
e autoaprendizagem

Tópicos em destaque

Crise na sala de emergências:
o ransomware infecta os hospitais
— Joseph Fiorella e Christiaan Beek
Nos últimos anos o ransomware tem estado entre as maiores preocupações de
todo profissional de segurança. É uma ferramenta eficaz de ataque cibernético
utilizada para ganho monetário fácil e para prejudicar atividades de negócios.
Nos últimos anos testemunhamos uma mudança nos alvos do ransomware,
de indivíduos para empresas, as quais proporcionam aos atacantes ganhos
monetários maiores. Inicialmente, os alvos empresariais eram organizações
pequenas e médias com infraestruturas de TI imaturas e com pouca capacidade
de se recuperarem de um ataque. Os atacantes de ransomware sabem que
essas vítimas são mais propensas a pagar o resgate.

Em 2016, os autores de
ransomware visaram cada
vez mais o setor de saúde,
especialmente hospitais.

Contudo, este ano o setor de saúde e, mais especificamente, os hospitais
tiveram destaque. Embora o setor de saúde tenha sofrido muitas violações
de dados nos últimos anos, vimos uma mudança na abordagem adotada
pelos atacantes e em como eles aproveitam kits de ferramentas de
criação fácil de ransomware para persuadir suas vítimas a pagar resgates
pela restauração de seus dados. Em vez de utilizar técnicas complexas
de vazamento de dados para roubar informações e, então, vendê-las
em mercados negros, os atacantes empregam kits de ferramentas para
entregar ransomware e forçar suas vítimas a pagar imediatamente.
Os atacantes beneficiam-se porque não precisam roubar os dados.
Um exemplo claro dessa mudança foi um ataque do primeiro trimestre
contra um grupo de hospitais, começando por um de Los Angeles (EUA).
A investigação da McAfee sobre esse grupo de ataques expôs várias
características interessantes que não são frequentemente encontradas em
ataques sofisticados. Vamos examinar algumas dessas descobertas e nos
aprofundar nos motivos pelos quais o setor de saúde tornou-se um alvo fácil.

Por que os hospitais são um alvo fácil para o ransomware?

Os autores de ransomware
visam hospitais porque estes
costumam ter sistemas legados
e dispositivos médicos com
segurança deficiente, além de
precisarem de acesso imediato
às informações.

Os profissionais que operam e administram redes e sistemas de TI em
hospitais enfrentam vários desafios. Muitos lidam com infraestruturas
tão antigas quanto sistemas de controle de tráfego aéreo ultrapassados
e com a mesma necessidade de estarem operacionais o tempo todo.
Os profissionais de TI encarregados de dar suporte a esses sistemas
críticos precisam lidar com três questões principais.
nn

nn

nn

Compartilhe este relatório

Assegurar que não haja interrupção no atendimento aos pacientes.
Assegurar que os hospitais não fiquem sujeitos a violações de
dados e mantê-los fora dos noticiários.
Dar suporte a equipamentos ultrapassados que operam em
sistemas operacionais antigos.

Infelizmente, não existe uma solução mágica. A interrupção do atendimento
aos pacientes em decorrência de ataques de ransomware pode ser significativa.
Recentemente, um fornecedor do setor de saúde de Columbia, Maryland (EUA),
foi atacado e invadido. Quando ocorreu o ataque, os funcionários começaram
a ver mensagens pop-up que exigiam pagamentos de resgate na forma de
Bitcoins. Em resposta, o fornecedor derrubou parte da rede, o que causou
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transtornos consideráveis. Os atendentes não puderam agendar consultas
de pacientes, nem acessar registros médicos críticos. Os serviços foram
interrompidos em sua rede de clínicas e hospitais.
Violações de dados podem ter um impacto duradouro para os fornecedores
do setor de saúde. Os pacientes costumam optar por um ou outro hospital
com base no nível percebido de atendimento e na reputação da instituição.
Quando os hospitais são percebidos negativamente devido a um ataque de
ransomware, os pacientes podem escolher outras alternativas e os médicos
podem preferir trabalhar em outro lugar. Consequentemente, o impacto
financeiro pode ser significativo, tanto a curto prazo (para o restabelecimento
da normalidade após o ataque) quanto a longo prazo (em termos do impacto
sobre a reputação, que resulta em menos pacientes).
Muitos hospitais lutam para integrar tecnologias novas em sistemas
e tecnologias de back-end antiquados, e suas salas de operações executam
sistemas operacionais legados, responsáveis pelas vidas dos pacientes.
Alguns dispositivos médicos são compatíveis apenas com Windows XP
porque o fornecedor de hardware ou software não está mais no ramo ou
não acompanhou os requisitos das novas tecnologias. Os hackers sabem
disso e por isso os dispositivos médicos tornaram-se alvos fáceis para os
ataques de ransomware.
Uma pesquisa recente do Ponemon Institute revela que a causa mais comum
da violação de uma organização do setor de saúde é um ataque criminoso.

Qual foi a causa-raiz da violação de dados na organização de saúde?
(É permitido dar mais de uma resposta)

Ataque criminoso

Problemas com terceiros
Dispositivo
computacional roubado
Ação inadvertida
de um funcionário
Falha técnica de sistema

Elemento malicioso inﬁltrado
Ação intencional, porem não
maliciosa, de um funcionário
0

10%
2016

20%

30%

40%

50%

2015

Fonte: Sixth Annual Benchmark Study on Privacy & Security of Healthcare Data, May 2016 (Sexto estudo anual
de referência sobre privacidade e segurança de dados de saúde, maio de 2016), Ponemon Institute.

Compartilhe este relatório
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No mesmo estudo, as organizações de saúde foram solicitadas a identificar
sua maior preocupação de segurança. Suas preocupações coincidem com
o que observamos. Muitos dos ataques de ransomware que vimos foram
resultado de ações não intencionais por parte de funcionários, como clicar
em um link ou abrir um anexo de e-mail.

Ameaças à segurança que mais preocupam as organizações de saúde
(Três respostas são permitidas)

Negligência de funcionários

Atacantes cibernéticos
Insegurança de
dispositivos móveis
Uso de serviços
de nuvem pública
Elementos
maliciosos inﬁltrados
Dispositivos móveis
de propriedade de
funcionários ou BYOD
Ladrões de identidade
Aplicativos móveis
(eHealth) inseguros
Falhas de processo

Falhas de sistema
Dispositivos
médicos inseguros
Outras
0

15%
2016

30%

45%

60%

75%

2015

Fonte: Sixth Annual Benchmark Study on Privacy & Security of Healthcare Data, May 2016 (Sexto estudo anual
de referência sobre privacidade e segurança de dados de saúde), maio de 2016, Ponemon Institute.

Uma combinação de sistemas legados com segurança deficiente, falta
de conscientização dos funcionários quanto à segurança e a necessidade
premente de acesso imediato às informações levaram o submundo do
crime a se aproveitar dos hospitais.

Compartilhe este relatório
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Estágios de um ataque de
ransomware contra um hospital
Um usuário insuspeito recebe
um documento do Microsoft
Word como anexo de e-mail,
o qual instrui a vítima a ativar
uma macro que direciona um
descarregador para buscar
a carga viral. Uma vez instalada
a carga viral, a cadeia de
eventos que leva à infecção
por ransomware começa.
A partir daí, o malware se
dissemina lateralmente para
outros sistemas e continua
a criptografar arquivos em
seu caminho.

Em muitos ataques recentes de ransomware contra hospitais, funcionários
incautos recebiam um e-mail com um anexo ou um link que iniciava uma cadeia
de eventos que resultava em uma infecção por ransomware. Um exemplo desse
tipo de ataque utiliza a variante de ransomware Locky. O Locky remove cópias
de sombra criadas pelo Serviço de Instantâneo de Volume para evitar que os
administradores restaurem configurações locais do sistema a partir de backups.
Um desafio considerável para os hospitais é que esse tipo de malware
geralmente causa desordem não apenas em dispositivos de computação
tradicionais. Ele também pode infectar dispositivos médicos como os
utilizados em departamentos de oncologia ou em equipamentos de
ressonância magnética. Geralmente, proteger e limpar esses dispositivos
é mais desafiador que em estações de trabalho e servidores padrão.
A maioria desses dispositivos executa sistemas operacionais legados
e, em alguns casos, não é compatível com as tecnologias de segurança
necessárias para proteção contra ataques avançados de ransomware.
Além disso, muitos desses dispositivos são fundamentais para
o atendimento aos pacientes, portanto, sua disponibilidade é crítica.

Ataques direcionados de ransomware contra hospitais
Em fevereiro de 2016, um
hospital da Califórnia foi atingido
por ransomware. O hospital
supostamente pagou US$ 17.000
para restaurar seus arquivos
e sistemas, sofrendo uma
paralisação de cinco dias úteis.

Em fevereiro de 2016, relatórios preliminares indicavam que um hospital da
Califórnia (EUA) tinha sido atingido por ransomware e os hackers pediam um
resgate de 9.000 Bitcoins, equivalentes a aproximadamente US$ 5,77 milhões
de dólares. O hospital supostamente pagou US$ 17.000 de resgate para restaurar
seus arquivos e sistemas, sofrendo uma paralisação de cinco dias úteis.
Embora vários hospitais tenham sido atingidos por ransomware, esse ataque,
juntamente com vários outros ataques contra hospitais durante o mesmo
período, foi incomum porque o hospital foi vítima de ransomware direcionado.

Um método diferente de ataques direcionados no primeiro trimestre
O ransomware é mais frequentemente entregue por phishing, utilizando e-mails
com assuntos como “Falha na entrega” ou “Meu currículo” e contendo anexos
que fazem download de ransomware. Um outro método de entrega popular
é o uso de kits de exploração, embora nenhum desses métodos tenha sido
empregado nesses ataques do primeiro trimestre contra hospitais. Nesse caso,
os atacantes encontraram instâncias vulneráveis de um servidor Web JBoss.

Compartilhe este relatório

Os atacantes do ransomware utilizaram uma ferramenta de código aberto para descobrir
pontos fracos nos sistemas do hospital.
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Utilizando a ferramenta de código aberto JexBoss, os atacantes do hospital
faziam varreduras em busca de servidores Web JBoss vulneráveis e enviavam
uma exploração para iniciar um shell nesses hosts.
Uma vez infectados os servidores, os atacantes utilizavam ferramentas
amplamente disponíveis para mapear a rede confiável. Utilizando scripts
em lotes, os atacantes executavam comandos em sistemas ativos. Um dos
comandos excluía todas as cópias de sombra de volume para que os
arquivos não pudessem ser restaurados.

Esse script em lotes exclui todas as cópias de sombra de volume para que os arquivos
não possam ser restaurados.

Uma particularidade desses ataques era que o código do comando encontravase em arquivos em lotes. Na maioria das famílias de ransomware, os comandos
encontram-se no código executável. Por que os atacantes separavam os
comandos e o código executável? Acreditamos que muitas detecções de
segurança são disparadas por comandos de texto puro no código executável
e têm assinaturas internas baseadas nesse comportamento. É provável que
os atacantes tenham utilizado essa abordagem para contornar medidas
de segurança.

Uma análise profunda da
equipe de pesquisa de ameaças
avançadas da McAfee sobre
o ataque samsam contra hospitais
pode ser encontrada aqui.

O script precedente também mostra que o samsam.exe é copiado para
os servidores de destino no arquivo list.txt. Essa família de ransomware,
em particular, é conhecida como samsam, samsa, Samas ou Mokoponi,
dependendo da evolução da amostra.

“Honra” entre ladrões
Logo após o ataque contra o hospital da Califórnia ser revelado, vários
elementos maliciosos de fóruns clandestinos reagiram a esses ataques.
Por exemplo, um russo de um famoso fórum de hackers expressou sua
frustração dizendo o que ele gostaria que acontecesse com os hackers que
cometeram o ataque. No submundo russo, existe um “código de conduta”
ética que preserva hospitais, mesmo que estejam em países normalmente
visados em suas operações e campanhas de crime cibernético.
Em um outro fórum criminoso especializado em comércio de Bitcoins, houve
discussões semelhantes e foram feitos comentários sobre os ataques ao hospital.
A discussão se prolongou por mais de sete páginas. Alguns exemplos abaixo:
Dumbest hackers ever , like they couldn’t hack anything else . This kind
of things will kill Bitcoin if they continue to do this

Yes, this is pretty sad and a new low. These ransom attacks are bad
enough, but if someone were to die or be injured because of this it
is just plain wrong. The hospital should have backups that they can
recover from, so even if they need to wipe the system clean it would
result in only a few days of lost data, or data that would later need to be
manually input, but the immediate damage and risk is patient safety.
Compartilhe este relatório
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Com base em nossa análise do código, não acreditamos que os ataques do
primeiro trimestre contra o hospital tenham sido executados pelos elementos
maliciosos que normalmente enfrentamos em violações ou ataques de
ransomware. O código e o ataque foram eficazes, mas não muito sofisticados.

Ataques contra hospitais na primeira metade de 2016

Compartilhe este relatório

Data

Vítima

Ameaça

País

06/01/2016

Hospital no Texas

Ransomware

EUA

06/01/2016

Hospital em Massachusetts

Ransomware

EUA

06/01/2016

Vários hospitais na Renânia
do Norte-Vestfália

Ransomware

ALE

06/01/2016

2 hospitais

Ransomware

AUS

19/01/2016

Hospital em Melbourne

Ransomware

AUS

03/02/2016

Hospital

Ransomware

Reino
Unido

03/02/2016

Hospital

Ransomware

COR

03/02/2016

Hospital

Ransomware

EUA

12/02/2016

Hospital

Ransomware

Reino
Unido

12/02/2016

Hospital

Ransomware

EUA

27/02/2016

Departamento de Saúde
da Califórnia

Ransomware

EUA

05/03/2015

Hospital em Ottawa

Ransomware

CAN

16/03/2016

Hospital no Kentucky

Ransomware

EUA

18/03/2016

Hospital na Califórnia

Ransomware

EUA

21/03/2016

Consultório dentário na Geórgia

Ransomware

EUA

22/03/2016

Hospital em Maryland

Ransomware

EUA

23/03/2016

Hospital

Anúncios
maliciosos

EUA

25/03/2016

Hospital em Iowa

Malware

EUA

28/03/2016

Hospital em Maryland

Ransomware

EUA

29/03/2016

Hospital em Indiana

Ransomware

EUA

31/03/2016

Hospital na Califórnia

Ransomware

EUA
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Data

Vítima

Ameaça

País

09/05/2016

Hospital em Indiana

Malware

EUA

16/05/2016

Hospital no Colorado

Ransomware

EUA

18/05/2016

Hospital no Kansas

Malware

EUA

A equipe de pesquisa sobre ameaças avançadas da McAfee reuniu dados tanto públicos
quanto internos para destacar incidentes conhecidos relacionados a hospitais no primeiro
semestre de 2016.

Com esses dados, fica claro que a maioria dos ataques contra hospitais
está relacionada a ransomware. Alguns desses ataques, mas não todos,
foram direcionados.

O quão lucrativo é o ransomware?

A McAfee descobriu que um grupo
relacionado de ataques contra
hospitais gerou aproximadamente
US$ 100.000 em pagamentos de
resgate no primeiro trimestre.

No caso dos ataques direcionados contra hospitais no primeiro trimestre
(samsam), descobrimos uma variedade de carteiras de Bitcoins (BTC)
utilizadas para transferir pagamentos de resgate. Após investigar mais
minuciosamente as transações, descobrimos que o valor do resgate pago
foi de aproximadamente US$ 100.000.
Em um fórum clandestino, uma oferta de código de ransomware por um
desenvolvedor ilustra quanto resgate tem sido gerado pelos compradores.
O desenvolvedor oferece capturas de tela que mostram totais de transações
de pagamento de resgate e uma comprovação de que o código do ransomware
não está sendo detectado.

Neste exemplo, um desenvolvedor de ransomware oferece uma captura de tela de um
portal que administra e rastreia campanhas.

Compartilhe este relatório

Para incrementar sua reputação, o mesmo desenvolvedor compartilha o link de um
conhecido provedor de blockchain, com detalhes de carteira e histórico de transações.
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A McAfee soube que o autor e o distribuidor do ransomware receberam
BTC 189.813 durante as campanhas, o que equivale a quase US$ 121 milhões.
Naturalmente, existem custos associados a esses crimes, como aluguel de
redes de bots e aquisição de kits de exploração. Mesmo assim, o saldo atual
fica em torno de US$ 94 milhões, que o desenvolvedor alega ter ganho em
apenas seis meses.
Essas campanhas ilustram quanto dinheiro é possível ganhar — rapidamente —
com ataques de ransomware.

Um exemplo de análise de transação com Bitcoin.

Examinando as informações de domínio público relacionadas aos ataques
de ransomware contra hospitais, concluímos que a maioria das vítimas não
pagou o resgate. No entanto, os hospitais que sabemos terem sido visados
pelo samsam parecem ter pago.

Uma análise do impacto
financeiro de um ataque de
ransomware contra um hospital
pode ser encontrada no artigo
“Healthcare Organizations
Must Consider the Financial
Impact of Ransomware Attacks.”
(As organizações de saúde
precisam considerar o impacto
financeiro do ransomware),
do blog Dark Reading.

Os valores dos pagamentos de resgate variaram. Os maiores custos diretos
foram associados a tempo de indisponibilidade (perda de receita), resposta
a incidentes, recuperação de sistemas, serviços de auditoria e outros custos
de limpeza. Nos relatórios que examinamos, os prestadores de serviços de
saúde ficaram fora do ar, pelo menos parcialmente, de cinco a dez dias.

Políticas e procedimentos
O passo mais importante para proteger sistemas contra ransomware
é estar ciente do problema e das maneiras pelas quais ele se dissemina.
Veja a seguir várias políticas e procedimentos que os hospitais devem
seguir para minimizar o sucesso dos ataques de ransomware:
nn

nn

Tenha um plano de ação para a eventualidade de um ataque.
Saiba onde se encontram os dados críticos e descubra se há
algum método para infiltrá-los. Realize exercícios de continuidade
dos negócios e recuperação de desastres com a equipe de
gerenciamento de emergências do hospital para validar o ponto de
recuperação e os objetivos de prazo. Esses exercícios podem revelar
impactos sobre as operações do hospital que, de outra forma, não
apareceriam durante um teste de backup normal. A maioria dos
hospitais paga o resgate por não dispor de planos de contingência!
Mantenha os patches do sistema atualizados. Muitas vulnerabilidades
frequentemente aproveitadas pelo ransomware podem ser corrigidas.
Mantenha os patches atualizados para sistemas operacionais,
Java, Adobe Reader, Flash e aplicativos. Tenha um procedimento
implementado para aplicação de patches e verifique se os patches
foram aplicados corretamente.

Compartilhe este relatório
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nn

nn

Para saber como os produtos
da McAfee podem ajudar na
proteção contra ransomware
em hospitais, clique aqui.

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

Para sistemas hospitalares legados e dispositivos médicos que não
podem ser corrigidos, amenize o risco utilizando listas brancas de
aplicativos, as quais bloqueiam os sistemas e impedem a execução
de programas não aprovados. Segregue esses sistemas e dispositivos
das outras partes da rede utilizando um firewall ou um sistema de
prevenção de intrusões. Desative portas ou serviços desnecessários
nesses sistemas para reduzir a exposição a possíveis pontos
de infecção.
Proteja os endpoints. Ative a proteção dos endpoints e aproveite
seus recursos avançados. Em muitos casos, o cliente é instalado
com apenas os recursos padrão ativados. Ao implementar alguns
recursos avançados — por exemplo, “impedir executável de ser
executado a partir da pasta Temp” — é possível detectar e bloquear
um maior número de malware.
Se possível, evite o armazenamento de dados confidenciais em
discos locais. Peça aos usuários que armazenem os dados em
unidades de rede seguras. Isso limita a indisponibilidade porque
os sistemas infectados podem ser simplesmente recriados a partir
de imagens.
Use antispam. A maioria das campanhas de ransomware começa com
um e-mail de phishing, que vem com um link ou um determinado tipo
de anexo. Nas campanhas de phishing que compactam o ransomware
em um arquivo .scr ou em outro formato de arquivo incomum, fica
fácil configurar uma regra de spam para bloquear esses anexos. Se os
arquivos .zip não são bloqueados, faça a varredura em pelo menos dois
níveis no arquivo .zip em busca de possíveis conteúdos maliciosos.
Bloqueie o tráfego e programas indesejados ou desnecessários.
Se não houver necessidade do Tor, bloqueie o aplicativo e seu tráfego
na rede. Frequentemente, bloquear o Tor impede que o ransomware
obtenha sua chave pública RSA do servidor de controle, bloqueando
assim o processo de criptografia do ransomware.
Adicione segmentação de rede para dispositivos críticos necessários
para o atendimento aos pacientes.
Isole os backups. Certifique-se de que sistemas, armazenamento
e fitas de backup estejam em um local que normalmente não
é acessível pelos sistemas das redes de produção. Se as cargas virais
dos ataques de ransomware se disseminarem lateralmente, elas
poderão afetar os dados armazenados no backup.
Utilize uma infraestrutura virtual para sistemas de registros médicos
eletrônicos críticos que fique isolada do restante da rede de produção.
Sempre promova a conscientização dos usuários. Como a maioria
dos ataques de ransomware começa com e-mails de phishing,
a conscientização dos usuários é fundamental. Estatísticas mostram
que, para cada dez e-mails enviados por atacantes, pelo menos
um é bem-sucedido. Não abra e-mails ou anexos de remetentes
desconhecidos ou não verificados.

Para saber como os produtos da McAfee podem ajudar na proteção contra
ransomware em hospitais, clique aqui.

Compartilhe este relatório
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Um curso intensivo sobre ciência
dos dados de segurança, análise
e autoaprendizagem
— Celeste Fralick
Conforme os adversários se tornam mais engenhosos e adotam novos métodos
para burlar nossa segurança, todos no ramo de proteção de redes e sistemas
de TI devem ter noções básicas sobre ciência dos dados porque esse é o futuro
da segurança de TI. Você talvez já tenha ouvido termos como análise, Big Data,
ou autoaprendizagem. Embora você talvez não seja um estatístico ou um
cientista de dados, uma breve introdução sobre esses termos pode ser útil.
Por quê? Porque conforme mais dispositivos são conectados e o volume dos
dados aumenta, a análise se torna (caso ainda não seja) a principal abordagem
para frustrar os adversários. A automação será necessária para analisar
yottabytes (10²⁴ bytes) de dados. Para permanecer à frente das ameaças
e prever vulnerabilidades, devemos todos ter noções básicas do elemento
constituinte de segurança fundamental da ciência dos dados.

O que é ciência dos dados?
Ciência dos dados é a convergência
de matemática, estatística,
hardware, software, domínio
(ou segmento de mercado)
e gerenciamento de dados.

Ciência dos dados é a convergência de matemática, estatística, hardware,
software, domínio (ou segmento de mercado) e gerenciamento de dados.
Gerenciamento de dados é o termo genérico para se compreender as
características dos dados que coletamos através de nossas arquiteturas
de software e hardware, bem como a governança desses dados,
políticas (por exemplo, requisitos de privacidade) aplicadas a esses
dados, armazenamento e segurança desses dados e condições de
limites matemáticos, para mencionar apenas algumas. O gerenciamento
de dados é tão importante quanto o próprio algoritmo.
Comecemos com a definição de uma função matemática, de um algoritmo
e de um modelo. Uma função matemática é o que aprendemos na escola
primária, por exemplo, a + b = c. Um algoritmo é uma fórmula matemática,
como um desvio padrão ou uma média, que analisa dados para revelar
insights sobre os dados. Um modelo representa as características examinadas
pelo cientista de dados. Um modelo proporciona uma compreensão sobre
o processo e suas interações com outras variáveis. Frequentemente, ele
pode prever o que está para ocorrer. Previsões meteorológicas utilizam
rotineiramente modelos para prever o tempo. Nate Silver, autor de Signal
and the Noise: Why So Many Predictions Fail and Some Don’t (O sinal e o ruído:
porque tantas previsões falham e algumas não) empregou modelos para
prever a vitória de Barack Obama na eleição presidencial dos EUA.

Compartilhe este relatório

Os cientistas de dados costumam aplicar modelos e algoritmos matemáticos
para resolver problemas, como detectar um ataque antes que este ocorra
ou deter o ransomware antes que ele assuma o controle de uma rede de
computadores. A maioria dos cientistas de dados concentra-se em áreas
específicas de conhecimento. Essas áreas incluem processamento de imagens,
processamento de linguagem natural, controle de processos estatísticos,
algoritmos preditivos, criação de experimentos, analise de texto, visualização
e representação gráfica, gerenciamento de dados e monitoramento de
processos. (Veja o gráfico seguinte.) Se o cientista de dados é treinado no
básico da estatística, o desenvolvimento e a aplicação de um algoritmo
podem ser convertidos de uma área de conhecimentos para outra.
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Qual é a diferença entre um estatístico e um cientista de dados? A maioria
dos estatísticos dirá que é nenhuma, se o cientista de dados tiver uma base
em estatística. No entanto, com a combinação de Big Data, Internet das
Coisas (IoT) e conectividade 24 horas, o surgimento dos cientistas de dados
tirou os estatísticos das salas dos fundos e os trouxe para a frente e o centro
do desenvolvimento de produtos. A criação de uma análise específica com
base em casos de uso — processo científico de transformação de dados em
insights de negócios — permite que o estatístico e o cientista de dados afetem
os negócios de maneiras novas e interessantes. Isso funciona particularmente
bem no desenvolvimento de produtos de segurança.

Conheça os termos básicos
O que um cientista
de dados precisa saber

Matemática

Estatística

Software/
hardware

Gerenciamento
de dados

Domínio

Definição de análise
Processo científico de transformação de dados em insights para
melhor tomada de decisões.

Algumas áreas especializadas da análise
Mineração de dados
Estimativa

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

Monitoramento de dados
Processamento de eventos
complexos
Processamento de imagens
(por exemplo, ressonância
magnética)
Textual (por exemplo,
mídias sociais)

nn

Otimização

nn

Análise empresarial

nn

Processamento de
linguagem natural

nn

Autoaprendizagem

nn

Computação cognitiva

Projeto de experimentos
Visualização
(por exemplo, gráficos)

Uma definição geral, com alguns exemplos de especialidades, do que um cientista de dados
precisa saber.

Compartilhe este relatório

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças: setembro de 2016 | 17

Tópicos em destaque

Como evoluiu a ciência dos dados?
Os estágios típicos da análise começam com o descritivo e evoluem
incrementalmente para o de diagnóstico, o preditivo e o prescritivo.
As análises descritivas e de diagnóstico respondem às perguntas “O que
aconteceu?” e “Por que isso aconteceu?” A análise preditiva, que se baseia
na descritiva e na de diagnóstico, responde à pergunta “O que vai acontecer?”
e a análise prescritiva, que se baseia na análise preditiva, afirma “Isto
é recomendado porque aquilo vai acontecer”.
As análises descritiva e de diagnóstico podem ser reativas ou proativas.
(Dissemos “proativas” e não “preditivas”.) A vantagem da análise proativa
é que algo já aconteceu e você sabe o que fazer para corrigi-lo. Muitas vezes
essa “árvore de decisões” proativa pode ser utilizada posteriormente no
estágio prescritivo. As análises descritiva e de diagnóstico também podem
ser simplesmente informativas. Muitos fornecedores de segurança adotam
análises descritivas e de diagnóstico, com respostas proativas aplicadas
quando um adversário desafia o sistema.
Na evolução da análise, tivemos a Análise 1.0, na qual os estatísticos eram
mantidos na sala dos fundos e os problemas chegavam pela porta da frente.
Análises descritivas e de diagnóstico predominavam e a análise não era parte
integrante do negócio. O setor de segurança, como um todo, costuma fazer
análises descritiva e de diagnóstico extremamente bem, incluindo árvores
de decisões com base em regras. Os fornecedores de segurança precisam
continuar fazendo isso bem, pois uma abordagem em camadas é essencial
para proporcionar uma cobertura de segurança eficaz.
Com o crescimento da conectividade e a evolução das capacidades dos
microprocessadores, o “Big Data” surgiu por volta de 2010, trazendo-nos a Análise
2.0. O cargo de cientista de dados tornou-se popular e o gerenciamento de
imensos volumes de dados oriundos de uma variedade de fontes foi um desafio
para as arquiteturas de software. Embora análises preditivas e prescritivas
certamente estivessem disponíveis (como estavam na Análise 1.0), o predomínio
de análises descritivas e de diagnóstico continuou a se aplicar enquanto as
soluções de segurança evoluíam.
A maioria das empresas de segurança está migrando rapidamente para
a Análise 3.0. Os anúncios do setor e a literatura já citam estudos analíticos
e aplicações. O gráfico seguinte mostra o estado geral da análise na área de
segurança, com uma evolução da Análise 1.0 para a 3.0.

A Análise 3.0 move o foco para
análises preditivas e prescritivas.
Esperamos que a maioria dos
fornecedores de segurança
implemente Análise 3.0 até 2020.

A Análise 3.0 muda o foco para análises preditiva e prescritiva e estas (juntamente
com a descritiva e de diagnóstico) são uma maneira inerente das empresas
de fazer negócios. A maioria das empresas de segurança ainda não chegou
à Análise 3.0, mas está concentrando seus esforços em soluções preditivas
para malware, ransomware e redes malignas de robôs. Esperamos que a maioria
dos fornecedores de segurança implemente Análise 3.0 até 2020.

Compartilhe este relatório
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A evolução da análise
A segurança
em 2016

1.0

2.0

A vanguarda
de hoje

3.0

Análise 1.0

Análise 2.0

Análise 3.0

• Conjuntos de dados
estruturados e gerados
internamente

• Big Data: dados em grande
volume, complexos
e desestruturados

• Análise descritiva
e de diagnóstico

• Dados de fontes internas
e externas

• Utiliza autoaprendizagem
com Big Data, aprendizagem
profunda e computação
cognitiva

• Reativa, mas útil

• Descobertas e insights
rápidos e proativos

A evolução da análise com um alinhamento geral de análises descritivas, de diagnóstico,
preditivas e prescritivas. (Utilizado com permissão de Dr. Tom Davenport.)
Extraído do International Institute for Analytics

Autoaprendizagem

A autoaprendizagem consiste em
uma automatização de análises
que utiliza computadores para
aprender ao longo do tempo.
Embora a autoaprendizagem
possa ser aplicada a análises
descritivas e de diagnóstico,
ela costuma ser utilizada
com algoritmos preditivos
e prescritivos.

A autoaprendizagem consiste em uma automatização de análises que utilizam
computadores para aprender ao longo do tempo. Embora a autoaprendizagem
possa ser aplicada a análises descritivas e de diagnóstico, ela costuma ser
utilizada com algoritmos preditivos e prescritivos. Algoritmos de agrupamento
ou de classificação podem ser aprendidos e aplicados aos dados recebidos; tais
algoritmos podem ser considerados de diagnóstico. Caso os dados recebidos
sejam utilizados para um algoritmo preditivo (por exemplo, ARIMA: média
móvel integrada e autoregressiva ou SVM: máquina vetorial de suporte),
o algoritmo aprende com o tempo a atribuir os dados a um determinado
grupo ou classe, ou a prever um grupo, classe ou valor futuro.
A atribuição ou previsão pressupõe que o algoritmo tenha sido “ensinado”
a aprender, e aí surgem os primeiros desafios. Como em toda análise, enquadrar
o problema é fundamental. Compreender como a análise resultante ajudará
a resolver o problema; as variáveis, entradas e saídas do processo; e como
a solução promoverá o bem estar dos negócios são fatores importantes de se
saber a priori. Em seguida, assegurar que todos os dados sejam devidamente
limpos e processados leva aproximadamente 80% do tempo de desenvolvimento
analítico total. Trata-se de uma etapa demorada, mas crucial para a identificação
de anomalias, de leituras incorretas e de comportamentos típicos nas tendências
dos dados. Especialistas frequentemente podem subestimar o tempo que
a limpeza e o processamento podem levar.
Uma vez concluído o enquadramento, a limpeza e o processamento dos dados,
estamos prontos para realizar análises estatísticas dos dados. Estas incluem
etapas simples, como distribuição, desvio padrão, obliquidade e curtose,
as quais, coletivamente, ajudam a determinar se estão envolvidos dados
lineares ou não lineares, bem como se devem ser aplicadas normalizações ou
transformações. Esses últimos termos ajudam o cientista de dados a alterar os
dados ou sua escala de uma maneira consistente para que se adequem a um
determinado modelo. Não raro, a matemática pode ser bastante complicada.

Compartilhe este relatório
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A conclusão dessas etapas ajuda o cientista de dados a desenvolver
os modelos para a seção de classificação e de avaliação de sistema da
autoaprendizagem. O tipo de dados disponível e o problema que o cientista
de dados está tentando resolver ajudam a determinar quais modelos
selecionar. Essa é, sem dúvida, a questão mais desafiadora que um cientista
de dados se pergunta: como saber qual modelo escolher? Em suma, são os
dados que ajudam a determinar o modelo. Contudo, o cientista de dados
deve tentar pelo menos de três a cinco modelos para encontrar o que melhor
se adequa. A essa altura, a pressão dos especialistas costuma ser forte para
que se chegue rapidamente a uma conclusão. No entanto, a seleção do
modelo é muito crítica em termos de atender às necessidades dos clientes
e de assegurar que os dados se encaixem no modelo com precisão, exatidão
e repetibilidade.
A essa altura, os dados são divididos em um conjunto de treinamento
e um conjunto de validação. O conjunto de treinamento (aproximadamente
80% do total) proporciona os relacionamentos previstos com os dados,
enquanto o conjunto de validação (ou “teste”, aproximadamente 20%) garante
a força dos dados. É importante compreender o relacionamento entre ambos
porque pode ocorrer “sobreajuste” — um método de forçar os dados a se

Um processo geral de análise
Evolução da análise
Relatórios

Reativa

Proativa

Preditiva

Prescritiva

Processo geral de análise
Geração
de recursos

Extração
de recursos

Projeto
classiﬁcador

Avaliação
de sistema

Projetar
Experimentar

Analisar

Algoritmos

Iterativa e baseada em
tentativa e erro para
melhores resultados

Implementar

• Compreensão,
ﬁltragem,
limpeza de
dados, préprocessamento

• Estatísticas
básicas dos
dados
• Transformação/
normalização

• Separação
dos dados

• Matemática
preditiva

• Compreensão
dos recursos

• Treinamento,
validação, teste

Descrição

Compartilhe este relatório

O processo geral de análise, ilustrando uma evolução analítica, iterações por tentativa
e erro, descrições e alguns exemplos de algoritmos e ações. As setas circulares
na série de processos analíticos gerais significam que o processo é iterativo e não
necessariamente puramente linear.
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adequarem ao modelo — caso a adequação do modelo de treinamento
seja melhor que a adequação do modelo de validação. A “adequação do
modelo”, neste caso, pode incluir cálculos analíticos, como o valor R, o valor R
generalizado e o erro de valor quadrático médio. É fundamental experimentar
vários modelos, bem como ajustar as variáveis dentro desses modelos (como
o tipo de transformação) para obter a melhor adequação ao modelo.

Termos associados à autoaprendizagem
A autoaprendizagem utiliza
automação para aprender
relacionamentos, especialmente
análises preditivas e prescritivas.
Implementada corretamente,
a análise pode aprender periódica
ou continuamente, conforme
chegam dados novos.

A expressão Big Data, que se popularizou por volta de 2010, deu lugar
à nova expressão de efeito machine learning (autoaprendizagem).
A autoaprendizagem utiliza automação para aprender relacionamentos,
especialmente análises preditivas e prescritivas. Implementada corretamente,
a análise pode aprender periódica ou continuamente, conforme chegam
dados novos. Vários outros termos relacionados à autoaprendizagem
surgiram recentemente. (Consulte a tabela da página 22). Vejamos três
termos: redes neurais, aprendizagem profunda e computação cognitiva.
Redes neurais são um tipo de algoritmo de autoaprendizagem e “aprendizagem
profunda”. Existem muitos tipos de redes neurais que emulam a função dos
neurônios do cérebro, com várias camadas ocultas, transformações e nós.
Frequentemente, um algoritmo de validação cruzada pode ser aplicado
à rede neural, treinando-se repetidamente, seguido por uma transformação
logarítmica, gaussiana ou de tangente hiperbólica para a obtenção de categorias
de verdadeiro negativo, verdadeiro positivo, falso negativo e falso positivo.
Antigamente, as redes neurais eram um tanto caras em termos de tempo e poder
de processamento, mas com novos avanços em CPUs, processadores gráficos,
matrizes de portas de campo programáveis e memória, as redes neurais voltaram
a ser consideradas uma ferramenta sólida de autoaprendizagem, com muitas
variedades para se escolher.
As redes neurais são consideradas um tipo de algoritmo de aprendizagem
profunda frequentemente associado à inteligência artificial e aplicado
a coisas tais como automóveis de condução automática, reconhecimento
de imagens e associação e interpretação de textos utilizando processamento
de linguagem natural. Algoritmos complexos, incluindo algoritmos de
combinação — vários algoritmos utilizados conjuntamente para se chegar
a uma conclusão — são parte da aprendizagem profunda. A aprendizagem
profunda inclui a aplicação de memória (por exemplo, o que aconteceu antes),
raciocínio (se isto, então aquilo) e atenção aos dados atuais e previstos.
A computação cognitiva ou neuromórfica é outro tipo de autoaprendizagem
e aprendizagem profunda. A computação é bastante complexa, com uso
intensivo de cálculo integral. A computação cognitiva costuma envolver análises
de autoaprendizagem que imitam o cérebro, bem como o comportamento
e o raciocínio humanos. Algoritmos corticais, uma análise com e sem
realimentação de n dimensões, pode ser considerada uma computação
neuromórfica devido às semelhanças dos processos algorítmicos com
o cérebro humano e seus neurônios.
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Cada uma dessas aplicações de autoaprendizagem precisa considerar
vários elementos:
nn

Onde os dados serão coletados e computados.

nn

Quais dados são necessários e se é possível aplicar amostragem.

nn

O custo da largura de banda e da latência para o cliente em termos de
tempo, dinheiro e recursos (incluindo pessoal, hardware e software).

nn

Onde ocorrerá a aprendizagem periódica ou (preferivelmente) contínua.

nn

Onde, como e quando os dados serão armazenados.

nn

Com que frequência o modelo deverá ser recalculado devido
a mudanças em processos, metadados ou políticas de
governança do cliente.

Conheça os termos básicos

Termo

Definição

Auto
aprendizagem

Análise automatizada que aprende com o tempo.
Frequentemente aplicada a algoritmos mais complexos
(preditivos e prescritivos).

Redes neurais

Inspirada na estrutura dos neurônios do cérebro, utiliza
camadas com transformações matemáticas e os dados
anteriores para distinguir os dados bons dos ruins.

Aprendizagem
profunda

Algoritmos frequentemente associados à inteligência
artificial (AI), por exemplo, automóveis de condução
automática, reconhecimento de imagens e processamento
de linguagem natural. Costuma utilizar redes neurais
e outros algoritmos complexos. Memória, raciocínio
e atenção são atributos-chave.

Computação
cognitiva

Normalmente são sistemas de autoaprendizagem que
aplicam uma combinação de algoritmos complexos para
imitar processos do cérebro humano.

Mitos da análise e da autoaprendizagem
Análise e autoaprendizagem não podem resolver todos os problemas.
É importante abordar ambas sabendo que o desenvolvimento de algoritmos
de autoaprendizagem frequentemente demanda tempo e trabalho coordenado.
Isso também se aplica à manutenção do algoritmo de autoaprendizagem,
e a revisão periódica pós-desenvolvimento dos algoritmos é fundamental
para o sucesso da análise de autoaprendizagem a longo prazo.
Vejamos alguns mitos específicos sobre análise e autoaprendizagem.
(Veja os dois gráficos seguintes.)
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Já observamos alguns dos mitos da análise, mas vale a pena repetir. Lembremos
que a análise não pode ser feita rapidamente e com apenas um modelo. Leva
tempo limpar, processar e selecionar de três a cinco modelos para determinar
se você escolheu o modelo certo (validação segundo o caso de uso do
cliente) e projetou o modelo corretamente (verificação de que a matemática
e a adequação do modelo estão corretas).
A análise não é sempre a solução mágica que gostaríamos que fosse. Embora
muitos desafios logísticos possam ser resolvidos pela análise, muitos outros
não podem. Lembre-se da frase “mentiras, mentiras terríveis e estatísticas”.
Frequentemente o modelo é bom, mas não resolve o problema porque as
características corretas (variáveis estatisticamente importantes) não foram
identificadas. Portanto, certifique-se de que o cientista de dados tenha noções
básicas de estatística. Quando o analista afirmar “x e y estão correlacionados”,
pergunte qual coeficiente de correlação foi utilizado e se os dados foram
normalizados. Ocasionalmente, a resposta pode surpreender você; o cientista
de dados talvez precise aprimorar seus conhecimentos em estatística básica.

Mitos da análise

Mito

Fato

Pode ser feita rapidamente.

Enquadrar o problema e limpar/
preparar os dados leva tempo
e insights.

A análise resolve todos os
nossos problemas.

Talvez o problema seja uma
questão de logística ou má
gestão que não pode ser
resolvido com análise.

Os resultados da análise estão
sempre certos.

Leia “Signal and the Noise: Why So
Many Predictions Fail and Some
Don’t” (O sinal e o ruído: porque
tantas previsões falham e algumas
não), de Nate Silver.

Não é necessário saber estatística
para fazer análise.

Para configurar e interpretar
os dados corretamente,
é fundamental ter alguma
perspicácia em estatística.

Limpar e preparar os dados para
análise são tarefas fáceis. Às vezes
você nem precisa fazer isso!

Elementos externos ou dados
espúrios podem influenciar os
seus resultados.

Uma ferramenta analítica pode
automatizar a análise para que
você não tenha de compreender
a matemática.

Muitas ferramentas fazem
pressuposições sobre os
algoritmos aplicados. Aprenda
a matemática primeiro.
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Os cientistas de dados não devem utilizar cegamente uma ferramenta
automatizada (por exemplo, JMP, RapidMiner, Hadoop ou Spark), sem
compreender o que está por trás da automação, particularmente
a matemática e suas limitações. Desafie o cientista de dados!

Mitos da autoaprendizagem

Compartilhe este relatório

Mito

Fato

A autoaprendizagem dispensa
intervenção humana.

Seres humanos ainda precisam
preparar, limpar, modelar
e avaliar os conjuntos de
dados a longo prazo.

A autoaprendizagem pode produzir
resultados a partir de quaisquer
dados, em qualquer situação.

Dados não estruturados são
notoriamente desafiadores
e podem levar a imprecisões.

A autoaprendizagem
é dimensionável para
qualquer caso.

Alguns algoritmos de
autoaprendizagem são
mais indicados para conjuntos
de dados grandes.

A autoaprendizagem
é “plug-and-play”.

Existem muitos algoritmos de
autoaprendizagem para treinar
e cada modelo deve ser validado.
A seleção do modelo e do
conjunto de dados certos exige
insights e tempo.

A autoaprendizagem
é sempre preditiva.

Existem algoritmos de
autoaprendizagem que somente
classificam e nada preveem.

A autoaprendizagem é à prova
de hackeamento.

Se nós podemos fazer, os hackers
podem fazer melhor. Aprendizagem
sequencial e algoritmos complexos
podem ajudar!

Assim como a análise em geral, a autoaprendizagem também tem seus
mitos. A autoaprendizagem não é uma abordagem “de tamanho único”; ela
requer a mesma limpeza, o mesmo processamento e a mesma construção
de modelos que as análises anteriores à sua automação. Os modelos não são
sempre redimensionáveis de poucos para muitos dados, a distribuição de
pequenos volumes de dados pode não ser normal, enquanto a distribuição
do Big Data pode ser, o que exige modelos diferentes dos pequenos volumes
de dados. A autoaprendizagem também é implementada e deixada por
conta própria enquanto o próximo problema desafiador surge. No entanto,
mudanças de processos, diferenças de características ou a integridade dos
dados (em reinicializações, novas conexões, etc.) podem afetar a precisão
do algoritmo de autoaprendizagem. Portanto, sempre reúna avaliações
analíticas pós-produção para assegurar que o modelo continua aprendendo
corretamente e que a entrada e a saída dos dados estão adequadas.
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O que procurar em ciência dos dados de segurança, análise
e autoaprendizagem
Qualquer setor pode aplicar análise e autoaprendizagem para resolver
problemas: o desafio é fazer isso corretamente e de forma repetível.
Na segurança, por exemplo, os produtos devem ter uma precisão
extremamente alta para proteger os usuários e assegurar que quaisquer
falsos positivos e falsos negativos não prejudiquem os negócios ou os
clientes. Os cientistas de dados que prestam suporte ao produto devem
estar disponíveis em quantidade suficiente, devem ter os conhecimentos
necessários e devem buscar otimização. Essa otimização não deve ocorrer
apenas na forma de aplicações de autoaprendizagem e construção de
modelos, mas também como qualquer hardware de apoio. Bibliotecas
com Integrated Performance Primitives, Math Kernel Library e Data
Analytics Acceleration Library são importantes elementos integrantes
para cobrir todos os estágios de análise de dados que otimizam tanto
o hardware quanto o software.

A detecção de endpoints
e o gerenciamento com suporte
para nuvem maximizam os
algoritmos preditivos.

A detecção de endpoints e o gerenciamento com suporte para nuvem
maximizam os algoritmos preditivos e a autoaprendizagem, tendo
toda consideração pelas restrições de largura da banda do usuário.
Considere atualizações rotineiras de modelos de dados e aplicações
analíticas avançadas. Por exemplo, o combate ao ransomware (com seu
aumento de 200% desde janeiro de 2015) atualmente deve estar na linha
de frente do desenvolvimento de tecnologias de segurança, mas novas
abordagens, como computação cognitiva e inteligência artificial, em breve
estarão prontas para distribuição.
Ter noções básicas sobre análise e autoaprendizagem, bem como sobre
o que fazem os cientistas de dados, é útil para compreender o risco para
os negócios e aumentar a saúde geral dos empreendimentos (como
o retorno do investimento, a satisfação dos clientes, o crescimento,
a velocidade, etc.). Identifique a solução que tenha recursos de ciência de
dados significativos e pesquisas inovadoras que a respaldem, com várias
opções de segurança à disposição, adequadas às necessidades atuais
do negócio, tanto hoje quanto amanhã. Embora este tenha sido apenas
um curso rápido, seja proativo ao aprender ciência dos dados. Selecione
a melhor solução de segurança que tenha análise de ponta e hardware
otimizado para detectar e deter ameaças cada vez mais sofisticadas.

Compartilhe este relatório

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças: setembro de 2016 | 25

Estatísticas sobre ameaças
Malware
Ameaças via Web

Estatísticas sobre ameaças

Malware
Malware
novo
Malware novo
60.000.000

O malware novo aumentou
pelo quarto trimestre seguido.
A quantidade de novas amostras
de malware no segundo trimestre
é a segunda maior já registrada.
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Total
de malware
malware
Total de
700.000.000

O número de amostras no
“zoológico” de malware do
McAfee Labs já chega a mais de
600 milhões. O zoológico cresceu
32% ao longo do ano passado.
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Fonte: McAfee Labs, 2016.
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Malware
móvelnovo
novo
Malware móvel
2.000.000

A quantidade de novas amostras
de malware móvel foi a maior já
registrada no segundo trimestre.
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Total
malwaremóvel
móvel
Total de
de malware
12.000.000

O total de malware móvel cresceu
151% ao longo do ano passado.
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Fonte: McAfee Labs, 2016.
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Taxas regionais de infecção por malware
móvel
no segundo
trimestre
de 2016
Taxas
regionais
de infecção
por malware
móvel

(porcentagem
detrimestre
clientes móveis
que(porcentagem
relatam infecções)
no segundo
de 2016

de clientes móveis que relatam infecções)
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América
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América
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Taxas globais de infecção por malware móvel

(porcentagem
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Fonte: McAfee Labs, 2016.
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Malware
MacOS
OSnovo
novo
Malware de
de Mac
30.000

O malware novo para Mac OS
caiu 70% neste trimestre devido
à redução de atividade de uma
única família de malware: OSX.
Trojan.Gen.
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Ransomware
novo
Ransomware novo
1.400.000

O crescimento em novas
amostras de ransomware
continua a acelerar. A quantidade
de novas amostras de
ransomware foi a maior já
registrada no segundo trimestre.
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Total
ransomware
Total de
de ransomware
8.000.000

O total de ransomware cresceu
128% de ano a ano.
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Novos
assinadosmaliciosos
maliciosos
Novosbinários
binários assinados
2.000.000

Após um declínio de quatro
trimestres seguidos, as novas
amostras de binários assinados
maliciosos estão mais uma vez
em alta.
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Total
assinadosmaliciosos
maliciosos
Totalde
debinários
binários assinados
22.500.000
20.000.000
17.500.000
15.000.000
12.500.000
10.000.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
0
T3

2014

T4

T1

T2

2015

T3

T4

T1

2016

T2

Fonte: McAfee Labs, 2016.
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Malware
de macro
macronovo
novo
Malware de
180.000

Os novos cavalos de Troia
descarregadores são responsáveis
pelo aumento de mais de 200%
no segundo trimestre. Essas
ameaças são utilizadas em
campanhas de spam, como as
entregues através da rede de bots
Necurs. Leia sobre o retorno do
malware de macro no Relatório
do McAfee Labs sobre ameaças:
novembro de 2015.
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Total
demacro
macro
Totalde
de malware
malware de
700.000

O total de malware de macro
cresceu 39% no trimestre passado.
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Ameaças via Web
Novos
suspeitos
Novos URLs
URLs suspeitos
35.000.000

O número de novos URLs
suspeitos está em queda há
cinco trimestres seguidos.
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Fonte: McAfee Labs, 2016.
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Volume global de spam e e-mail
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Fonte: McAfee Labs, 2016.
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E-mails de spam das dez maiores redes de bots
(milhões
de mensagens)
E-mails de spam
das dez
maiores redes de bots

1.400

Neste trimestre, um novo
concorrente surgiu em nossa
lista das dez maiores redes
de bots de spam de e-mail:
Necurs, que é tanto o nome
de uma família de malware
quanto a identificação de uma
rede de bots de spam. Com
uma infraestrutura maciça,
o Necurs entrega o ransomware
Locky e campanhas do
Dridex a partir de milhões de
máquinas infectadas em todo
o mundo. Uma interrupção no
início de junho desacelerou
o volume dessas campanhas,
mas observamos um retorno
de atividade e a expectativa
é de continuação do spam
de ransomware no terceiro
trimestre. O volume geral das
redes de bots aumentou em
aproximadamente 30% no
segundo trimestre.

1.200
1.000
800
600
400
200
0
T3

2014

T4

T1

T2

2015

T3

Kelihos

Lethic

Cutwail

Gamut

Slenfbot

Outras

Necurs

Darkmailer

KelihosC

T4

T1

2016

T2

Sendsafe

Fonte: McAfee Labs, 2016.

Redes de bots predominantes mundialmente
Redes de bots predominantes mundialmente
Wapomi, que entrega worms
e descarregadores, aumentou 8%
no segundo trimestre. O segundo
colocado do trimestre passado,
Muieblackcat, que abre a porta
para explorações caiu 11%.
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Fonte: McAfee Labs, 2016.
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Principais países que hospedam os servidores
Principais
países que hospedam os servidores
de controle das redes de bots
de controle das redes de bots
Estados Unidos
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30%
37%

Holanda
França
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China
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2%
2%
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2%

Coreia do Sul

4%
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12%

Canadá
Outros
Fonte: McAfee Labs, 2016.

Principais ataques de rede
Principais ataques de rede

Os ataques de negação de
serviço aumentaram 11% no
segundo trimestre, atingindo
o primeiro lugar. Os ataques
contra navegadores caíram 8%
em relação ao primeiro trimestre.
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Fonte: McAfee Labs, 2016.
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