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Sistema Especialista 

Resumo: Projeto desenvolvido para fins científicos no qual foi aplicado 

o conceito de sistema especialista na identificação, análise e avaliação 

de vulnerabilidades de segurança da informação envolvidas nos ataques 

à sistemas de informação por meio da engenharia social. 

 Foi aplicada a lógica paraconsistente como modelo matemático 

que auxiliou na análise dos dados relacionados com as avaliações dos 

especialistas em segurança da informação quanto as 40 vulnerabilidades 

relacionadas à segurança da informação, identificadas por meio de 

pesquisa bibliográfica e enviadas à avaliação por meio de um formulário 

Google. 

A identificação, análise, avaliação e alternativas de respostas das 

vulnerabilidades foi apoiada por pelas normas NBR ISO/IEC 27002 e 

NBR ISO/IEC 27005. O desenvolvimento do software foi apoiado por 

técnicas de engenharia de software e metodologias de desenvolvimento 

de software. 

 



Abstract: A project developed to scientific purposes in which the concept 

of a specialist system was applied in the identification, analysis and 

evaluation of information security vulnerabilities involved in attacks on 

information systems through social engineering. 

The para-consistent logic was applied as a mathematical model that aided 

in the analysis of the data related to the evaluations of the specialists in 

information security as the 40 vulnerabilities related to information 

security, identified by bibliographic research and sent to the evaluation by 

the tool “Google form”. 

The identification, analysis, evaluation and alternatives of vulnerability 

responses was supported by the information security standards “NBR ISO 

IEC 27002” and “NBR ISO/IEC 27005”. Software development was 

supported by software engineering techniques and software development 

methodologies.                  
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1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta uma breve introdução do problema e definições 

relevantes para compreensão do tema. 

 

1.1. Tema 

É notável que com o passar das décadas a quantidade e a complexidade das 

ameaças aumentam de forma exponencial, enfatizando assim a realidade de que a 

segurança nas organizações é algo que deve ser tratado de forma clara e funcional. 

Este projeto de iniciação científica apresenta um protótipo de sistema especialista 

para análise de vulnerabilidade de segurança da informação em organizações que 

utiliza metodologia para análise, avaliação e tratamento de riscos em organizações 

baseada na Norma ISO/IEC 27002. 

Com o avanço da tecnologia nascem diversas teorias e questões 

principalmente sobre a inteligência artificial e a segurança dos dados, tanto pessoais 

quanto do organizacionais. O fato é que a sociedade moderna não funciona sem os 

dados e consequentemente surge a necessidade de medidas de segurança sobre os 

mesmos. 

A inteligência artificial, apesar do ceticismo, tem se mostrado de vital 

importância para a evolução dos métodos humanos em diversas áreas, dentro da 

grande área que engloba a IA, podemos destacar os sistemas especialistas, utilizado 

nesse projeto, os mesmos são alimentados por conhecimento de especialistas de 

áreas específicas e com ajuda de um algoritmo e uma base de conhecimento da área 

relacionada pode ajudar na tomada de decisões, dando respostas, na grande maioria 

das vezes, idêntica a dos especialistas da área em questão. 

Além dos objetivos didáticos, este projeto tem a finalidade de criar uma 

ferramenta que auxilie na diminuição ou até mesmo mitigação das vulnerabilidades 

de segurança da informação em diversos tipos de organizações. 
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1.2. Objetivos 

Implementar um protótipo de sistema especialista que fará a análise das 

vulnerabilidades de segurança da informação de uma organização e com base os 

dados atribuídos, tomará decisões semelhantes à de um especialista humano. Tendo 

como objetivo principal fazer com que a organização tratada mantenha o seu foco nas 

necessidades do negócio e tornar a segurança da informação algo superficial na vida 

dos funcionários, porém parte integrante dos objetivos do negócio, pois sem os 

recursos que um tratamento sério e responsável das informações contidas em todo o 

escopo da empresa, uma organização não consegue manter o seu negócio com 

confiança, integridade e disponibilidade. 

Os objetivos específicos: 

1. Utilizar engenharia de requisitos com o objetivo de aumentar as possibilidades 

de sucesso do projeto. 

2. Identificar os fatores de risco que influenciam na política de segurança da 

informação das organizações. 

3. Com base nos fatores de risco, apostar as principais vulnerabilidades presentes 

no escopo da organização. 

4. Tratar as vulnerabilidades presentes, de maneira que diminua 

consideravelmente as possibilidades de um ataque por meio de engenharia 

social. 

5. Construir um Sistema Especialista que tenha a base de dados alimentada por 

conhecimento de especialistas da área de segurança da informação. 

 

1.3. Problema 

“Um problema é uma questão que mostra uma situação necessitada de 

discussão, investigação, decisão ou solução” (KERLINGER, 1980 apud ALEXANDRIA 

2009).  

Como foi dito nos capítulos anteriores, existem diversas formas de um indivíduo 

mal-intencionado prejudicar a confidencialidade, integridade ou disponibilidade da 

informação, existem meios em que o hacker utiliza apenas os próprios recursos para 
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obter o que deseja, como por exemplo, quando ao ataque é feita utilizando malwares, 

porém, na segurança da informação também é necessário considerar o fator humano, 

por conta de nossa natural sucessão à influência principalmente por conta de fatores 

emocionais. 

O problema abordado neste projeto de iniciação científica aborda o fator 

humano na segurança da informação, o problema definido foi: “as dificuldades em 

conter as ações que visam a engenharia social num ambiente de segurança da 

informação”. 

 

1.4. Hipótese 

A hipótese aqui apresentada é que esse tipo de fraude acontece na maior parte 

dos casos pela ausência ou disseminação incompleta de política de segurança. De 

acordo com a RFC-2828 (Internet Security Glossary) política de segurança é uma 

declaração formal de regras e práticas que especificam ou regulamentam como um 

sistema ou organização provê serviços de segurança para proteger ativos de sistema 

sensíveis e críticos. 

 

1.5. Solução 

A solução apresentada é um protótipo capaz de analisar os riscos de 

segurança, identificá-los, proporcionar tomada de decisão e um plano de ação para 

cada vulnerabilidade. 

 

1.6. Relevância 

Segundo Cel. Dr. OLIVEIRA, Abner, o ser humano é considerado o elo mais 

fraco da segurança e em muitos casos a segurança é apenas ilusória, isso acontece 

porque a engenharia social trabalha nas falhas humanas de cada um. Segue abaixo 

alguns dados relevantes: 

De acordo com a Folha de S. Paulo, estudo da empresa McAfee, feito pela 

pesquisadora Illuminas, realizado com organizações com mais de 200 funcionários, 
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em janeiro. Revela que: “84% dos entrevistados dizem que suas empresas têm 

políticas para informações sigilosas, porém cerca de 21% assumiram que deixam 

documentos confidenciais ou reservados na bandeja de saída da impressora, 26% 

não fragmentam documentos confidenciais quando terminam de trabalhar. Até dez 

documentos são retirados por semana do escritório em dispositivos portáteis por 38% 

dos questionados. Os meios de saída são laptops, levados por 41%, memórias USB, 

por 22%, e CD-ROM, por 13%. O Levantamento também verificou que 22% admitiram 

que, às vezes, emprestam a colegas os dispositivos onde armazenam documentos de 

trabalho”. 

Pesquisa feita pela SecurityReport (2015) com mais de 16.000 organizações 

afirma que em 2014 ocorreu um ataque DdoS a cada 30 min e que em um típico dia: 

 A cada 24 segundos um computador corporativo acessa um website malicioso 

 A cada 34 segundos um malware desconhecido é baixado 

 A cada 1 minuto um bot se comunica com sua central de comando e controle 

 A cada 5 minutos uma aplicação de alto-risco é usada 

 A cada 6 minutos um malware conhecido é baixado 

 A cada 36 minutos dados sensíveis são enviados para fora das organizações 

A pesquisa também afirma que 81% das organizações tiveram incidentes de 

perda de dados. 

Muitos desses casos ocorrem por negligência ou pelo não uso de políticas de 

segurança da informação em organizações, é primordial para uma empresa que 

deseja se manter bem estruturada, pensar nas possíveis falhas de segurança e no 

controle de acesso de suas informações privadas. 

 

1.7. Justificativa 

Segundo pesquisa realizada pela Daryus (2014), da qual mais de 500 

empresas foram convidadas, dentre os incidentes mais frequentes em segurança da 

informação, 33% correspondem a vazamento de informação ou mal-uso da mesma e 

12,4% à perda de informação. Podemos identificar que mais de 45% dos incidentes 
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não tem relação com tecnologia, mas sim com como nós tratamos os dados 

corporativos no ambiente de trabalho. 

A cartilha “Segurança da Informação para Empresas” elaborada pelo Conselho 

de Tecnologia da Informação da FecomercioSP aponta que: “hoje em dia, a 

perda/divulgação de dados e/ou cadastros de uma empresa pode significar sua 

falência total”, essas informações se tornam ainda mais preocupantes se levarmos em 

conta a atual situação financeira do país, que segundo a revista Exame(2016), só no 

estado de São Paulo, fechou as portas de mais de 4.400 fábricas no último ano, muitas 

por conta do mercado, que se encontra extremamente competitivo, no qual qualquer 

deslize pode trazer consequências enormes para qualquer empresa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta a definição de assuntos que são de suma importância 

para o entendimento do projeto como um todo, assim como a motivação e a 

metodologia utilizada.            

 

2.1. Engenharia de requisitos do Software 

Uma das primeiras tarefas para o desenvolvimento de um projeto de software 

é determinar seus requisitos, eles são as necessidades básicas do cliente. Segundo 

SOMMERVILLE (2003 apud NOGUEIRA, 2009; p. 25): “os requisitos de software são 

frequentemente classificados como: 

Funcionais: são declarações de funções que o sistema deve fornecer, como o sistema 

deve reagir a entradas específicas e como deve se comportar em determinadas 

situações. Em alguns casos, os requisitos funcionais podem também explicitamente 

declarar o que o sistema não deve fazer. 

Não-Funcionais: são restrições sobre os serviços ou as funções oferecidas pelo 

sistema. Entre eles destacam-se restrições de tempo, restrições sobre o processo de 

desenvolvimento, padrões, entre outros. ” 

O processo de engenharia de requisitos, é dividido em 5 passos distintos 

(PRESSMAN, 2002 apud NOGUEIRA, 2009): 

 Elicitação de requisitos 

 Análise e negociação de requisitos 

 Especificação de requisitos 

 Modelagem do sistema 

 Validação de requisitos 

 Gestão de requisitos 

Segundo NOGUEIRA (2009; p. 26) implementar a engenharia de requisitos é 

um fator crítico para o sucesso de um projeto de software, pois este processo trás 

confiabilidade e as chances de atender às necessidades são maiores. 
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2.2. Norma NBR ISO/EIC 27002:2005 – Código de prática para 

gestão de Segurança da Informação 

É uma das normas da série ISO/EIC 27000 que segundo LUÍSA R. & MARIA S. 

(2012, p. 4), consiste em definir um propósito para o desenvolvimento de um Sistema 

de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) nas Organizações, o que é importante 

tendo em conta a quantidade de informação que atualmente é produzida e 

armazenada nas organizações. 

A norma serve de apoio às organizações de qualquer setor, público ou privado, 

para entender os fundamentos, princípios e conceitos que permitem uma melhor 

gestão dos seus ativos de informação. 

For elaborada para especificar os requisitos para o estabelecimento, 

implementação, operacionalização, monitorização, revisão, manutenção e melhoria 

de um SGSI, dentro do contexto dos riscos de negócio de uma organização. 

A utilização da norma ISO/EIC 27002 no projeto se deve a todas as 

consequências positivas que traz para uma organização a adoção de uma norma 

reconhecida e utilizada por profissionais da área desde sua publicação pelo ISO e IEC 

em outubro de 2005. 

 

2.3. Norma NBR ISO/EIC 27005:2008 - Gestão de Riscos de 

Segurança da Informação 

“O uso de padrões para o desenvolvimento de uma gestão de riscos baseada 

na norma ISO/IEC 27005 pode contribuir para uma melhoria na definição de processos 

para gestão de segurança da informação, a fim de dar maiores garantias para o 

cumprimento dos requisitos definidos pelas normas. Propor a utilização de padrões 

de segurança pelas organizações pode ser uma garantia para o atingimento dos 

objetivos a qual a norma se propõe. Cabe a cada organização escolher os padrões 

que mais se adequam aos seus objetivos de negócios. ” (KONZEN, et al 2012) 
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2.3.1.  Avaliação de riscos 

Segundo a NBR ISO/IEC 27005:2011, “o processo de avaliação de riscos 

determina o valor dos ativos de informação, identifica as ameaças e vulnerabilidades 

aplicáveis existentes (ou que poderiam existir), identifica os controles existentes e 

seus efeitos no risco identificado, determina as consequências possíveis e, finalmente, 

prioriza os riscos derivados e ordena-os de acordo com os critérios de avaliação de 

riscos estabelecidos na definição do contexto. O processo de avaliação de riscos é 

executado frequentemente em duas (ou mais) iterações. Primeiramente, uma 

avaliação de alto nível é realizada para identificar os riscos potencialmente altos, os 

quais merecem uma avaliação mais aprofundada. A segunda iteração pode considerar 

com mais profundidade esses riscos potencialmente altos revelados na primeira 

iteração. Se ela não fornece informações suficientes para avaliar o risco, então 

análises adicionais detalhadas precisarão ser executadas, provavelmente em partes 

do escopo total e possivelmente usando um outro método. ” 

 

2.3.1.1. Identificação de riscos 

Segundo KONZEN (2013), “o objetivo da identificação dos riscos é determinar 

os eventos que possam ter impacto negativo nos negócios da organização. Devem 

ser identificados os ativos, as ameaças que podem causar danos a estes ativos, suas 

vulnerabilidades e os controles já existentes. Além disso, devem ser identificados 

também as consequências que as perdas de confidencialidade, de integridade e de 

disponibilidade podem ter sobre os ativos identificados. ” 

“Identificar os eventos que possam ter impacto negativo nos negócios da 

organização. Devem ser identificados os ativos, suas vulnerabilidades e as ameaças 

que podem causar danos aos ativos. Identificar as consequências que as perdas de 

confidencialidade, de integridade e de disponibilidade podem ter sobre os ativos. ” 

(KONZEN, et al 2012) 

“Vulnerabilidades no sistema e na infraestrutura de comunicação podem causar 

falhas de segurança, comprometendo a integridade, a confiabilidade e a 

disponibilidade das informações dos alunos. As ameaças que podem explorar tais 

vulnerabilidades devem ser identificadas na atividade de Identificação de Riscos da 
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ISO/IEC 27005. Essa atividade tem o propósito de identificar os eventos que possam 

ter impacto negativo nos negócios, assim como as ameaças que podem explorar as 

vulnerabilidades dos ativos. ” (KONZEN, et al 2012) 

 

2.3.1.2. Análise de riscos 

Segundo DANTAS (2011), “a análise de riscos desenvolve um entendimento 

sobre os riscos e os seus impactos nas atividades de negócios e ativos envolvidos, 

no sentido de orientar as melhores estratégias para o tratamento dentro da relação 

custo-benefício. O objetivo maior é poder segregar os riscos de maiores impactos a 

fim de se poder eliminar o que puder ser eliminado, e reduzir ou transformar para 

níveis menores aqueles que não puderem ser eliminados, ou transferi-los para outras 

partes. ” 

“No processo de análise de risco, os ativos, ameaças, vulnerabilidades e riscos 

serão analisados por uma perspectiva mais complexa. O estudo é qualitativo, para 

definir o nível de risco (NR) é necessário a multiplicação do nível de probabilidade 

(NP) daquele risco vir a acontecer pelo nível de impacto (NI) do mesmo. Ambos os 

valores serão estimados na atividade de estimativa de riscos. Cada ativo identificado 

será relacionado às ameaças, vulnerabilidades e impacto, cujos dados podem ser 

armazenados em tabelas. ” (SAMPAIO, Lima & RHUBENS, Dhiêgo; 2014) 

 

2.3.1.3. Avaliação de riscos 

Segundo a NBR ISO/EIC 27005/2008, “A análise/avaliação de riscos determina 

o valor dos ativos de informação, identifica as ameaças e vulnerabilidades aplicáveis 

existentes (ou que poderiam existir), identifica os controles existentes e seus efeitos 

no risco identificado, determina as consequências possíveis e, finalmente, prioriza os 

riscos derivados e ordena-os de acordo com os critérios de avaliação de riscos 

estabelecidos na definição do contexto. ” 
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“A avaliação de riscos quantifica ou descreve qualitativamente um risco e 

permite aos gestores priorizar os riscos de acordo com a sua severidade ou com 

outros critérios estabelecidos pela organização. ” (CICCO, 2008) 

Segundo SAMPAIO & RHUBENS (2014), “o principal papel desta atividade é a 

tomada de decisão sobre as ações futuras, por meio da determinação de prioridades 

para o tratamento do risco. Isso só acontece depois de comparar os riscos com os 

critérios de avaliação de riscos e com os critérios de aceitação de risco, no qual foi 

definido no início do processo. A atividade de avaliação de risco gerará uma lista de 

riscos ordenados por prioridade de tratamento. ” 

 

2.3.2. Tratamento de Risco  

 Há quatro opções disponíveis para o tratamento do risco: modificação do risco, 

retenção do risco, ação de evitar o risco e compartilhamento do risco. 

 Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 27005:2008, “convém que as 

consequências adversas do risco sejam reduzidas ao mínimo possível, 

independentemente de quaisquer critérios absolutos. Convém que os gestores 

considerem os riscos improváveis, porém graves. Nesse caso, controles que não são 

justificáveis do ponto de vista estritamente econômico podem precisar ser 

implementados (por exemplo: controles de continuidade de negócios concebidos para 

tratar riscos de alto impacto específicos). ” 

 

2.3.2.1. Modificação do risco 

Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011, “os controles apropriados 

e devidamente justificados "podem fornecer um ou mais dos seguintes tipos de 

proteção: correção, eliminação, prevenção, minimização do impacto, dissuasão, 

detecção, recuperação, monitoramento e conscientização. Durante a seleção de 

controles, é importante pesar o custo da aquisição, implementação, administração, 

operação, monitoramento e manutenção dos controles em relação ao valor dos ativos 

sendo protegidos. Além disso, convém que o retorno do investimento, na forma da 
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modificação do risco e da possibilidade de se explorar novas oportunidades de 

negócio em função da existência de certos controles, também seja considerado. 

Adicionalmente, convém considerar as competências especializadas que possam ser 

necessárias para definir e implementar novos controles ou modificar os existentes." 

 

2.3.2.2. Retenção do risco 

“Convém que as decisões sobre a retenção do risco, sem outras ações 

adicionais, sejam tomadas tendo como base a avaliação de riscos. ” (ABNT NBR 

ISO/IEC 27005:2011) 

 “Se o nível de risco atende aos critérios para a aceitação do risco, não há 

necessidade de se implementar controles adicionais e pode haver a retenção do risco. 

” (ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011) 

Segundo FERNANDES (2009), "para retenção do risco, deve-se considerar 

que, se os níveis de risco são compatíveis com os critérios de aceitação do risco, não 

há necessidade de implementar mais controles. Nesse caso, o risco deve ser retido. 

O registro do risco retido permite o seu monitoramento futuro, uma vez que mudanças 

no ambiente organizacional podem modificar o perfil do risco." 

 

2.3.2.3. Ação de evitar o risco 

 A norma ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011 diz que “quando os riscos 

identificados são considerados demasiadamente elevados e quando os custos da 

implementação de outras opções de tratamento do risco excederem os benefícios, 

pode-se decidir que o risco seja evitado completamente, seja através da eliminação 

de uma atividade planejada ou existente (ou de um conjunto de atividades), seja 

através de mudanças nas condições em que a operação da atividade ocorre. Por 

exemplo, para riscos causados por fenômenos naturais, pode ser uma alternativa mais 

rentável mover fisicamente as instalações de processamento de informações para um 

local onde o risco não existe ou está sob controle” 
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 Segundo FERNANDES (2009), “uma decisão de evitar o risco completamente 

pode ser tomada quando os riscos são excessivamente elevados ou os custos de 

implementação de outras opções excedem os benefícios. Nesse caso, a organização 

se recusa a executar atividades planejadas ou existentes, ou muda as condições 

sobre as quais a atividade é executada. ” 

 

2.3.2.4. Compartilhamento do risco 

 “O compartilhamento do risco envolve a decisão de se compartilhar certos 

riscos com entidades externas. O compartilhamento do risco pode criar novos riscos 

ou modificar riscos existentes e identificados. Portanto, um novo tratamento do risco 

pode ser necessário. ” (ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011) 

 “O compartilhamento pode ser feito por um seguro que cubra as consequências 

ou através da subcontratação de um parceiro cujo papel seria o de monitorar o sistema 

de informação e tomar medidas imediatas que impeçam um ataque antes que ele 

possa causar um determinado nível de dano ou prejuízo. ” (ABNT NBR ISO/IEC 

27005:2011) 

 

2.3.3.  Aceitação do risco 

“Convém que a decisão de aceitar os riscos seja feita e formalmente registrada. 

Os planos de tratamento devem descrever como os riscos avaliados serão tratados 

para que os critérios de aceitação do risco sejam atendidos. É importante que gestores 

responsáveis façam uma análise crítica e aprovem, se for o caso, os planos propostos 

de tratamento do risco e os riscos residuais resultantes e que registrem as condições 

associadas a essa aprovação. ” (ABNT NBR ISO/EIC 27005:2011) 

Segundo ISO/EIC 27005, os critérios de aceitação dos riscos podem ser 

inadequados e sendo assim, terão que ser revistos, em alguns casos pode ser 

necessário aceitar riscos que não satisfaçam critérios normais, nesse caso deve ser 

comentado explicitamente sobre os riscos e deve incluir uma justificativa para a 

decisão de ignorar os critérios normais de aceitação. Deve ser criada uma lista de 
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riscos aceitos, incluindo uma justificativa para aqueles que não satisfaçam os critérios 

normais para aceitação do risco. 

 

2.4. Sistemas Baseados em Conhecimento 

Os sistemas baseados em conhecimento (SBC) utilizam o conhecimento 

representado explicitamente para resolver problemas, eles são utilizados quando 

existe uma grande quantidade de conhecimento, para funcionar de forma eficiente o 

conhecimento humano deve ser passado para o sistema especialista e então ele pode 

obter conclusões partir do conhecimento. 

Para um sistema ser considerado um SBC, é necessário que ele atenda os 

seguintes itens: 

- Questionar o usuário 

- Desenvolver uma linha de raciocínio 

- Explicar seu raciocínio (como chegou no resultado) 

- Tratar erros 

- Apresentar soluções equivalentes aos humanos 

Segundo (GRANATYR, 2016), quando comparamos os sistemas 

convencionais aos sistemas baseados em conhecimento podemos notar as seguintes 

diferenças: 

Tabela 1 – Sistemas convencionais x SBC. 

SISTEMAS CONVENCIONAIS SISTEMAS BASEADOS EM CONHECIMENTO 

Estrutura de dados Representação de conhecimento 

Dados e relações entre dados Conceitos, relações entre conceitos e regras 

Algoritmos determinísticos Busca heurística 

Conhecimento embutido no 
código 

Conhecimento representado e separado do programa 
que o manipula 

Explicação do raciocínio difícil Podem descrever seu raciocínio 
Fonte: Baseado em Granatyr (2016). 
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2.4.1. Sistemas Especialistas 

Resumidamente, o sistema especialista (SE) é categorizado como um tipo de 

SBC, porém sua característica essencial é a de reproduzir o conhecimento de 

especialistas humanos de alto grau de especialização em uma área específica 

(GRANATYR, 2016). 

“Sistemas especialistas proveem robustez e flexibilidade, o que permite obter 

soluções para uma variedade de problemas que de outra forma não podem ser 

obtidos, mais tradicionalmente e através de métodos ortodoxos” (NOGUEIRA, 2008; 

p. 5). Eles têm se proliferado cada vez mais, em diversos setores, e possuem a 

finalidade de dar suporte a decisão e resolução de problemas. 

“Um sistema especialista é um programa inteligente de computador que usa 

conhecimento e procedimento de inferência para resolver problemas que requerem 

significativa especialidade humana para resolvê-los” (GIARRATANO, 1998 apud 

NOGUEIRA, 2008; p. 6). 

Um sistema especialista é composto basicamente pelos seguintes itens: 

Base de conhecimento: É o principal componente de um SE, para se construir 

uma base de conhecimento é necessário estar em contato com especialistas 

(GRANATYR, 2016) 

Mecanismo de inferência: “Indica a operação a ser realizada sobre o 

conhecimento contido no SE; busca as regras necessárias a serem avaliadas, ordena-

as de uma maneira lógica e direciona o processo de inferência; compara Strings com 

padrões, e se a comparação for satisfatória, uma atitude será tomada, buscando 

determinado objetivo” (STEIN, C., 2000; p. 16). 

Sistema para aquisição de conhecimento: Segundo STEIN, C. (2000; p. 16) 

esse sistema é usado para alimentar a base de conhecimento. Podendo introduzir, 

alterar ou excluir regras de acordo com a necessidade. 

Interface de usuário: “exibe toda a transação de informações que ocorrem 

durante a consulta. Pode ser em forma de menus, perguntas ou até mesmo, ícones; 
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exibe todas as respostas, perguntas e resultados das consultas e imprime relatórios” 

(STEIN, C., 2000; p. 16). 

 

2.5. Segurança da Informação 

Segundo DAVENPORT & PRUSAK (1998 apud ALEXANDRIA, 2009; p. 25), 

informação é “uma mensagem, geralmente na forma de um documento ou uma 

comunicação audível ou visível”. 

Como exemplo de segurança da informação podemos citar o que ocorria na 

Grécia antiga quando os generais do exército de Esparta utilizavam criptografia para 

enviar informações secretas para as tropas na frente de batalha, as mensagens eram 

criptografadas de maneira que apenas quem possuísse uma ferramenta chamada 

“scytale”, com o formato original utilizado no momento em que a mensagem foi escrita, 

poderia decifrá-la (GARFINKEL & SPAFFORD, 1996 apud ALEXANDRIA, 2009; p. 

33). Outro exemplo é a criptografia de Julius Caeser, utilizada por volta de 50 A.C, a 

mesma consiste em deslocar as letras do alfabeto três posições à frente (KRUTZ & 

VINES, 2003 apud ALEXANDRIA, 2009; p. 33). 

Com a evolução da tecnologia e o surgimento de novas formas de 

armazenamento, digitalização e acesso à informações aliados à conectividade provida 

pela Internet, que trouxe consigo novas formas de se comunicar com os aparelhos 

eletrônicos e eletrodomésticos nomeada “Internet das coisas”, surgiu também a 

preocupação com ataques de “Hackers” e a proteção contra códigos maliciosos (vírus, 

cavalos de tróia, adware e spyware, backdoors, keyloggers, worms, bots e botnets, e 

rootkits). 

Além das vulnerabilidades de software, há ainda a necessidade de proteger o 

ambiente externo, como destaca ALEXANDRIA (2009; p. 58): “as ameaças à 

informação vão desde ataques hackers, fraudes eletrônicas, espionagem e 

vandalismo; a incêndio, interrupção de energia elétrica e falhas humanas”. 
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2.5.1. Engenharia Social 

“O termo “engenharia social” é utilizado para descrever os métodos de ataque 

onde o atacante explora as fraquezas humanas e sociais, em vez de explorar a 

tecnologia” (ALEXANDRIA; 2009; p. 56). 

“A engenharia social talvez seja a tática mais consistentemente bem-sucedida 

disponível para hackers experientes” (BARRETT, 2003 apud VIANA, 2017; p. 31). 

Quando nos referimos a engenharia, nos referimos aos incidentes nos quais 

um sistema de informação é invadido por meio do uso de métodos sociais (TETRI; 

VUORINEN, 2013 apud VIANA, 2017). 

Segundo CIALDINI (2001 apud ALEXANDRIA, 2009) a natureza humana 

possui seis tendências básicas. Essas seis tendências são muito exploradas por 

“engenheiros sociais”:  

Autoridade: As pessoas têm mais tendência a atender uma solicitação quando 

essa solicitação vem de uma pessoa que aparenta ter autoridade, como por exemplo 

o dono de uma empresa ou um militar de patente elevada. 

Afabilidade: As pessoas têm a tendência de atender um pedido feito por alguém 

que aparenta ser agradável ou com interesses, crenças e atitudes semelhantes aos 

da vítima (ALEXANDRIA, 2009).  

Reciprocidade: As pessoas normalmente são simpáticas com quem são 

simpáticos com elas, cooperam com aqueles que lhes prestam cooperação e 

costumam atender solicitações quando algo lhes é prometido em troca.  

Consistência: “As pessoas têm a tendência de atender um pedido após fazerem 

um comprometimento público. Depois que prometem alguma coisa fazem de tudo 

para não parecerem poucos confiáveis ou incoerentes” (ALEXANDRIA, 2009). 

Validação social: As pessoas tendem a atender uma solicitação quando se da 

a entender que outras pessoas, principalmente conhecidas, também estão fazendo 

aquilo.  



 

 
17 

 

Escassez: “As pessoas têm a tendência a cooperar quando acreditam que o 

objeto procurado está em falta e que outras pessoas estão competindo por ele, ou que 

ele só está disponível por um período curto tempo” (ALEXANDRIA, 2009). 

O ser humano é considerado o elo mais fraco da segurança, mas muitos 

ignoram o fator humano, porém a aplicação de políticas para tratar este fator é 

fundamental para a garantia da continuidade de um negócio e sua não utilização pode 

resultar em consequências sérias. 

 

2.6. Lógica Paraconsistente 

A lógica paraconsistente constitui um assunto novo. Por esse motivo apresenta-

se uma visão geral antes de a proposta ser descrita. 

A lógica clássica ou tradicional se baseia, entre outros, em três princípios: 1) 

Princípio da identidade: todo objeto é idêntico a si mesmo; 2) Princípio do terceiro 

excluído: de duas proposições contraditórias, uma é verdadeira; 3) Princípio da 

contradição (ou da não contradição): entre duas proposições contraditórias, uma é 

falsa.            

 Uma teoria dedutiva é consistente se não possuir teoremas contraditórios, um 

dos quais é a negação do outro. Caso contrário, a teoria é inconsistente (ou 

contraditória). Uma teoria chama-se trivial se todas as fórmulas (ou sentenças) de sua 

linguagem forem nela demonstráveis; em hipótese contrária, diz-se não-trivial 

(COSTA, 1999). 

Analogamente, a mesma definição se aplica a sistemas de proposições, 

conjunto de informações etc. (levando-se em conta, naturalmente, o conjunto de suas 

consequências). 

Se a lógica subjacente a uma teoria T é a clássica ou alguma de suas 

extensões, T é inconsistente se e somente se for trivial. Em consequência, se quiser 

erigir teorias ou sistemas de informação inconsistentes, mas não-triviais, é preciso 

usar um tipo novo de lógica. 
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Lógica paraconsistente é uma lógica que pode servir de base a teorias 

inconsistentes e não-triviais. Desse modo, a lógica paraconsistente é de importância 

fundamental para edificar sistemas de informação ou teorias inconsistentes, mas não-

triviais. 

A lógica paraconsistente encontra várias aplicações no setor de inteligência 

artificial (IA), na programação lógica etc. e demonstra ser de significado básico para a 

Ciência da Computação. 

 

2.6.1. Breve Histórico 

Os precursores da lógica paraconsistente são L.Lukasiewicz, N.A. Vasil ’ēv e 

S. Jaskowski. Embora Lukasiewicz e Vasil ’ēv fossem contemporâneos, 

aparentemente um não conheceu o outro. Lukasiewicz não produziu nenhum sistema 

lógico paraconsistente, mas suas ideias influenciaram seu estudante S. Jaskowski que 

criou a chamada lógica discursiva.      Em 1910, 

Lukasiewicz publicou um livro e um artigo onde analisava o princípio da contradição 

de Aristóteles. De acordo com o autor, Aristóteles já admitia que a validade desse 

princípio poderia ser negada. 

Também entre 1910 e 1913, o russo Nicolai Vasil ’ēv (1880-1940) salientou, de 

forma independente, que similarmente ao que se deu com os axiomas de geometria 

euclidiana, alguns princípios da lógica aristotélica poderiam ser revisados, dentre eles 

o Princípio da Contradição. Como é bem sabido, o questionamento do chamado 

Quinto Postulado de Euclides mostrou que ele era independente dos demais axiomas 

da geometria euclidiana, podendo, portanto, ser substituído por alguma forma de 

negativa, originando-se com isso as chamadas “geometrias não-euclidianas”. Uma 

delas, a geometria Riemanniana, foi usada por Albert Einstein (1879-1955) na 

formulação da relatividade geral; resumidamente, a “geometria do mundo” (de acordo 

com a teoria da relatividade), é não-euclidiana. 

Lukasiewicz e Vasil ’ēv preocuparam-se com a possibilidade da derrogação do 

Princípio da Contradição, mas não construíram sistemas lógicos estrito senso que 

dessem vazão a esta possibilidade. Foi um discípulo de Lukasiewicz, S. Jaskowski 
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(1906-1965), quem apresentou em 1948 um sistema lógico que poderia ser aplicado 

a sistemas envolvendo inconsistências sem que, no entanto, resultasse que todas as 

suas fórmulas pudessem ser derivadas como teoremas. O sistema de Jaskowski 

limitou-se a uma parte da lógica, que tecnicamente se denomina de cálculo de 

proposições, aparentemente não tendo percebido a possibilidade das lógicas 

paraconsistentes em sentido amplo. 

O lógico brasileiro Newton C. A. da Costa (1929-), então professor da UFPR, 

independentemente de Jaskowski (cujos trabalhos haviam sido publicados em 

polonês), iniciou a partir da década de 50 estudos no sentido de desenvolver sistemas 

lógicos que pudessem envolver contradições, motivado por questões de natureza 

tanto filosóficas quanto matemáticas. Os sistemas de Costa se estenderam muito 

além dos de Jaskowski, abrangendo-os como casos particulares. Costa é reconhecido 

internacionalmente como o real criador das lógicas paraconsistentes (o termo 

“paraconsistente”, que literalmente significa “ao lado da consistência”, foi cunhado 

pelo filósofo peruano Francisco Miró Quesada em 1976) como salientamos no início 

destas considerações. 

 

2.6.2.  Aplicações 

Em 1991, (COSTA et al., 1991; ABE, 1992) fizeram os primeiros estudos sobre 

os fundamentos da lógica paraconsistente anotada, em 1992, ABE deu continuidade. 

Em seu estudo ABE estudou a lógica de predicados, a teoria de modelos, a teoria 

anotada de conjuntos e alguns sistemas modais, estabelecendo um estudo 

sistemático dos fundamentos das lógicas anotadas apontadas em trabalhos 

anteriores. Outra aplicação dos sistemas anotados foi iniciada por ABE em 1993, e 

juntamente com discípulos implementou a linguagem de programação 

paraconsistente Paralog (Ávila et al.,1997; ABE et al., 1999) independentemente dos 

resultados obtidos em 1987 por SUBRAHMANIAN, 1987. Tais ideias foram usadas na 

construção de um protótipo e na especificação de uma arquitetura com base na lógica 

paraconsistente anotada que integra vários sistemas computacionais – planejadores, 

base de dados, sistemas de visão etc. – de uma célula de manufatura (PRADO, 1996) 

e representação de conhecimento por Frames, que permite representar 
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inconsistências e exceções (ÁVILA , 1996). Também em Silva Filho, 1999; ABE & 

Silva FILHO, 1998; e Silva Filho & ABE, 2001 se introduziram circuitos digitais (portas 

lógicas Complement, And e Or) inspirados nas lógicas paraconsistentes anotadas PՇ. 

Tais circuitos permitem sinais “conflitantes” implementados em sua estrutura de modo 

não-trivial. Acredita-se que a contribuição dos circuitos elétricos paraconsistentes seja 

pioneira na área dos circuitos elétricos, abrindo-se novas vias de investigação. Nas 

pesquisas relacionadas com a parte de hardware, foi a edificação do analisador lógico. 

O para-analisador permite tratar conceitos de incerteza, inconsistência e 

paracompleteza (SILVA FILHO & ABE, 2001). Também foram construídos 

controladores lógicos com base nas lógicas anotadas – paracontrol, simuladores 

lógicos – para o tratamento de sinais – para-sônicos (ABE & SILVA FILHO, 2003). 

Como materialização dos conceitos discutidos, construiu-se o primeiro robô 

paraconsistente com o hardware paraconsistente: a robô Emmy, e já está sendo 

construído o protótipo II (Silva Filho & ABE, 2001). 

Os sistemas anotados também englobam aspectos dos conceitos envolvidos 

em raciocínio não-monotônico, defesiable, default e deôntico (NAKAMATSU et al., 

2000).  Versões de lógicas anotadas também envolvem muitos aspectos das lógicas 

fuzzy. Isso pode ser visto sob vários ângulos. A teoria anotada de conjuntos engloba  

in totun a teoria de conjuntos fuzzy (Costa et al., 1991; ABE, 1992). 

Versões axiomatizadas da teoria fuzzy foram obtidas (AKAMA & ABE, 1999). 

Foi erigido o controlador híbrido parafuzzy que une características das lógicas anotada 

e fuzzy (Silva Filho & ABE, 1999). Finalmente, aspectos algébricos também foram 

investigados por Abe (ABE, 1999). Uma visão geral de alguns aspectos das aplicações 

dos sistemas notados pode ser vista em (ABE, 1997). 

 

2.6.3. Resumo da lógica paraconsistente anotada 

As lógicas anotadas constituem uma classe de lógica paraconsistente. Tais 

lógicas estão relacionadas a certos reticulados completos, que desempenham um 

papel mérito importante. As conclusões são obtidas a partir de informações que não 
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são categóricas, mas que trazem evidência (crença) do fato a ser analisado. Exemplo 

proposição: “Tamanho do local ideal para o funcionamento de uma loja”. 

Um especialista do conhecimento em questão omite sua opinião que varia de 

0% até 100%. A partir daí o processo será manipulado matematicamente. Se nesse 

exemplo for 0% fica 0,0. Se for 100% passa a ser 1,0. A evidência favorável é expressa 

pelo símbolo µ e a contrária por λ. 

 

2.6.4.  Lógica paraconsistente anotada E Շ 

Seja Շ = < │Շ │, ≤ > um reticulado finito fixo, onde:  

1- │Շ│= [0, 1] x [0, 1] onde [0, 1] indica o intervalo unitário real. 

2- ≤ = { ( ( μ1, λ1), (μ2, λ2) ε {[0, 1] x [0, 1] 2 │ μ1≤ μ2 ẹ λ1 ≤ λ2} 

(onde ≤ indica a ordem usual dos números reais). Tais reticulado denomina-se 

reticulado de valores – verdade. 

A ideia epistemológica intuitiva da associação de uma anotação (μ, λ) a uma 

proposição p significa que o grau de evidência (crença) em p é μ, enquanto o grau de 

evidência contrária (descrença) é λ. 

Intuitivamente, em tal reticulado, (1.0, 0.0) indica “crença total” - verdade; (0.0, 

1.0) indica “descrença total” – falsidade ; (1.0, 1.0) indica “crença totalmente 

inconsistente” -  inconsistência; e (0.0, 0.0) indica “ausência total de crença”. 

Fixamos também um operador ~: │Շ│ → │Շ│. O operador ~ constitui o 

“significado” do símbolo lógico de negação do sistema que será considerado.  

Outros valores do reticulado são: 

┴  indica o mínimo de Շ = (0.0, 0.0) 

┬ indica o máximo de Շ = (1.0, 1.0); 

A linguagem da LPA EՇ possui os seguintes símbolos primitivos: 

1. Símbolos proposicionais: p, q, r etc. 

2. Conectivos: ┐(negação), ^ (conjunção), ν (disjunção) e → (implicação). 
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3. Cada membro de Շ é uma constante de anotação: (μ1,λ1),(μ2,λ2) etc. 

4. Símbolos auxiliares: parênteses (Costa, 1999a; Costa, 1999b; ABE, 1992). 

 

2.6.4.1. Reticulados associados à lógica paraconsistente anotada. 

A lógica paraconsistente anotada pode ser representada, de modo particular, 

por meio de um reticulado de Hasse. 

  

Figura 1 – Reticulado finito de Hasse. 
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2.6.4.2. Lógica Paraconsistente – o reticulado Շ 

Análise da LP EՇ no quadrado unitário do plano cartesiano 

Gráfico 1– Reticulado associado à lógica paraconsistente anotada. 

 

 

No quadrado unitário do plano cartesiano, a reta AC tem uma equação 

característica dada por X-Y=0. Usando os graus de evidência (crença) e de evidência 

contrária (descrença) do reticulado obtém-se: 

μ – λ = 0  

Podemos traçar infinitas retas paralelas à reta AC. A distância entre a reta AC 

e qualquer uma das retas paralelas é calculada por X-Y=0, que com os 

correspondentes graus de evidência (crença) e de evidência contrária (descrença) 

resulta μ – λ = d 
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Gráfico 2 – Equação da reta (A). 

 
 

Grau de certeza Gc 

+1..................................-1 

verdadeiro                   falso 

Gc = μ – λ 

Exemplo: 

μ – λ 

Gc = 0 (o estado lógico resultante é indefinido). 

Grau de contradição Gct 

Equação da reta: x + y – 1 = 0 

Com as evidências favorável e desfavorável: 

μ1 + λ1 – 1 = 0 
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Gráfico 3 – Equação da reta (B) 

 
 

Figura 2 – Eixo dos graus de contradição Gct 

 
 

Exemplo de localização no gráfico: 

Grau de evidência μ1 = 0,9 

Grau de evidência contrária λ1 = 0,1 

Cálculo do grau de certeza Gc = 0,9 – 0,1 

Gc = 0,8 

Cálculo do grau de contradição Gct = (0,9 + 0,1) –1 

Gct = 0,0 
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Gráfico 4 - Exemplo de localização de pontos. 

 
 

2.6.5. Algoritmo para-analisador 

Agora serão apresentados métodos que proporcionam meios de utilização da 

EՇ, trazendo resultados compensadores na obtenção de dados. Capazes de 

promover novas formas de tratamento do conhecimento incerto. O conhecimento 

incerto é aquele que é discutível e ao qual, normalmente, e se associa uma medida 

de incerteza que descreva, de algum modo, crenças para as quais existem certas 

evidências de apoio (RICH, 1994 apud ABE & SILVA FILHO, 2000). 

Lógica paraconsistente anotada de anotação com dois valores no quadrado 

unitário do plano cartesiano (QUPC). A representação do reticulado associado à LP 

EՇ pode ser feita no quadrado unitário do plano cartesiano real. Dessa forma todos 

os valores envolvidos serão estudados e discutidos no plano cartesiano, 

proporcionando melhor entendimento e visualização. 
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Figura 3 - Reticulado finito de Hasse. 

 
 

Nessa representação, no eixo μ estão os valores anotacionais correspondentes 

ao grau de crença e, no eixo λ, os valores que correspondem ao grau de descrença. 

Os pontos assinalados no gráfico determinam os estados extremos do reticulado. São 

eles: 

● Ponto A = (0.0, 0.0) Paracompleto 

● Ponto B = (0.0, 0.1) Falso 

● Ponto C = (1.0, 1.0) Inconsistente 

● Ponto D = (1.0, 0.0) Verdadeiro 

Os valores dos sinais dos graus de crença e descrença que estão 

representados no quadrado unitário do plano cartesiano variam de 0 a 1. Nesse 

intervalo podem ter seus valores considerados discretos (multivalorados) ou de 

valoração contínua com o tempo (analógicos). Com a análise ponto a ponto do QUPC, 

é elaborada uma tabela de valores-verdade com sinais de entrada compostos pelos 

graus de crença e descrença e os correspondentes estados lógicos resultantes de 

saída. 
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Tabela 2 - Valores-verdade para sinais de entrada binários, onde μ e λ são independentes. 

Sinais de entrada 

Grau de Crença Grau de Descrença Estado resultante 

μ Λ   

1 1 ┬ 

1 0 Ν 

0 1 ╒ 

0 0 ┴ 

 

A negação da lógica paraconsistente anotada é operador ~. Utilizando termos 

usuais da lógica clássica, esse operador será denominado de operador not. Na 

aplicação do Operador not, a negação ocorre apenas nos estados lógicos resultantes 

que denotam certeza, que são os dois estados: “falso” e “verdadeiro”. 

Na lógica paraconsistente anotada é proposto que a aplicação dos conectivos 

or e and entre duas fórmulas atômicas A e B siga os mesmos procedimentos aplicados 

à lógica clássica, que é a maximização no conectivo or e a minimização no conectivo 

and. 

Na LPEՇ, o tipo de tratamento dado às anotações é que define o estado 

resultante na saída. Sendo assim, a aplicação dos conectivos or e and, é obtida 

conforme o procedimento feito com o operador not. 

Serão consideradas duas fórmulas proposicionais com seus respectivos graus 

de crença e descrença A (μ1, λ2) e B (μ1, λ2). Denominam-se essas fórmulas 

proposicionais de sinais anotados A e B. 

A seguir, será apresentada a tabela de valores-verdade da aplicação dos 

conectivos or e and para duas proposições A e B com os respectivos sinais de entrada 

μ1 (grau de crença) e λ2 (grau de descrença). 
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Tabela 3 – Valores-verdade da aplicação do conectivo or quando os sinais de entrada μ1 e λ2 são 
binários e independentes. 

Sinais de entrada 

Grau de crença 

Grau de 

descrença Conectivo       OR Estado 

μ a μ b λ a λ b μ R λ R Resultante 

1 1 1 1 1 1 ┬ 

1 1 1 0 1 1 ┬ 

1 1 0 1 1 1 ┬ 

1 1 0 0 1 0 Ν 

1 0 1 1 1 1 ┬ 

1 0 1 0 1 1 ┬ 

1 0 0 1 1 1 ┬ 

1 0 0 0 1 0 Ν 

0 1 1 1 1 1 ┬ 

0 1 1 0 1 1 ┬ 

0 1 0 1 1 1 ┬ 

0 1 0 0 1 0 Ν 

0 0 1 1 0 1 ╒ 

0 0 1 0 0 1 ╒ 

0 0 0 1 0 1 ╒ 

0 0 0 0 0 0 ┴ 
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Tabela 4 – Valores-verdade da aplicação do conectivo and quando os sinais de entrada μ1 e λ2 são 
binários e independentes. 

Sinais de entrada 

Grau de 

crença 

Grau de 

descrença 

Conectivo       

OR Estado 

μ a μ b λ a λ b μ R λ R 

Resultan

te 

1 1 1 1 1 1 ┬ 

1 1 1 0 1 0 Ν 

1 1 0 1 1 0 Ν 

1 0 0 0 1 0 Ν 

1 0 1 1 0 1 ╒ 

1 1 1 0 0 0 ┴ 

1 0 0 1 0 0 ┴ 

1 0 0 0 0 0 ┴ 

0 1 1 1 0 1 ╒ 

0 1 1 0 0 0 ┴ 

0 1 0 1 0 0 ┴ 

0 1 0 0 0 0 ┴ 

0 0 1 1 0 1 ╒ 

0 0 1 0 0 0 ┴ 

0 0 0 1 0 0 ┴ 

0 0 0 0 0 0 ┴ 
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Quadrado unitário do plano cartesiano de resolução 12, com todos os pontos 

de destaque e linhas de limitação, onde os valores de crença e descrença são 

ternários e não complementares. 

Gráfico 5 – O reticulado com Resolução 12. 

 
 

Com as descrições de todas as regiões do reticulado, será apresentada toda a 

simbologia do algoritmo para-analisador elaborada com base na LPE Շ. 

Quatro valores limites externos: 

Vcve = C1 = Valor de controle de veracidade; 0 ≤  Vcve ≤ 1 

Vcfa = C2 = Valor de controle de falsidade; -1 ≤ Vcfa ≤ 0 

Vcic = C3 = Valor de controle de inconsistência; 0 ≤ Vcic ≤ 1 

Vcpa = C4 = Valor de controle de paracompleteza; -1 ≤  Vcpa ≤ 0  

Esses valores prevalecerão quando uma proposição é considerada, por 

exemplo, “verdadeira” no sentido de tornarmos uma decisão positiva, e assim por 

adiante. A figura a seguir ajudará a introdução de conceitos suplementares. 
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Gráfico 6 - Representação do algoritmo para-analisador. 
 

 
 

Gráfico 7 - Diagrama com os graus de incerteza e de certeza, com valores ajustáveis de controle-
limite nos eixos. 

 

 

Tabela 5 - Estados extremos. 

Estados Extremos Símbolos 

Verdadeiro Ν 

Falso ╒ 

Inconsistente ┬ 

Paracompleto ┴ 
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Tabela 6 - Estados não extremos. 

Estados Não-Extremos Símbolo 

Quase verdadeiro tendendo ao inconsistente QV → T 

Quase verdadeiro tendendo ao paracompleto QV → ┴ 

Quase falso tendendo ao inconsistente QF  → T 

Quase falso tendendo ao paracompleto QF → ┴ 

Quase inconsistente tendendo ao verdadeiro QT → V 

Quase inconsistente tendendo ao falso QT  → F 

Quase paracompleto tendendo ao verdadeiro Q┴ → V 

Quase paracompleto tendendo ao falso Q┴ → F 

   

 Essas regiões são facilmente caracterizáveis por meio dos graus de incerteza, 

o que deixará de ser feito neste texto. Detalhes completos se encontram na obra de 

Costa et al., 1998. Novamente, a subdivisão apresentada é modificável e ajustável de 

acordo com as características e peculiaridades de cada aplicação, como já observado 

anteriormente. 
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3. MÉTODO 

 Nesta seção serão abordados os métodos utilizados no projeto, assim como a 

caracterização das amostras, os instrumentos e procedimentos utilizados durante o 

desenvolvimento. 

 

3.1. Caracterização das amostras 

 A pesquisa foi realizada com foco em profissionais nacionais e foi distribuída 

por meio de diversas mídias sociais, ao todo foram recebidas 25 respostas ao 

formulário de avaliação de riscos, das quais os principais cargos e funções que 

contribuíram foram: 

 Desenvolvedor 

 Gerente de projetos 

 Pesquisador de segurança 

 Professor 

 Analista de segurança 

 Consultor de TI 

 Auditoria de TI 

 Analista de TI 

Dados sobre a experiência dos que contribuíram respondendo o formulário: 

 Menos de um ano: 16% 

 Um ano: 8% 

 Dois anos: 16% 

 Três anos: 8% 

 Mais de três anos: 52% 

 

3.2. Instrumentos 

 Google Form: O Google Forms é um serviço da Google que tem por objetivo 

facilitar a criação de formulários e questionários diversos. Todo o processo de criação 

é bem intuitivo e qualquer usuário é capaz de criar seus próprios formulários 

personalizados. O serviço foi utilizado na criação do formulário de avaliação das 

vulnerabilidades de segurança da informação. 
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Pencil: Para elaborar os protótipos foi utilizada a ferramenta “Pencil” que é uma 

ferramenta gratuita que tem o objetivo de fornecer uma ferramenta para prototipação 

de GUI, de código aberto que pode ser instalada e usada facilmente para criar 

modelos em plataforma de desktop populares. 

 Astah Professional: Astah é uma ferramenta de modelagem UML, e foi utilizada 

na confecção dos Casos de Uso do projeto 

 Delphi Community Edition: O Delphi Community Edition é uma edição do RAD 

Studio 10.2.3 Tokyo que é livre para que desenvolvedores possam explorar a 

linguagem, recursos e etc. A versão Community possui os mesmos recursos da versão 

profissional e o público alvo dela são desenvolvedores, freelancers, estudantes, 

startups e pequenas equipes com até 5 desenvolvedores. 

Abaixo estão listados os principais componentes disponíveis na ferramenta Delphi 

Community Edition que foram utilizados no projeto 

 FireDac: Uma biblioteca de componentes para acesso universal aos mais 

importantes bancos de dados relacionais do mercado como: SQL Server, 

Oracle, DB2, Firebird, SQLite, PGSQL, IB, MySQL e outros. Os principais 

componentes dessa biblioteca que foram utilizados são: TFDConnection, 

TFDTransaction e TFDQuery. 

 FastReport: Biblioteca de componentes para o Delphi que permite a fácil 

criação de relatórios. Os principais componentes dessa biblioteca que foram 

utilizados são: TfrxReport e TfrxDBDataset. 

 Alguns componentes que adicionam funcionalidades e recursos para interação, 

entrada de dados, etc. Dos quais podemos citar: Button, TComboBox, TMemo, 

TLabel, TImage 

 Firebird: O Firebird foi o banco de dados utilizado para o armazenamento dos 

riscos, dos resultados dos cálculos e classificações. 

 FlameRobin: É um sistema aberto para administrar banco de dados usando o 

servidor Firebird, ajuda a gerenciar o Firebird de forma mais simples. 
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3.3. Procedimentos  

 Pesquisa bibliográfica: Neste projeto foi utilizada a pesquisa bibliográfica na 

identificação dos riscos de segurança da informação, pois ela tenta explicar um 

problema a partir das teorias publicadas em diversos tipos de fontes: livros, artigos, 

manuais, enciclopédias, anais, meios eletrônicos, etc. É fundamental para que se 

conheça e analise as principais contribuições teóricas sobre um determinado tema ou 

assunto. (HEERDT, M. L.; LEONEL, V., 2007). 

 Sua base é a análise de material já publicado, seja livros, periódicos, 

documentos, textos, mapas, manuscritos e até material publicado na Internet. Ela 

ajuda a fundamentar a base teórica e dá uma percepção mais concreta do assunto 

pesquisado (FONTELLES, M. J.; SIMÕES, M. G.; FARIAS, S. H. e FONTELLES R. 

G., 2009; p. 7). 

 Lógica paraconsistente anotada: A lógica paraconsistente anotada foi aplicada 

como modelo matemático que auxiliou na análise dos dados relacionados com as 

avaliações dos especialistas em segurança da informação quanto as 40 

vulnerabilidades relacionadas à segurança da informação, identificadas. 

 Pesquisa com Survey: Segundo GERHARDT & SILVEIRA (2009; p. 39), “a 

pesquisa com survey pode ser referida como sendo a obtenção de dados ou 

informações sobre as características ou as opiniões de determinado grupo de 

pessoas, indicado como representante de uma população-alvo, utilizando um 

questionário como instrumento de pesquisa”. 

 Pesquisa de levantamento: Segundo FONSECA (2002, apud GERHARDT & 

SILVEIRA, 2009; p. 38), este tipo de pesquisa é utilizado em estudos exploratórios e 

descritivos, o levantamento pode ser de dois tipos: levantamento de uma amostra ou 

levantamento de uma população. 

 “Entre as vantagens dos levantamentos, temos o conhecimento direto da 

realidade, economia e rapidez, e obtenção de dados agrupados em tabelas que 

possibilitam uma riqueza na análise estatística. ” (GERHARDT & SILVEIRA, 2009; p. 

38) 
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4. RESULTADOS 

 O objetivo desta seção é a apresentação objetiva dos resultados finais da 

pesquisa, assim como especificado na documentação. Temas como as contribuições 

científicas deste projeto ou as recomendações para trabalhos futuros, podem ser 

vistos “Conclusões”. 

 

4.1. Menu Principal 

Figura 4 – Menu Principal. 

 
Fonte: Própria, 2018. 

 

 No menu principal o usuário poderá navegar entre as telas, sendo suas opções 

de navegação: a tela de navegação, tela de informações ou sair. Caso o usuário clique 

em “Sair”, será acionado um “MessageDlg” para confirmar a operação, que se aceita 

fecha o programa por completo. 
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4.2. Informações 

 

Figura 5 – Informações. 

 
Fonte: Própria, 2018. 

  

 Na tela de informações temos um resumo geral do projeto, a identificação do autor, 

orientador e uma opção “Fechar”, caso o usuário aperte o botão é acionado um 

“MessageDlg” para confirmar a operação e se aceita, o mesmo, volta ao Menu 

Principal. 

 

4.3. Avaliação 

Figura 6 – Avaliação. 

 
Fonte: Própria, 2018. 
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 Na tela avaliação tema um campo “Memo” Que é atualizado com um novo risco 

sempre que o usuário clica na opção “Próximo”, um “Combobox” no qual o usuário escolhe 

o nível de impacto de cada risco o ambiente em que o software estará trabalhando, por 

fim, uma opçao “Cancelar”, caso o usuário aperte o botão é acionado um “MessageDlg” 

para confirmar a operação e se aceita, o mesmo, volta ao Menu Principal. 
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4.4. Resultados obtidos quando “Impacto” = 1 

 

Figura 7 - Resultados obtidos quando todos os Grau de Impacto = 1. 

  
Fonte: Própria, 2018. 
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Figura 8 - Resultados obtidos quando todos os Grau de Impacto = 1. 

 
Fonte: Própria, 2018. 

 

 



 

 
42 

 

5. DISCUSSÃO 

A partir da obtenção do protótipo final podemos considerar alguns assuntos 

para discussão: 

Sobre as respostas do formulário de avaliação de riscos: Apesar de toda a 

divulgação, infelizmente o interesse por responder o formulário foi muito reduzido, 

portanto, obtivemos 25 respostas ao todo. Porém, por se tratar de um protótipo que 

continuará sendo desenvolvido e adaptado para exercer novas funcionalidades para 

pôr fim receber o título de “TCC”, e também por conta do prazo, optou-se por utilizar 

os dados adquiridos até o momento. 

Sobre como as respostas do formulário de avaliação de riscos impactam no 

resultado final (Calculo de exposição): O cálculo da exposição depende diretamente 

do impacto atribuído pelo usuário do software e do peso que é gerado a partir de uma 

série de operações matemáticas aplicadas aos dados recebidos (pelo formulário de 

avaliação de riscos). Sendo assim, as respostas do formulário terão grande influência 

no resultado final pois são elas que proporcionam o conhecimento necessário para 

que o software possa dar um resultado que seja próximo ao resultado da análise de 

um especialista humano.  

Uma possível desvantagem observada no sistema: Ele depende de sua base 

de dados para dar resultados que sejam realmente aproveitáveis, ou seja, se a base 

se tornar obsoleta, ou os dados que forem cadastrados não forem realmente 

conclusões de especialistas da área, os resultados finais não serão totalmente 

corretos e provavelmente a ordem dos riscos (que são organizados de acordo com a 

prioridade) não estarão corretas, dificultando assim que o responsável pela segurança 

da informação da empresa lide com os riscos da maneira como foi proposta a 

princípio. Porém, o conhecimento de um profissional de segurança da informação que 

não atualiza o seu conhecimento da área também pode-se tornar obsoleto, 

enfatizando assim a necessidade de atualizar o conhecimento da base de tempos em 

tempos. 
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6. CONCLUSÕES 

 Neste capítulo, são apresentadas as conclusões finais do trabalho. 

 

6.1. Considerações iniciais 

Se comparada a proposta inicial do projeto, com que foi obtido, podemos 

observar que os objetivos foram cumpridos em sua maior parte, ou seja, foi 

desenvolvido um sistema especialista capaz de auxiliar o profissional responsável 

pela segurança da informação nas atividades de identificação, análise, estimativa e 

monitoramento dos riscos. 

A lógica paraconsistente, apesar de ainda ser considerada por muitos um 

assunto relativamente novo e de difícil entendimento teórico, mostrou-se ser 

facilmente implementável. 

As técnicas de engenharia de software aplicadas, mostraram-se essenciais 

para o entendimento e desenvolvimento da aplicação. 

O software resultante mostrou-se ser de fácil utilização, onde o especialista 

pode atribuir o grau de impacto para uma determinada vulnerabilidade no seu 

ambiente organizacional, pois cada empresa possui infraestrutura e características 

culturais diferentes, e por isso devem ter valores atribuídos para cada caso, medindo 

assim, o nível de exposição para determinada vulnerabilidade. 

  

6.2. Contribuições 

Com a apresentação do Sistema Especialista para Análise de Vulnerabilidade 

de Segurança da Informação nesta pesquisa o gerente de segurança da informação 

ou profissional relacionado a área de segurança da informação, terá quanto á: 

 Identificação de vulnerabilidades: uma lista de vulnerabilidades universais em 

potencial levantadas juntamente ao referencial bibliográfico. 

 Análise de vulnerabilidades: Uma lista de vulnerabilidades universais 

priorizadas de acordo com a análise feita pelo para-analisador. 
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 Monitoramento de vulnerabilidades: uma ferramenta de software para 

monitorar e avaliar as vulnerabilidades do ambiente aplicado. 

Apoiado pelo sistema, caberá ao responsável pela segurança da informação 

estabelecer o planejamento para o tratamento das vulnerabilidades identificadas, 

analisadas e priorizadas, ou seja, criar um plano para minimizá-las a ponto de se 

tornarem aceitáveis. 

 

6.3. Trabalhos Futuros 

 Como dito anteriormente, este projeto trata-se de um protótipo que continuará 

sendo desenvolvido e adaptado para exercer novas funcionalidades para, por fim, 

receber o título de “TCC”. Sendo assim, seguem abaixo as recomendações para 

trabalhos futuros: 

 Apresentar um plano de ação para cada vulnerabilidade: Um incremento 

importante para um futuro projeto é adicionar um plano de ação para cada 

vulnerabilidade pois isso ajudará o responsável de segurança da informação a, após 

feita a análise/avaliação das vulnerabilidades, saber qual decisão tomar para 

minimizar aquelas vulnerabilidades priorizadas. 

 Comparar o desempenho do software com o de um especialista humano: Em 

um ambiente onde um especialista humano realizou o processo de identificação e 

identificação dos riscos, aplicar também o software apresentado e comparar o 

desempenho de ambos para verificar se realmente obtivemos resultados 

semelhantes. 
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9. ANEXOS 

 Aqui estão relacionadas todas as informações complementares e indispensáveis 

para o entendimento e embasamento do relatório. 

 

9.1. Vulnerabilidades de Segurança da Informação Identificadas 

Tabela 7 – Lista de Vulnerabilidades. 

1. Falta de orientação específica para o uso de e-mail em relação a anexos de 

documentos. 

2. Falta de orientação específica para o uso de e-mail em relação a hiperlinks de 

documentos. 

3. Falta de orientação específica para o uso de e-mail em relação a solicitações 

de informações pessoais ou da empresa que venham de dentro da empresa. 

4. Falta de orientação específica para o uso de e-mail em relação a solicitações 

de informações pessoais ou da empresa que venham de fora da empresa. 

5. Falta de orientação específica e exemplos de ataques por meio de phishing. 

6. Falta de configuração padrão do navegador que bloqueie pop-ups e downloads 

automático. 

7. Falta de orientação específica e conscientização em relação a abertura de pop-

ups. 

8. Falta de padronização de uma única plataforma de mensagens instantâneas. 

9. Falta de recomendações aos usuários em não aceitarem convites de contatos 

por padrão. 

10. Falta de conformidade com os padrões de segurança para senhas de usuários 

em acesso a mensagens instantâneas. 

11. Falta de definição de configurações de segurança para mensagens 

instantâneas. 

12. Falta de conhecimento da telefonia interna da empresa por parte dos usuários. 

13. Falta de suporte técnico de telefonia direcionada totalmente e somente a 

central de atendimento. 
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14. Falta de uma trilha de auditoria de todas as ações de um hacker após seu 

acesso não autorizado a recursos por meio de uma chamada a central de 

atendimento. 

15. Falta de notificação via e-mail ao usuário a cada solicitação feita a central de 

atendimento. 

16. Falta de conhecimento das implicações do descarte de papeis usados e mídias 

eletrônicas nas lixeiras. 

17. Falta de instrução dos funcionários em como lidar com lixo da empresa. 

18. Falta de protocolos específicos para a eliminação do lixo da empresa. 

19. Falta de uma área segura e inacessível ao público para o descarte do lixo. 

20. Falta de categorias de informação baseadas em papel para a gerencia de sua 

eliminação. 

21. Falta de orientações básicas, campanhas contínuas de conscientização, 

adesão as regras de diretivas de segurança da informação para situações de 

intimidação, persuasão, bajulação e assistência. 

22. Falta de crachás com identificação fotográfica, exibidos sempre que um 

funcionário entra ou sai do prédio 

23. Falta de um livro de visitantes, assinado pelo visitante e rubricado pelo 

funcionário visitado, tanto na chegada quanto na saída. 

24. Falta de crachás de visitante datados e visíveis a todo momento e devolvidos 

na recepção no momento da saída. 

25. Falta de um livro de prestadores de serviço assinado pelo prestador de serviço 

e rubricado pelo funcionário que autorizou o serviço, tanto na chegada quanto 

na saída. 

26. Falta de crachás de prestadores de serviço datados e visíveis a todo momento 

e devolvidos na recepção no momento da saída. 

27. Falta de planejamento e autorização da equipe de suporte, seja um conserto 

no local ou uma atualização, a cada ação do suporte técnico. 

28. Falta de uma identificação por parte dos prestadores de serviço e funcionários, 

de preferência que inclua uma fotografia, que realizam a manutenção ou 

instalação no local. 
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29. Falta de contato por parte do usuário com o departamento de suporte de TI 

para informá-lo quando o engenheiro chegar e quando o trabalho é concluído. 

30. Falta da folha de trabalho validada pelo usuário para cada trabalho realizado. 

31. Falta de atendimento eficiente, cortês e objetivo por parte da central de 

atendimento. 

32. Falta de um gerente sênior, provavelmente no nível do conselho, que possa 

oferecer a autoridade necessária para garantir que todos os funcionários levem 

a questão da segurança a sério. 

33. Falta de um funcionário de nível de gerência que seja responsável por 

orquestrar o desenvolvimento e a manutenção de uma diretiva de segurança.  

34. Falta de um membro da equipe técnica que seja responsável pelo 

desenvolvimento da infraestrutura de TI e de diretivas e procedimentos 

operacionais de segurança. 

35. Falta de um membro da equipe das instalações que seja responsável pelo 

desenvolvimento de diretivas e procedimentos operacionais de segurança do 

local. 

36. Falta de um funcionário no nível de gerência – geralmente do departamento de 

recursos humanos ou de desenvolvimento do pessoal – que seja responsável 

pelo desenvolvimento e pela execução de campanhas de conscientização de 

segurança. 

37. Falta de criação ou revisão e comunicação das diretrizes de segurança da 

informação a cada novo incidente. 

38. Falta de Modelo de Segurança de Defesa em Profundidade. 

39. Falta de Modelo Camadas de Defesa em Profundidade. 

40. Falta de um Modelo de resposta a incidente (protocolo sólido de relato de 

incidentes), por parte da central de atendimento. 
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9.2. Requisitos do software 

Tabela 8 – Lista de requisitos de software 

1. Especialistas devem classificar os riscos de segurança da informação no 

formulário de vulnerabilidades. 

2. Desenvolvedores devem cadastrar os resultados do formulário de 

vulnerabilidades no para-analisador. 

3. O para-analisador deve converter valores do formulário de vulnerabilidades 

(1-10), para o formato aceito pelo para-analisador (0-1). 

4. O para-analisador deve calcular a média para cada risco de segurança da 

informação classificado pelos especialistas. 

5. O para-analisador deve calcular a evidência favorável. 

6. O para-analisador deve calcular a evidência contrária. 

7. O para-analisador deve calcular o grau de certeza.  

8. O para-analisador deve calcular o grau de contradição 

9. O para-analisador deve classificar os riscos (verdadeiro, falso, paracompleto e 

inconsistente). 

10. O para-analisador deve retornar o peso de todo risco analisado para o 

sistema especialista. 

11. O para-analisador deve retornar a classificação de cada risco para o sistema 

especialista. 

12. O responsável de segurança da informação deve classificar os riscos 

(impacto) no sistema especialista. 

13. O sistema especialista deve realizar o cálculo da exposição dos riscos. 

14. O sistema especialista deve exibir um relatório com as funções básicas 

(Salvar, imprimir, ampliar, etc.) 
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9.3. Caso de uso geral do projeto 

Figura 9 – Caso de uso geral do projeto. 

 
Feito em: Astah Professional 

 

9.4. Regras de Negócio 

 

 (RN01). As classificações dos riscos de segurança da informação no 

formulário de vulnerabilidades devem ser feitas entre o intervalo de inteiros 

valores 1 e 10.  

 (RN02). Por conta do formato dos valores do formulário Google, os valores 

extraídos do mesmo, terão que ser convertidos para o intervalo de 0 a 1. 

 (RN03) Fórmula: Valor convertido = ((Valor do formulário x 0,11) - 0,11)  

 (RN04) Fórmula: Evidência favorável = AVG(Valores formulário)  // Obs: para 

cada risco 

 (RN05) Fórmula: Evidência contrária = (1- Evidência favorável) 

 (RN06) Fórmula: Grau de certeza = (Evidência favorável - Evidência contrária) 

 (RN07) Fórmula: Grau de contradição = (Evidência contrária + Evidência 

favorável -1) 



 

 
56 

 

 (RN08) Classificação:  

Quanto ao grau de certeza: 

C1 = valor superior de controle de certeza = 1 

C2 = valor inferior de controle de certeza = -1 

 

Se Grau de certeza >= C1 = Verdadeiro 

Se Grau de certeza < C1 e > C2 = Indefinição 

Se Grau de certeza <= C2 = Falso 

 

Quanto ao grau de contradição: 

C3 = valor superior de controle de contradição = 1 

C4 = valor inferior de controle de contradição = -1 

 

Se Grau de contradição >= C3 = Inconsistente 

Se Grau de contradição < C3 e > C4 = Indefinição 

Se Grau de contradição <= C4 = Falso 

 

 (RF09) Fórmula: Peso = |Grau de certeza| + |Grau de contradição| 

 (RF10) Fórmula: Exposição = Peso * Impacto 

 

9.5. Prints 

 Abaixo estão os prints, feitos com o objetivo de exemplificar e comprovar o 

que foi desenvolvido. 
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9.5.1. Desenvolvimento 

Figura 10 – Aplicativo sendo desenvolvido. 

Fonte: Própria. 

 

Figura 11 – Banco de dados sendo criado. 

Fonte: Própria. 
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Figura 12 – Tabela do Excel onde foi calculada as médias. 

Feito em: Microsoft Excel 

 

9.5.2.  Formulário Google 

Seguem abaixo imagens do formulário Google utilizado para obter os dados que 

foram analisados pelo para-analisador. 
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Figura 13 – Formulário Google, onde foram obtidas as análises dos riscos. 

  
Figura 14 – Formulário Google, onde foram obtidas as análises dos riscos. 
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Figura 15 – Formulário Google, onde foram obtidas as análises dos riscos.

 

 

9.5.3. Protótipos 

 Neste tópico estão listados os protótipos feitos na ferramenta Pencil para abstração do tema, 

com o objetivo de tornar mais fácil a identificação dos requisitos, e identificar requisitos que não 

foram identificados na primeira análise. 
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Figura 16 – Protótipo 1 (Apresentação inicial). 

 
Feito em: Pencil. 

 

Figura 17 – Protótipo 1 (Questionário). 

 
Feito em: Pencil. 
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Figura 18 – Protótipo 1 (Resultados) . 

 
Feito em: Pencil. 

 

Figura 19 – Protótipo 1 (Base de conhecimento). 

 
Fonte: Própria 

 

 

9.5.4. Ilustrações 
 Ilustrações foram adicionadas a fim de dar maior conforto ao usuário e identidade ao 

software. 

Figura 20 – Ilustrações.  

 


