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Nos dias 18 e 19 de dezembro, os alunos Daniel 
Norio e Victor França, do curso de Engenharia de 
Computação da Escola Politécnica da USP, 
apresentarão seu projeto de formatura, 
desenvolvido sob supervisão do professor Marcos 
Simplicio Jr. 
 

Com o passar dos anos, a quantidade de sistemas 
que um indivíduo precisa acessar aumentou 
bastante, pois a redução de custos ao trocar o 
espaço público físico por uma interface web é 
significativa. Por um lado, o usuário também se 
beneficia disso, pois o tempo gasto com as mesmas 
tarefas é reduzido. Por outro, ele precisa ter 
responsabilidade para memorizar diversas senhas 
para diversos domínios. Caso um sistema seja 
invadido, a senha de um usuário seja recuperada, e 
ele a utilize em outro sistema, o acesso dele a esse 
outro sistema também estará comprometido. 
Todavia, a descoberta da senha é impedida caso o 
esquema de hashing provido pela aplicação for 
suficientemente seguro.  
 

Outra forma mais simples de se obter essa senha 
sem invadir um sistema é registrando um domínio 
visualmente idêntico a de um sistema com baixo 
monitoramento, iludindo o usuário a acessar esse 
endereço e fornecer seus dados. Portanto, basta 
existir um sistema com baixa segurança para que 
todos acessos com a mesma senha, neste cenário, 
estarem comprometidos. 
 

O projeto dos alunos consiste no desenvolvimento 
de um módulo de segurança, que tem como objetivo 
combater ambos problemas, alertando o usuário de 
ataques por phishing com domínios visualmente 
idênticos  (homógrafos)  e  provendo   uma   camada 
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extra de hashing suficientemente confiável, 
permitindo que o usuário se mantenha seguro 
mesmo usando a mesma senha em diversos 
sistemas não confiáveis. 
 
 

  

Figura 1 - Imagem da arquitetura do sistema 

 

O grupo desenvolveu uma extensão para o browser 
Mozilla Firefox, por meio da API WebExtensions 
provida pela Mozilla. Além disso, foi utilizado o Lyra 2 
para realização do hashing de senhas, pelo fato de 
ser um algoritmo estritamente sequencial, além de 
permitir ao usuário que customize seus custos de 
memória e processamento, de acordo com nível 
desejado de segurança contra ataques de força 
bruta. 
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