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1. Introdução

O Ambiente Interativo para Aprendizagem de 
LIBRAS é um projeto de discentes e docentes da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco para o 
desenvolvimento de um ambiente onde as pessoas 
portadoras de necessidades especiais, especificamente 
de audição, consigam aprender a Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) de forma dinâmica e proveitosa, 
através de um Ambiente Virtual em plataforma WEB.

Temporariamente e durante a fase de testes o AIAL 
se encontra hospedado no endereço eletrônico: 
www.mhmaster.com/ambiente. Após o seu término 
será lançado no Source Forget como software livre 
open source.

Quais as principais características de segurança a 
serem implementadas no controle de acesso a sistemas 
desenvolvidos para ouvintes?

2. Fundamentação teórica

Segundo (TECHNET, pag. 15): “a segurança da 
informação tem como propósito proteger as 
informações registradas, sem importar onde estejam 
situadas: impressas em papel, nos discos rígidos dos 
computadores ou até mesmo na memória das pessoas 
que as conhecem”.

A. Criptografia e palavras-chave

Atualmente os métodos para criptografar dados são 
rigorosos e na maioria das vezes suficiente para 
determinadas demandas de usuários. Como surgiu a 
necessidade de criptografar a senha do usuário do 
AIAL, fora pensado em como desenvolver uma 
metodologia na qual o ouvinte conseguisse entender do 
que se tratava tal fato.

A partir disso, surgiram as palavras-chave as quais 
são compostas por palavras que são fundidas e/ou 
comparadas as senhas padrões dos usuários. (Banco do 
Brasil, 2009).

B. Estrutura da criptografia

Desde seu desenvolvimento, o AIAL contou com 
um teclado virtual para login dos seus usuários no 
sistema (figura 1), porém após executado este passo, 
constatou-se que a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) não destingue letras maiúsculas de minúsculas, 
nem possui sinais especiais como: “!@#$%¨&*()_ºª~\|.

Como pode ser visto na figura 1, só existem letras 
números e letras maiúsculas para inserção dos campos 
Usuário e Senha, formando assim um número de 
combinações de fácil descobrimento através de Brute 
Force, que consiste numa técnica de força bruta para tentar 
entrar em sistemas e servidores através de  tentativas 
possíveis de combinações, utilizando um dicionário de 
combinações e palavras como base (COUTINHO, 2009). 
Com análise combinatória temos para palavras de até 10 
dígitos (máximo de caracteres): 26^10, ou seja 
141.167.095.653.376 trilhões de combinações possíveis. 
Supondo que um Brute Force processe 50 palavras por 
segundo tem-se: 50*60 (1 minuto) = 3000 palavras por 
minuto (p/m).  

Contudo esse cálculo é para  50 palavras por segundo, 
mas um algoritmo de  brute force utilizado em um 
computador com rápido processamento, processamento 
paralelo e processamento distribuído, se obtém resultados 
muito mais rápidos.

Por isso a medotologia de criptografia proposta se baseia 
na já conhecida Message-Digest algorithm 5 (MD5), 
também chamada de algoritmo de Hash de 128 bits 
unidirecional, desenvolvido pela RSA Data Security, Inc. A 
utilização do md5 não permite a transformação da palavra 
criptografada novamente no texto que lhe deu origem 
(WIKIPÉDIA, 2009). Para o método que verifica é usada a 
comparação entre a base de dados (expressão criptografada 
com md5) e a tentativa de login. Um exemplo de sua 
usabilidade seria: texto original: "The quick brown fox 
jumps over the lazy dog", texto criptografado com o 
algoritmo de hash (md5): 
9e107d9d372bb6826bd81d3542a419d6 .

Porém, o auxílio da criptografia comporta 4 palavras-
chave sendo elas: Maçã, Casa, Uva e Segurança, mostrada
ao ouvinte em forma de vídeo (figura 2).

Após a digitação do nome de Usuário, o ouvinte/usuário 
deve escolher uma palavra-chave, que será utilizada para 
criptografia da sua senha. Essa palavra deverá ser 
memorizada pelo usuário (no caso de ouvinte, o vídeo em 
LIBRAS) e toda vez que o usuário for entrar no sistema 
clica sobre a palavra após digitar o seu nome de Usuário 
como mostra a figura 3.



Depois de capturar o nome de Usuário que o mesmo 
digitou, a criptografia acrescenta a sequencia   original 
do algoritmo de Hash e acrescenta um caractere 
especial dentre estes: “!@#$%¨&* a cada digito 
posterior, sendo randômica a repetição dos caracteres 
especiais. Para o nome de usuário YURI, temos como 
resultado o MD5: 
8408cadde4061e92309eb198f7bd025b, aplicando a 
metodologia mostrada no código da Figura 4, 
concatenando ao final a palavra-chave escolhida pelo 
usuário. Supondo que seja Maçã,  temos como 
resultado: 
8'4!0@8c#a$d%d¨e&4*0'6!1@e9#2$3%0¨9&e*b'1!9
@8f#7$b%d¨0&2*5bMaçã.

A descriptografia dessa expressão não é possível, 
pois é unidirecional (só é criptografada, não tem como 
voltar à expressão original), logo para comparação se o 
Usuário é válido ou não, bem como a Senha, seria 
utilizada a base de dados (expressão criptografada) e a 
variável temporal de Usuário e Senha, e novamente 
aplicar o algoritmo modificado na variável temporal 
concatenando com a palavra-chave escolhida no ato do 
login, aqui chamado md5_modificado, como visto na 
figura 4, tem-se o seguinte código com sintaxe PHP: 

...

if(md5_modificado($campousuario)==$usuario_no_bd
) echo “usuário válido”;

else  echo “usuário inválido”;

...

3. Materiais e métodos

Para metodologia de criptografia, foi utilizado o 
algoritmo de Hash conhecido como criptografia MD5.

Outro método utilizado foi o de caracteres especiais 
aleatórios, e por fim a união entre a técnica MD5 com 
uma palavra-chave para dificultar a descoberta de 
senhas por tentativas.

4. Resultados e discussão

Durante seu desenvolvimento concretizou-se a 
importância de criar um teclado virtual para que os ouvintes 
pudessem efetuar login no ambiente e assim conseguirem 
realizar as atividades de aprendizagens fornecidas pelo 
AIAL. Como a Língua Brasileira de Sinais só possui letras 
maiúsculas e números, observou-se que a existência de uma 
maior segurança para criptografar esses dados era 
necessária, e foi a partir disso que se criou a metodologia 
para criptografia baseada no algoritmo de Hash.

Os resultados foram significantes no que tange a linha 
metodológica da criptografia para o ambiente, pois através 
dessa metodologia os usuários tem maior segurança, porque 
a sua senha foi criptografada ao mesmo tempo que ao 
possuir uma palavra-chave torna as combinações mais 
difíceis de serem descobertas incluindo assim as pessoas 
portadoras de necessidades especiais no mundo virtual com 
a segurança necessária.

Outras discussões em torno do ambiente estão sendo 
analisadas, desde diversas arquiteturas para a sua tela 
principal bem como a metodologia pedagógica para que 
aconteça o ensino-aprendizagem.

Referências
[1] BANCO DO BRASIL. O Sistema do Banco do Brasil. 2009.

[2] BURNETT, S. E.; PAINE, S. Criptografia e Segurança – Guia 
oficial RSA. Campus, 2002.

[3] CÂMARA, Marcos. Criptografia e Compreensão de Dados. 
Universidade Católica de Salvador – UCSal. Disponível em:

http://pessoal.pb.cefetpr.br/fernando/pos_redes/apoio_3a_aula/cripto_com
pactacao_dados.pdf Acesso em: 20 jun. 2009.
[4] COUTINHO. Júlio. Ataque de força bruta – Joomla e segurança 

(Artigo 2). Retirado do capítulo 14 do livro Professional Joomla -
Programador para Programador, de Dan Rahmel. Disponível em: 
http://www.joomlabrasilia.org/blog-do-cout/tudo-sobre-joomla/151. 
Acesso em: 20 jun. 2009.

[5] PHP MANUAL – MD5. Manual da linguagem. Disponível em: 
http://br2.php.net/md5. Acesso em: 18 jun. 2009.

[6] TECHNET, M., Curso Básico de Segurança da Informação, 
Microsoft Corporation, EUA, módulo 1 edition, 2006.

[7] WIKIPÉDIA. Enciclopédia livre. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/MD5. Acesso em: 18 jun. 2009.



Figura 1. No lado B se tem o teclado virtual do AIAL e ao lado A o campo de usuário e senha do AIAL

Figura 2. Palavras-chave para criptografia auxiliada pelo algoritmo de Hash

Figura 3. Tela de login para o ambiente

Figura 4. No lado A tem-se o md5 modificado, e no B a função para selecionar um símbolo aleatoriamente


