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A evolução de uma ideia 
 

• 1996 – Controle de acesso a serviços Web é tema abordado 
num manuscrito intitulado “Verification of a human in the 
loop, or Identification via the Turing Test” e discute testes 
automatizados para distinção entre homens e máquinas 

 

• 1997 – versão simplificada de um CAPTCHA é colocada no Alta 
Vista a fim de evitar inserção de resultados nas páginas de 
busca por bots 

 

• 2000 – A noção de CAPTCHA é finalmente desenvolvida e 
publicada, incluindo todo programa que diferencia humanos e 
máquinas.  Yahoo adota CAPTCHAS e torna o recurso popular 

 

 



Leis fundamentais do CAPTCHA 

 

• Dificultar ao máximo a sua “decodificação” 
por um computador. 

 

• Facilitar ao máximo a sua “decodificação” 
por humanos. 

 

 

 

 



CAPTCHAs – Nem todos são iguais 

CAPTCHA não é só um recurso, é também conceito. 
 
Assim, diversas implementações distintas podem 
responder pelo nome de CAPTCHA. 
 
Cada uma deve ser pensada e desenvolvida 
focando-se em uma aplicação, seu público alvo, 
prescindência da sua existência, etc. 
 
Um algoritmo gerador de CAPTCHA pode ser de 
domínio público ou colocado sob uma patente. 



CAPTCHAs Visuais 

• Os mais comuns e não por acaso; 

• Eficiência comprovada (verificada diariamente); 

• Facilidade na variabilidade de implementações 
(+ implementações = + desafios para bots); 

• Um bot, para obter maiores taxas de sucesso 
contra um CAPTCHA, deve buscar superar 
exclusivamente os desafios que aquela 
determinada implementação visa prover. 



A língua natural como aliada 

• Formas de fácil reconhecimento por uma 
grande maioria são interessantes; 

• Letras e dígitos carregam em si padrões visuais 
facilmente identificáveis haja visto a extensão 
de seu uso; 

• O tratamento de caracteres ou conjunto destes 
já é há muito uma realidade dos computadores. 

lim   CAPTCHA  =  Usabilidade 
legibilidade -> ∞ 



• Demonstrar que, uma vez focando-se numa 
determinada implementação de CAPTCHA, é 
possível obter resultados consideráveis quando da 
automação de uma inteligência artificial para 
superá-lo; 

 

• Identificar as limitações e dificuldades durante o 
desenvolvimento e apontar os aspectos que, uma 
vez evoluídos, podem tornar este tipo de CAPTCHA 
mais difícil de ser solucionado por uma máquina. 

 

MOTIVO do nosso trabalho 



Algoritmo desenvolvido por Greg Mori e Jitendra 
Malik (Universidade da Califórnia) para quebrar 
CAPTCHAS EZ-Gimpy (92% de sucesso) e Gimpy 
(33% de sucesso), ambos utilizados extensivamente 
pelo Yahoo! 

 

Por serem baseados em palavras, fazem uma busca 
por objetos na imagem, utilizando-se assim de 
algoritmos genéricos também aplicados em 
reconhecimento de pessoas, de objetos 3D, etc). 

 

 

Estudos preliminares de técnicas 



EZ-Gimpy Gimpy 



1. Encontra aleatoriamente um conjunto de 
pontos na imagem e o compara com um 
conjunto modelo das 26 letras. Comparação 
robusta quanto a deformação e ruído; 

2. Formar um conjunto de letras candidatas 
usando técnicas de reconhecimento de formas; 

 

 

Quebrando o EZ- Gimpy 



 

3. Compara as letras aos pares para ver quais, e 
em que sequencia, podem ser usadas para 
formar uma palavra. Pares possíveis são ligadas 
por arestas de um grafo; 

 

Quebrando o EZ- Gimpy 



4. Procura por palavras reais, seguindo as arestas 
do grafo; 

5. Se, ao final, houver mais de uma palavra, 
calcular a distância entre cada letra das palavras 
possíveis e a palavra do captcha. Aquela com 
menor distância é a resposta do algortimo. 

 

Quebrando o EZ- Gimpy 



1. Encontrar a borda dos pares de palavras; 

 

 

 

2. Procurar por letras, nesse par encontrado, da 
mesma forma que no EZ-Gimpy; 

 

  Quebrando o Gimpy 



3. Sugerir uma palavra do par (da mesma forma 
que no EZ-Gimpy). A palava sugerida é retirada 
da imagem original; 

 

 

 

4. Repete o mesmo processo para a palavra 
restante do par. 

  Quebrando o Gimpy 



Mudança no estilo do CAPTCHA, como se pode 
notar abaixo:  

 

 

Apesar de aparentemente mais simples, ele 
provavelmente inviabiliza o algoritmo descrito 
impedindo a busca por conjuntos de pontos na 
imagem, uma vez que as letras são “coladas”, ou 
seja, é um fluxo único. Além disso, não é mais 
baseado em palavras. 

O que o Yahoo! fez então… 



Objetivo: quebrar um captcha sem usar tecnicas de 
visão computacional (OCR). 

Aproveita-se de uma falha de implementação dos 
algoritmos que utilizam CAPTCHAS. 

A maioria desses algoritmos não destrói a sessão 
depois que uma frase correta é digitada. Assim, é 
possível usar o id da sessão de um CAPTCHA já 
conhecido para fazer requisições de outras páginas 
protegidas pelo mesmo tipo de teste. 

 

 

Há como evitar o uso de OCRs! 



E começa o nosso trabalho… 



• Neste primeiro momento, focamos na solução de 
CAPTCHAS criados por um gerador simples 
escrito em PHP: 

– Caracteres limitados (apenas letras maiúsculas); 

– Ruído composto apenas por pontos e traços; 

– Ruído e caracteres de cores distintas. 

 

Esta abordagem de CAPTCHA é muito próxima à 
utilizada na plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/), 
que foi o parâmetro inicial de dificuldade sugerido. 

 

Quais CAPTCHAS resolver? 

http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/


1. Criamos um conjunto de CAPTCHAS de treinamento; 
2. Analisamos o conjunto de treinamento; 

 
 Cores da imagem: 
 
          251 1714 
          210 222 
          104 205 
          147 153 
          217 36 
          244 29 
          105 20 
          140 19 
          146 16 
          237 14 

 

Nosso conjunto de representantes 



3. Criamos uma imagem sem ruído; 

 

 

 

 

4. Encontramos cada uma das letras, as extraimos 
e salvamos com o nome do caracter que 
possuem. 

Nosso conjunto de representantes 



1. Criamos as imagens sem ruído; 
2. Encontramos as letras e as extraímos; 
3. Classificamos a imagem utilizando nosso conjunto 

de representantes e uma técnica chamada “Técnica 
de busca de espaço vetorial”; 

4. Imprimimos na tela os caracteres da imagem. Para o 
exemplo dado, o resultado foi o seguinte: 

      (0,98,'R') 
      (0,97,'I') 
      (0,97,'C') 
      (0,97,'P') 

Nossa solução 



Técnica que classifica documentos baseada na 
frequência com que cada palavra aparece em cada 
documento. 

Busca de espaço vetorial 

DOC A 
2 caneta 
3 lápis 
1 papel 

DOC B 
3 caneta 
0 lápis 
3 papel 

DOC ? 
2 caneta 
2 lápis 
2 papel 



Representação espacial do documento do tipo A. 

As palavras representam dimensões: 

 

Busca de espaço vetorial 

Lápis 

Papel 

2 

3 

1 

Caneta DOC A 
2 caneta 
3 lápis 
1 papel 



Representação espacial do documento do tipo A. 

Criação do vetor magnitude: 

 

Busca de espaço vetorial 

Caneta 

Lápis 

Papel 

2 

3 

1 

Vetor magnitude 
(2,3,1) 

DOC A 
2 caneta 
3 lápis 
1 papel 



Representação espacial de todos os documentos 
representantes e seus vetores magnitude: 

 

Busca de espaço vetorial 

Caneta 

Lápis 

Papel 

2 

3 

1 

Vetor magnitude 
(2,3,1) 

Vetor B 

DOC A 
2 caneta 
3 lápis 
1 papel 

DOC B 
3 caneta 
0 lápis 
3 papel 



Inclusão da representação espacial do documento 
de tipo desconhecido: 

 

Busca de espaço vetorial 

Caneta 

Lápis 

Papel 

2 

3 

1 

Vetor magnitude 
(2,3,1) 

Vetor B 

2 

2 

DOC A 
2 caneta 
3 lápis 
1 papel 

DOC B 
3 caneta 
0 lápis 
3 papel 

DOC ? 
1 caneta 
2 lápis 
2 papel 



No caso dos documentos, será aquele cujo cosseno 
do ângulo entre o vetor magnitude e o vetor 
magnitude do documento desconhecido tiver o 
maior valor. 

 

Como determinar a maior semelhança? 

DOC A 
2 caneta 
3 lápis 
1 papel 

DOC B 
3 caneta 
0 lápis 
3 papel 

DOC ? 
1 caneta 
2 lápis 
2 papel 



Documento A vs. Documento ‘?’ 

DOC A 
2 caneta 
3 lápis 
1 papel 

DOC B 
3 caneta 
0 lápis 
3 papel 

DOC ??? 
1 caneta 
2 lápis 
2 papel 

 (2,3,1)*(1,2,2)  
||(2,3,1)|| * ||(1,2,2)|| 

             2+6+2              
sqrt(4+9+1) * sqrt(1+4+4) 

    10     
3,74 * 3 

   10    
11,22 

0,89 



Documento B vs. Documento ‘?’ 

DOC A 
2 caneta 
3 lápis 
1 papel 

DOC B 
3 caneta 
0 lápis 
3 papel 

DOC ??? 
1 caneta 
2 lápis 
2 papel 

 (3,0,3)*(1,2,2)  
||(3,0,3)|| * ||(1,2,2)|| 

              3+0+6               
sqrt(9+0+9) * sqrt(1+4+4) 

     9      
4,24 * 3 

   9    
12,73 

0,71 



Busca pelo maior cosseno 

DOC A 
2 caneta 
3 lápis 
1 papel 

DOC B 
3 caneta 
0 lápis 
3 papel 

DOC ??? 
1 caneta 
2 lápis 
2 papel 

 (3,0,3)*(1,2,2)  
||(3,0,3)|| * ||(1,2,2)|| 

              3+0+6               
sqrt(9+0+9) * sqrt(1+4+4) 

     9      
4,24 * 3 

   9    
12,73 

0,71 

 (2,3,1)*(1,2,2)  
||(2,3,1)|| * ||(1,2,2)|| 

             2+6+2              
sqrt(4+9+1) * sqrt(1+4+4) 

    10     
3,74 * 3 

   10    
11,22 

0,89 



A técnica aplicada ao CAPTCHA 

(255,255,255,0,0,0,0,255,255,255,....) 

... 

(0,0,0,255,255,255,0,0,255,255,....) 

(0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,255,255,255,....) 

? 
(0,255,255,0,0,255,0,255,0,
0,255,255,....) 



Classificação da imagem desconhecida 

0,67 

0,93 

0,32 

? 
(0,255,255,0,0,255,0,255,0,

0,255,255,....) 

?  = B 
... 



• Única fonte, mesmo tamanho e mesmas cores 
das letras 

• Mesmo ângulo de rotação 

• Caracteres possíveis são apenas letras maiúsculas 
 

 Números + letras maiúsculas 

 Números + letras minúsculas 

 Letras rotacionadas 

 Letras em diferentes tamanhos 

 

Limitações e próximas etapas 



• http://headfirstlabs.com/books/hfphp/ 

• http://www.cs.sfu.ca/~mori/research/gimpy/ 

• http://www.puremango.co.uk/2005/11/breaking
_captcha_115/ 

 

(todos links acima verificados em 01/11/2011) 
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