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O grupo anti-spam MAAWG completa 5 anos
de significativo crescimento,
Elege seus executivos para 2009 e publica relatório sobre o status DSN
SAN FRAN CISCO, 29 de abril /PRN ewswire/ -- A maior associação global de comércio que trabalha contra o
spam e o abuso de mensagens continua em seu quinto ano consecutivo de significativo crescimento, apesar da
desaceleração da economia. O trabalho produzido pelo Grupo de Trabalho Anti-Abuso de Mensagens (MAAWG Messaging Anti-Abuse Working Group) e o sucesso de suas três reuniões que atraíram um número recorde de
participantes em 2008, refletem a urgência que a indústria de mensagens tem em tratar das questões fundamentais
relativas ao spam e na proteção dos consumidores.
O MAAWG cresceu 27% e mais do que duplicou seu quadro de membros internacionais em 2008, encerrando o
ano com 161 membros, incluindo os maiores provedores de serviços pela Internet (ISPs), provedores de e-mails,
remetentes de volume e fornecedores da indústria. Expandindo seu foco da simples prevenção do spam para uma
conscientização mais ampla da proteção dos consumidores, o MAAWG continuou a publicar relatórios especializados
em 2008 para ajudar a indústria a compreender melhor e implementar a autenticação de e-mails, a avaliação da
reputação, melhores práticas atualizadas para os remetentes, encaminhamento de e-mails e práticas para o
compartilhamento de endereços de IP dinâmicos.
"Os hackers e os criminosos responsáveis pelos botnets (softwares maliciosos) e abuso de mensagens se tornaram
atualmente uma economia informal global, baseada em atividades ilícitas, que se aproveita dos usuários finais.
Nenhum ISP ou fornecedor pode deter o spam sozinho. Isto requer cooperação internacional e no MAAWG nós nos
reunimos além das fronteiras para tratarmos de questões técnicas e de políticas públicas, as quais podem deter o abuso
de mensagens e proteger os consumidores", disse Michael O'Reirdan, Presidente do Conselho do MAAWG.
Executivos eleitos para 2009 e relatórios publicados
Eleito para um segundo período, O'Reirdan continua em seu cargo como Presidente do Conselho do MAAWG em
2009. Outros executivos eleitos são os co-Vice-Presidentes do Conselho do MAAWG, Alexander Bobotek e Chris
Roosenraad. Anthony Purcell foi eleito como Tesoureiro.
Um novo relatório publicado pelo MAAWG em abril também foi anunciado. Uma discussão sobre como melhorar
as notificações de status de não-entrega para melhor identificar questões de abuso, o relatório é o primeiro passo para
a conscientização desta questão para a indústria. O relatório "Configuração de notificações de status de entrega (DSN
- Delivery Status Notifications) Legíveis para as Pessoas", está disponível no Web Site do MAAWG
(www.MAAWG.org).
Outros trabalhos em andamento incluem:
- Melhores práticas para a remoção de malwares (softwares maliciosos) dos
computadores de usuários sem suspeitas
- Compreendendo o abuso de mensagens através do IPv6
- Migração para o IPv6 e atualização da estrutura de mensagens
- Segurança das mensagens via Internet e outros abusos de envio
- A relação entre abuso de mensagens, abuso de DNS (serviço de nomes de
domínio) e melhores práticas de gerenciamento da porta 53 dos Registrars
(distribuidores autorizados de domínios)
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A 16a. Reunião Geral do MAAWG, de 9 a 11 de junho em Amsterdã, Holanda, apresentará um discurso
programático sobre os esforços legislativos atuais da União Européia para criminalizar os botnets por Radomir Jansky,
do Diretório Geral de Justiça, Liberdade e Segurança da Comissão Européia. A reunião também realizará mais de 20
sessões apresentando oradores e painéis sobre formatos móveis de relatórios sobre spam, práticas de mitigação de
botnets e malha de feedback para ajudar aos provedores a estimarem custos, entre outros tópicos.
Sobre o Grupo de Trabalho Anti-Abuso de Mensagens (MAAWG)
O Grupo de Trabalho Anti-Abuso de Mensagens é onde a indústria de mensagens se encontra para lutar contra
spams, vírus, ataques de recusa-de-serviço e outros abusos on-line. O MAAWG (www.MAAWG.org) representa
quase um bilhão de caixas de correio para algumas das maiores redes de operadoras em todo o mundo. É a única
organização que aborda holisticamente o abuso de mensagens ao tratar sistematicamente todos os aspectos do
problema, incluindo tecnologia, colaboração da indústria e política pública. O MAAWG alavanca a profundidade e a
experiência de seus membros em todo o mundo para lidar com o abuso em redes existentes e em novos serviços
emergentes. Com sede em San Francisco, Califórnia, o MAAWG é um fórum aberto, impulsionado por necessidades
do mercado e apoiado por grandes operadoras de redes e provedores de serviços de mensagens.
Conselho Diretor do MAAWG: AOL; AT&T (NYSE: T); Charter Communications (Nasdaq: CHTR);
Cloudmark, Inc.; Comcast (Nasdaq: CMCSA); Cox Communications; France Telecom (NYSE and Euronext: FTE);
Goodmail Systems; Openwave Systems (Nasdaq: OPWV); Time Warner Cable; Verizon Communications; e Yahoo!
Inc.
Membros Titulares do MAAWG: 1&1 Internet AG; Bizanga LTD; Constant Contact; e-Dialog; Eloqua
Corporation; Experian CheetahMail; Internet Initiative Japan, (IIJ Nasdaq: IIJI); IronPort Systems; McAfee Inc.; MX
Logic; Outblaze LTD; Return Path, Inc.; Spamhaus; Sprint e Symantec.
Uma lista completa dos membros está disponível no endereço: http://www.maawg.org/about/roster.
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