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1.0– Introdução

Quando uma empresa conecta sua rede à Internet e implementa sistemas de informação, usando a 

tecnologia da Web, conseqüentemente, ela está abrindo uma porta para o acesso aos seus dados mais 

importantes.  

            Com o aumento da infra-estrutura e  o desenvolvimento cada vez mais veloz de programas e 

equipamentos, as redes estão ficando vulneráveis aos inúmeros bugs e falhas de segurança.

         Um contingente  significativo  de  empresas  está  reconhecendo  o  valor  de  uma  boa  Política  de 

Segurança para definir  o que é e o que não é permitido no ambiente de rede e no aceso a Internet. 

Normalmente elas implementam um leque de ferramentas para garantir essa política.

            O maior patrimônio das empresas é suas informações, e a forma de se proteger esse patrimônio é 
por meio de uma cultura da informação.  Assim como a tecnologia, o processo intelectual também é de 
fundamental importância, e para isso, a empresa deve treinar seus funcionários constantemente.

            É preciso definir o que é informação confidencial, e portanto, as pessoas que vão ter acesso a ela, 

e antes de tudo, controlar esses acessos.

            Esse trabalho tem por finalidade mostrar as vantagens que a implantação de uma Intranet 
proporciona às empresas, bem como os perigos a que ficarão expostas depois da implantação, os riscos e 
as maneiras de se enfrentar e de se lidar com esses perigos. Também serão abordados temas como 
segurança física, os passos para a implantação de uma política de segurança,  as ferramentas e



métodos capazes de ajudar a garantir o bom funcionamento e a preservação dos dados dessas empresas.

 



2.0- INTRANET

Intranet é um novo termo que apareceu na linguagem das redes de computadores, e nada mais é do 

que um recurso muito econômico para as empresas que precisam se comunicar com suas matrizes ou 

filiais. É uma espécie de Internet privada que utiliza os mesmos protocolos e padrões da Internet.[08]

O projeto e instalação de uma Intranet visam beneficiar as organizações, facilitando a execução de 

seus processos, propiciando uma melhoria e ganhos na produção de seus bens e serviços. 

Ela é composta pôr um servidor web corporativo, tornando-se disponíveis para os usuários através 

de uma rede interna ou acesso discado privativo, fornecendo assim uma variedade de informações pôr 

meio de um navegador Web (browser).

A  sua  diferença  em  relação  Internet,  é  que  elas  existem  somente  dentro  das  organizações, 

utilizando os recursos da rede interna e tem seu acesso restrito ao pessoal da companhia e filiais, enquanto 

que a Internet é uma rede global e aberta a todos.

Este capítulo fala sobre as reais aplicações da Intranet dentro das empresas,  suas vantagens e 

desvantagens, seus perigos e  equipamentos necessários para se implantar tal tecnologia.



2.1 – Tipos de Intranets

Dependendo das necessidades das empresas, as Intranets podem ou não apresentar conexão com a 

Internet. Assim surgem dois conceitos básicos de Intranets:

•        Intranet com conexão à Internet;

•        Intranet sem conexão com à Internet.

2.1.1 – Intranet com conexão à Internet

Para que a empresa possa se conectar remotamente à outras Intranets, ela pode montar uma Rede 

de Longa Distância (WAN – Wide Area Network) privativa, com custos relativamente altos; pode optar 

pelo serviço da Rede Nacional de Pacotes da Embratel – RENPAC – de médio custo; ou ainda optar pela 

Internet – de baixo custo e com uma boa relação de custo/benefício.

A conexão com a Internet pode ser feita de duas formas:

 Conexão direta com a espinha dorsal (backbone) da Internet via Embratel, ou outro serviço de 

transferência remota de dados, que apresenta alta performance, mas como dito anteriormente, com 

custo bastante elevado. Neste caso, a conexão com o backbone se faz através de um roteador 

conectado a um canal dedicado. 

 Conexão Via Provedor de Acesso à Internet. Aqui, será utilizado um microcomputador, dedicado 

ou não,  como intercambiador  (gateway proxy),  que ligado à rede local,  também se conecta a 

Internet com linha dedicada ou telefônica comum via provedor de acesso. [08] 

A figura 1.0 abaixo mostra como a Intranet é ligada à Internet.

 



 

                                      Fig.1.0- Como a Intranet é ligada a Internet [08]

 

2.1.2 – Intranet sem conexão à Internet

É  simplesmente  uma  LAN  (Local  Area  Network-  Rede  Local)  constituída  basicamente  pôr 

microcomputadores interligados aos servidores da empresa. Nada mais é do que uma rede convencional, 

mas que apresenta alguns serviços que são comuns na Internet, como WWW, FTP, MAIL, etc. Tudo 

instalado internamente para uso restrito dentro da empresa, sem conexão à Internet.

Em alguns casos, empresas que possuem suas Intranets sem conexão à Internet, interligam suas 

matrizes às suas filiais através de rádio-link, satélite ou LPCD (Linha Privada Para Comunicação de 

Dados). Pôr apresentar um alto custo, apenas corporações de grande porte podem manter um serviço 

particular como esse.

 

2.1.3- Intranet Lite

Este tipo de Intranet é voltado apenas para empresas que desejam que sua rede local (LAN) tenha 

conexão com a Internet, assim disponibilizando acesso à Internet para suas estações de trabalho.

Apresenta custo extremamente barato e facilidade para montagem e manutenção.

2.2 – Vantagens e Desvantagens do uso da Intranet
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As  Intranets  possuem  algumas  vantagens  óbvias  e,  também  desvantagens.  Para  implantá-la 

devemos  considerar,  além  dos  aspectos  didáticos,  os  aspectos  comerciais  nas  empresas  e  planejar 

cuidadosamente o projeto inicial, pois o investimento em tecnologia da informação somente terá êxito se 

planejado e gerenciado corretamente.

2.2.1- Vantagens

 A Intranet simplifica a interação do usuário, tornando fácil o acesso à aplicações e a informações 

estáticas e dinâmicas, não importando onde esteja ou qual a plataforma utilizada; 

 Viabiliza publicações em tempo real, de informações atualizadas, favorecendo o desempenho dos 

funcionários da empresa; 

 Auxilia  no  processo  de  descentralização  das  informações,  da  distribuição  de  dados  e  do 

desenvolvimento de aplicações, além de permitir maior participação do usuário final na criação de 

aplicações; 

 Redução de custos  de impressão,  papel,  distribuição de  software,  correio e  processamento de 

pedidos; 

 Facilidade de acesso à consumidores (clientes) e parceiros (revendas); 

 Redução de custos de documentação e suporte; 

 Compartilhamento de recursos e habilidades; 

 Servidores não necessitam de tanto hardware; 

 A tecnologia Web apresenta capacidade de expansão. 

 Etc; 

2.2.2- Desvantagens

 Os aplicativos de colaboração, não são tão poderosos quanto os oferecidos pelos programas para 

grupos de trabalhos tradicionais. É necessário configurar e manter aplicativos separados, como 

correio eletrônico e servidores Web, em vez de usar um sistema unificado, como faria um pacote 

de software para grupo de trabalho; 

 “Há um número limitado de ferramentas para conectar um servidor web a bancos de dados ou 

outros  aplicativos  back-end.  As  Intranets  exigem  uma  rede  TCP/IP,  ao  contrário  de  outras 

soluções de software para grupos de trabalho que funcionam como um pacote de software para 

grupo de trabalho”; [01] 



 É preciso se ter um cuidadoso controle no desenvolvimento de sites, pois se as páginas não forem 

bem feitas,  com informações  bem apresentadas,  será  o  usuário  quem perderá  o  interesse  de 

navegar pela Intranet; 

Os aspectos que abordam o aspecto segurança serão discutidos nos próximos capítulos.

 

 

2.3- Equipamentos Necessários

As plataformas de hardware são comuns e provavelmente já existem na maioria das empresas. 

Normalmente não é preciso fazer uma grande substituição do hardware existente, e talvez, deve-se fazer 

alguma atualização.

O  cliente  necessitará  de  programas  de  navegação  (browsers)  como  o  Netscape  Navigator,  o 

Microsoft Internet Explorer, e alguns outros e aplicativos de correio eletrônico (Outlook Express, Eudora, 

etc).

A infra-estrutura lógica da rede necessária é o protocolo TCP/IP que utilizará o hardware da rede 

local  e  necessitará  no ponto  do  usuário um PC com Microsoft  Windows ou  qualquer  outro sistema 

operacionas (Machintosh, Unix,...) com interface gráfica.

Quanto ao servidor de Intranet, recomenda-se que ele seja distinto dos servidores de arquivos e de 

aplicações da empresa, e poderá ser um Pentium II 300 Mhz, um RISC Sun, Silicon Graphics ou outro, 

com 64 MB ou mais de memória RAM,  mínimo de 2 GB de HD, drive de CD-ROM e com dispositivos 

de backup, como uma unidade de fita  do tipo DAT.

O sistema operacional poderá ser o Microsoft Windows NT Server com TCP/IP e II S 4.0; Unix 

Solaris, SGI IRIX, Netware com Intranetware, Apache, NCSA HTTP, dentre outros que estão disponíveis 

no mercado.

Outros custos serão referentes a pessoal, tais como: treinamento, manutenção, gerenciamento e 

suporte.

2.4- Extranets

Extranet é uma definição atualmente usada para designar a Intranet que se abre para a troca de 

informações com clientes e  fornecedores via Internet.  Nada mais é do que um conjunto de Intranets 

interligadas através da Internet.

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id="_x0000_s1027"
  type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
  margin-left:43.65pt;margin-top:0;width:279pt;height:162.2pt;z-index:2'>
  <v:imagedata src="./mono1422000_arquivos/image003.png" o:title=""/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![endif]-->



A sua característica básica é ser uma rede de negócios que une empresas parceiras por meio de suas 
Intranets utilizando os padrões abertos da Internet. Esses parceiros não precisam ter o mesmo tipo de 
computadores (hardware), sistema operacional, gerenciadores de banco de dados (software) ou browser 
para navegação. A figura 2.0 abaixo ilustra um esquema de Extranet.

 

                                               Fig. 2.0 – Esquema de uma Extranet [08]
2.5 – Conclusão

A Internet é a novidade mais útil, consistente e acessível que a informática nos trás. São milhões 

de computadores interligados em todo o mundo, o acesso é fácil e imediato, as informações se apresentam 

de forma gráfica e agradável.

Qualquer pessoa ou empresa pode buscar e fornecer informações via Internet. Pode-se dizer que 

uma empresa poderá dispor seus dados na Internet pelo mesmo custo e com a mesma qualidade que uma 

pessoa qualquer, é bom, e é barato. Grandes corporações já constataram como vale a pena.

Com isso deu-se o surgimento de um novo tipo de Internet, a Intranet, um meio simples, barato e 

eficiente que as empresas acharam para expandirem seus negócios e abrir suas portas para o mundo.

Este  capítulo  teve  como  objetivo  dar  uma  visão  geral  sobre  o  que  seria  essa  Tecnologia, 

mostrando as inúmeras vantagens que ela traz, e principalmente, mostrar que hoje em dia, pra que uma 

empresa possa sobreviver  elas devem se adaptar a essa nova tecnologia o mais rápido possível, e mostrar 

também, que tecnologia da informação não é um problema e sim uma maneira viável e eficaz de se 

assumir uma posição de destaque dentro do mercado.
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3.0- Segurança

         Com o advento da Internet, as empresas foram atraídas pela possibilidade de usá-la para 
expandirem seus negócios. Isto trouxe uma série de preocupações, especialmente em relação a segurança 
dos dados. A informação hoje pode ser considerada um bem tão valorizado quanto o próprio patrimônio 
das empresas, por isso, estas estão buscando cada vez mais maneiras de manter seus dados (suas 
informações) longe de intrusos. 

Para que as empresas sejam competitivas, é fundamental que elas possam contar com um trabalho 

de profissionais especializados e qualificados que saibam, alinhar segurança a Tecnologia da Informação. 

Este capítulo mostra alguns dos fatores importantes que contribuíram para colocar a questão da segurança 

em destaque nas empresas, fornecer um breve histórico sobre os “vilões” das redes, os hackers, e sobre as 

formas de segurança. 

3.1  –  Fatores  que  contribuíram  para  a  difusão  da  segurança

            nas empresas                                

Dois fatores fizeram com que a segurança passasse a entrar na ordem do dia a dia das corporações. 

O primeiro foi o fato da Internet criar um link (uma conexão) entre a empresa e o mundo. Antes da 

Internet,  as empresas comunicavam seus computadores apenas internamente, quando muito com seus 

clientes e fornecedores e raramente com redes abertas.



Esta conexão com a Internet trouxe as primeiras preocupações com segurança e a ameaça de ser 

invadido por hackers. O segundo motivo foi a atração das empresas por fazer negócios via rede, criando o 

conceito de comércio eletrônico.

Estes fatores fizeram com que a segurança entrasse nas agendas das empresas, dos seus executivos 

e acionistas, pois não se trata mais só de proteger a informação, mais o negócio.

A visão simples que a maioria das empresas tem com relação a segurança, remete ao pensamento 

de apenas proteger a conexão da empresa com o mundo, e é isso que muitas vezes é a receita para o 

desastre.

“Se a visão da empresa é proteger-se contra hackers, com certeza este é o caminho. Mas, se a 

companhia vê a segurança protegendo seu negócio contra fraudes, roubos internos, espionagem industrial, 

perda de produtividade, invasões e vazamento de informações realizadas internamente (por funcionários, 

prestadoras de serviços, clientes ou até pessoas infiltradas), é necessário ter uma visão coorporativa de 

segurança da informação. Com isso, muitas empresas chegam à conclusão que a segurança na conexão 

com a Internet é apenas um passo na proteção dos negócios na rede. 80% dos problemas de segurança são 

causados pelo público interno (as pessoas que tem acesso direto na empresa) e não por hackers”. [06]

Antes da era Internet e do comércio eletrônico, a informática tinha pouca importância no negócio 

real  da empresa.  Atuava na retaguarda ou na melhoria de processos,  mas muito dificilmente era um 

elemento  de  negócios.  Era  um  centro  de  custos  e  despesas,  não  gerando  resultado  operacional 

significativo. Na era dos mainframes a segurança era provida pelo próprio fornecedor do computador, que 

também fornecia software, treinamento e vários serviços agregados. Nesta época poucas pessoas sabiam 

usar um computador e as informações armazenadas não tinham um valor palpável. 

Quando  surgiram  as  redes  novos  problemas  vieram,  entre  eles  o  armazenamento  e  o 

processamento  das  informações.  Começaram  a  surgir  também  problemas  com  a  integridade  das 

informações e aumentou o número de dados processados nas empresas. Essa foi a era da incerteza na 

segurança e nenhum fornecedor surgiu como líder protegendo esse ambiente que era chamado “caótico”, 

muitas vezes com razão.

O surgimento da Internet trouxe a preocupação real, o termo hacker, que até quatro anos atrás era 

desconhecido no Brasil, passou a fazer parte do dia a dia das empresas.

O crescimento da informática na companhia e a demanda pela instalação rápida do ambiente de 

negócios  da empresa,  fizeram com que durante  a  revolução do meio informatizado,  muitos  sistemas 

fossem instalados sem a devida segurança, o que gerou uma cadeia de vulnerabilidades, muitas vezes sem 

que  a  empresa  percebesse.  A  prática  era  implementar  sistemas,  redes  e  computadores  com  baixo 

investimento em segurança e sem visão coorporativa. Isso provocou uma realidade na qual a maior parte 

das  empresas  possui  sérios  problemas  de  falta  de  segurança,  que  também são  multiplicados  com a 



migração dos negócios para a Internet.

Um dos grandes problemas que ocorrem, é que muitas vezes os próprios técnicos e gestores do 

ambiente de informática da empresa, não admitem ou não querem admitir que existam problemas de 

segurança e muitas vezes por causa disto convivem com vazamento de informações e fraudes constantes 

sem que eles percebam. Analisar o ambiente de informática e Internet com visão coorporativa, conhecer 

as ameaças e vulnerabilidades para poder corrigir os problemas e implementar uma política de segurança 

coorporativa, é um bom meio para se obter altos níveis de segurança.[06]

 

 

3.2- Hackers

Hackers, originalmente, designava qualquer pessoa que fosse extremamente especializada em uma 

determinada área. Somente com a ajuda do cinema americano, é que o termo Hacker de Computador 

passou a ser utilizado largamente, mas nem por isso perdeu sua identidade.

“Os estudos têm mostrado que um hacker de sistemas é usualmente do sexo masculino, com idade 

entre 16 e 25 anos. Os hackers geralmente estão interessados em entrar nas redes para aumentar suas 

habilidades  ou  utilizar  os  recursos  da  rede  para  seu  próprio  propósito.  Muitos  hackers  são  bastante 

persistentes em seus ataques, isto é devido a quantidade de tempo livre que possuem (alguns trabalham no 

setor e os mais jovens não trabalham, sobrando muito tempo livre para a execução dos ataques)”.[06] 

O  mundo  virtual  em  que  habitam  os  Hackers  é  extremamente  complexo.  Existem  os  mais 

graduados que são respeitados única e exclusivamente pelo grau de conhecimento que possuem; existem 

os intermediários,  que estão sempre contribuindo com a descoberta de pequenas falhas;  e não existe 

Hacker “ouvinte”, ou seja, aquele que não está participando efetivamente de alguma coisa. Um Hacker 

precisa de informação exclusiva e secreta, com a qual poderá trocar ou discutir com outros Hackers. Os 

Hackers mais avançados se empenham em desenvolver ataques muito sofisticados, pesquisas de grande 

porte,  e  por  isso passam um bom tempo recebendo informação de  “Hackers  operários”  e  montando 

gigantescos quebra-cabeças, sem que para isso precisem compartilhar uma informação que não tenha sido 

exaustivamente testada, não pondo em risco seu projeto.

Estes  grandes  ataques,  quando  ocorrem,  movimentam  toda  a  comunidade  Hacker,  e 

principalmente os responsáveis pela segurança em sistemas iguais ao que sofreu o ataque. A circulação da 

informação de como o ataque foi feito pode levar dias (contando com o levantamento procedimental por 

parte da vítima) e até que todos os sistemas semelhantes corrijam as falhas que permitiram o ataque, 

muitos outros sistemas ficam vulneráveis durante horas,  pois a informação técnica no “underground” 

(mundo) hacker é repassada de uma maneira muito mais veloz, já que o procedimento não precisa ser 



descoberto, apenas refeito.

Percebe-se então,  que uma informação realmente séria sobre falha de segurança é geralmente 

válida por muito pouco tempo. Empresas sérias com sistemas importantes corrigem suas falhas quase tão 

rápida quanto o ataque (“quase” este é o problema). E dificilmente um sistema em que a segurança é 

completamente vital utiliza processos comuns. Geralmente são processos personalizados, de tecnologia 

própria, o que comunitariamente é muito bom, pois um ataque efetuado naquele sistema não funcionará 

em nenhum outro, mas por outro lado, apenas os responsáveis por este sistema é que estarão encarregados 

de detectar e corrigir o problema, o qual seria conseguido de forma absurdamente mais rápida quando 

muitas pessoas, ou no caso empresas, temem sofrer o mesmo ataque.

3.2.1- Definições

A hierarquia do mundo “underground” é muito simples: ou a pessoa é um Hacker, ou não. Simples 

assim:  se  a  pessoa  tem  conhecimentos  aprofundados  em  qualquer  assunto  (de  preferência  pouco 

explorado), ela pode se considerar um Hacker; caso contrário, se a pessoa não tem nenhuma novidade em 

nenhum campo da computação ou correlatos, e apenas utiliza o conhecimento dos Hackers para fazer suas 

investidas, ela é considerada inferior, pouco ou nada interessante, e é sumariamente ignorada.

Dentro  do  fechado  e  pequeno  grupo  dos  verdadeiros  “gênios  dos  computadores”,  pode-se 

distinguir três subgrupos principais: [07]

Hacker: É aquela pessoa que possui uma grande facilidade de análise, assimilação, compreensão 

e capacidades surpreendentes de conseguir fazer o que quiser (literalmente) com um computador. Ele 

sabe perfeitamente que nenhum sistema é completamente livre de falhas, e sabe onde procurar por elas, 

utilizando  técnicas das mais variadas (aliás, quanto mais variado, mais valioso é o conhecimento do 

Hacker). 

Cracker: Possui tanto conhecimento quanto os Hackers, mas com a diferença de que, para eles, 

não basta entrar em sistemas, quebrar senhas, e descobrir falhas. Eles precisam deixar um aviso de que 

estiveram lá, geralmente com recados, algumas vezes destruindo partes do sistema, e até aniquilando com 

tudo o que vêem pela  frente.  Também são atribuídos aos crackers programas que retiram travas  em 

softwares, bem como os que alteram suas características, adicionando ou modificando opções, muitas 

vezes relacionadas à pirataria.  

Phreaker: É  especializado  em telefonia.  Faz  parte  de  suas  principais  atividades  as  ligações 

gratuitas (tanto local como interurbano e internacional), reprogramação de centrais telefônicas, instalação 

de escutas. O conhecimento de um phreaker é essencial para se buscar informações que seriam muito 

úteis nas mãos de mal-intencionados. Além de permitir que um possível ataque a um sistema tenha como 

ponto de partida provedores de acessos em outros  países,  suas  técnicas  permitem não somente ficar 

invisível diante de um provável rastreamento, como também forjar um culpado da ligação fraudulenta, 



fazendo com que  este fique tachado como culpado. [07] 

Agora,  fora  desses  grupos  acima,  existem  inúmeras  categorias  de  "não-Hackers",  onde  se 

enquadra a maioria dos pretendentes a Hacker, e a cada dia, surgem novos termos para designá-los. São 

os principais:

Lamers: Lamer é aquela pessoa que quer aprender sobre Hackers, e sai perguntando para todo 

mundo. Os Hackers, ou qualquer outra categoria, não gostam disso, e passam a lhe insultar, chamando-o 

de lamer. Ou seja, novato. 

Wannabe: É o principiante que aprendeu a usar algumas técnicas já prontas (programas já prontos 

para descobrir senhas ou invadir sistemas), entrou em um pequeno provedor e já acha que vai conseguir 

invadir qualquer sistema. 

“Arackers: Esses são os piores! Os "Hackers-de-araque" são a maioria absoluta no submundo 

cibernético. Algo em torno de 99,9%. Fingem ser os mais ousados e espertos usuários de computador, 

planejam ataques, fazem reuniões durante as madrugadas (ou pelo menos até a hora em que a mãe mandar 

dormir), contam de casos absurdamente fantasiosos, mas no final das contas vão fazer download no em 

sites eróticos ou jogar algum desses "killerware" ( jogos de luta pela rede), resultando na mais chata e 

engraçada espécie: a "Odonto-Hackers" - o Hacker da boca pra fora!”. [07] 

3.2.2 – Alguns motivos que levam os Hackers às suas práticas

Independente do tipo de hacker, as motivações para seus ataques são bastante variadas, e pode-se 
dividir suas ações em algumas categorias distintas.

Espionagem Industrial: Pode ocorrer de uma empresa contratar um hacker para que este invada o 

sistema da concorrência e descubra seus planos, roube seus programas ou até mesmo suas políticas de 

parcerias e investimento. Geralmente é feito por hakers profissionais.

Proveito  próprio:  O  hacker  pode  invadir  um  sistema  para  roubar  dinheiro,  transferir  bens, 

cancelar dívidas ou até mesmo ganhar concursos. Qualquer ação que ele seja diretamente beneficiado.

Inexperiência: Pode existir o caso de uma invasão ocorrer por ignorância. Um exemplo típico é 

de um funcionário que acessa sua conta da empresa através de seu micro em casa. Dependendo da política 

de  segurança  da  empresa,  isto  pode  ser  considerado  uma invasão,  mesmo que  o  usuário  não  tenha 

conhecimento do problema que pode causar.

Vingança: Um ex-funcionário, tendo conhecimento do sistema, pode causar vários problemas, se 

o gerente de segurança da empresa não “cortar” seu acesso imediatamente após sua saída da empresa. Ou 

ainda, um parceiro de pesquisa pode acessar “mais do que deve” após a quebra de um contrato, trazendo 

complicações e prejuízos a empresa.



Status ou Necessidade de Aceitação: Uma invasão difícil pode fazer com que o invasor ganhe 

um certo status entre seus colegas. Isso pode acarretar uma competição, ou uma verdadeira “gincana” na 

empresa.  Dentre  os  grupos,  é  constante  a  necessidade  de  mostrar  sua  superioridade.  Este  é  um fato 

natural, seja entre humanos, animais ou hackers...

Curiosidade e Aprendizado: Muitos hackers alegam invadir sistemas apenas para aprender como 

eles funcionam. Alguns fazem questão de testar o esquema de segurança, buscando brechas e aprendendo 

sobre novos mecanismos. Este tipo de ataque raramente causa um dano maior ou compromete os serviços 

atacados.

Busca de Aventuras: O ataque a sistemas importantes, onde os esquemas de segurança são muito 

avançados, podem fazer com que o hacker se sinta motivado pelo desafio e pelo perigo de ser pego. 

Alguns crakers sentem prazer pela destruição. Invadem e destroem pelo puro prazer de causar o mal. 

Raramente são pegos e se vangloriam de seus atos.

3.3 – Tipos de Segurança

A segurança de dados pode ser definida como a proteção destes contra a revelação acidental ou 
intencional a pessoas não autorizadas, e contra alterações não permitidas.

A segurança no universo computacional se divide em  Segurança Física e Segurança Lógica, 

presente tanto em PC’s individuais como em computadores ligados em rede (Internet ou Rede interna).

O objetivo da segurança de dados abrange desde uma fechadura na porta da sala de computadores 

até o uso de técnicas criptográficas sofisticadas e códigos de autorização.

Seu estudo não abrange somente o crime computacional (hackers, crakers), envolve qualquer tipo 

de violação da segurança, como erros em processamento ou códigos de programação.

A  segurança  de  dados  tem por  objetivo  restringir  o  uso  de  informações  (softwares  e  dados 

armazenados)  no  computador  e  dispositivos  de  armazenamento  associados  a,  somente,  indivíduos 

selecionados ou que tenham prévia autorização para utilizar os mesmos.

3.3.1- Segurança Física

São  as  ameaças  sempre  presentes,  mas  nem  sempre  lembradas;  incêndios,  desabamentos, 

relâmpagos, alagamentos, problemas na rede elétrica, acesso indevido de pessoas ao CPD, treinamento 

inadequado de funcionários, etc.

Medidas  de  proteção  física,  tais  como  serviços  de  guarda,  uso  de  no-breaks  (aparelhos  que 

possuem uma bateria interna, ou estão ligadas a uma externa, que servem para gerar energia quando à 

falta da mesma), alarmes e fechaduras, circuito interno de televisão e sistemas de escuta são realmente 

uma parte  da  segurança  de  dados.  As  medidas  de  proteção  física  são  freqüentemente  citadas  como 



“segurança computacional”, visto que têm um importante papel também na prevenção dos itens citados 

no parágrafo acima.

O ponto-chave é que as técnicas de proteção de dados por mais sofisticadas que sejam, não tem 

serventia nenhuma se a segurança física não for garantida.

Assim, conclui-se que o objetivo da Segurança Física é proteger o ambiente de processamento de 

dados contra os acessos não autorizados e os riscos naturais e/ou intencionais. Para isto, primeiramente 

deve-se  planejar  corretamente  todas  as  etapas,  desde  a  escolha  do  local,  até  a  instalação  dos 

equipamentos, o computador e seus periféricos.

Abaixo serão mostradas algumas técnicas de Segurança Física. Vale aqui frisar que este trabalho 

não dará ênfase para tal assunto, e apenas citará alguns conceitos básicos das técnicas empregadas para 

garantir a segurança física do ambiente computacional.

•      Localização e edificação

      1.  Situar-se em rua de fácil acesso, tendo, portanto diversas entradas;

2. Evitar lugares onde ocorrem grandes aglomerações ou manifestações públicas; 

      3.  Dispor  de  local  para  estacionamento  e  meios  eficiente  para  que  veículos  de              

            recebimento  e  entrega  de  material  tenham  facilidade  de  carga/descarga;                    

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

                                                       

4. Evitar locais onde possa haver interdição; 

5. Não deve localizar em local propício a inundações; 

6. Ter facilidade de instalação de linhas telefônicas (teleprocessamento); 

7. Dispor de sistema de abastecimento de energia elétrica eficiente e segura, de preferência através 

de cabos subterrâneos; 

8. Isolar o prédio de instalações, depósitos etc., que passam apresentar riscos de incêndio, explosão 

ou algo semelhante; 

9. Evitar  a  proximidade  de  antenas  emissoras  de  microondas,  radar,  rádio  e  televisão,  devido  à 

possível interferência no funcionamento do computador; 

10.O local onde será montado o CPD (centro de processamento de dados), deve possuir pelo menos 

uma entrada que possibilite a passagem do maior equipamento existente no mercado; 



11. Os materiais empregados na construção devem ser os mais resistentes    possíveis; 

12. A área do CPD deve ser acessível somente para as pessoas que trabalham no local e a outras 

somente quando autorizadas para tal, o número de pessoas para ter acesso a este deve ser o mais 

reduzido possível. 

•      Piso elevado

Piso elevado são blocos, geralmente feitos de madeira, montados no piso do CPD, com o objetivo 

de tornar mais fácil a instalação e a manutenção de cabos elétricos e de dados, dutos para circulação de ar 

condicionado, tomadas, etc.

Outra característica que ele apresenta também é possibilitar  a alteração fácil  do ambiente (do 

layout) devido à mobilidade das placas.

Alguns cuidados que devem ser tomados para a implantação do piso elevado:

1. Ele deve suportar o peso dos equipamentos que vão ser instalados; 

2.  Deve ser feito de madeira tratada, para evitar insetos e cupins; 

3.  Deve ser inspecionado e limpo periodicamente, também para evitar insetos e para evitar risco de 

curto-circuito e incêndio. 

•      Ar condicionado / ventilação 

1.      Deve ser composto de mais de um aparelho, permanecendo um deles como reserva;

2.      Deve prover de um sistema de filtragem do ar no caso de atmosfera portadora de gases 

corrosivos;

•      Instalações elétricas

1.      A rede deve ser dividida em fases distintas, para não sobrecarregar a instalação;

2.      A divisão deve ser para o computador, para as linhas auxiliares e para o ar condicionado;

3.      Deve prover de um sistema de baterias alternativas “no breaks”;

4.      Deve existir  pessoal  treinado para eventuais  emergências,  em relação ao manuseio de  tais 

fiações e equipamentos auxiliares;

5.      O Centro de Computação deve obedecer normas de aterramento para componentes metálicos, 

máquinas, quadro de força etc;



•      Depósitos de fitas, cartuchos e discos magnéticos;

1.      Deve  ser  construído  próximo a  unidade  de  montagem destes.  Este  depósito  deve  ter  uma 

construção parecida com a de uma caixa forte;

2.      Deve resistir a possíveis anomalias durante um tempo suficiente para a remoção do material 

considerado vital;

3.      As portas devem ser contra fogo e ter um dispositivo que as feche quando do início deste;

4.      O ar deve ser independente dos demais;

5.      Quando a fita estiver fora de uma atmosfera filtrada, ela deve ficar na posição vertical e longe 

de poeira em uma altura mínima de 20 cm, para no caso de inundação haver tempo de retirar;

• Sinalização

1. Placas com dizeres simples e objetivos a respeito dos procedimentos dentro do CPD, ex: CHAVE 

DE EMERGÊNCIA, SAÍDA, etc. 

•      Emergência

1. Nos pontos críticos como corredores, saídas, rampas, escadas etc. devem ser instaladas lâmpadas 

de emergência com fontes de energia própria; 

2. É necessário que haja mais de uma saída; 

3. Devem  ser  ministrados  treinamentos  de  segurança  para  todo  o  pessoal  no  procedimento  de 

evacuação do prédio; 

•      Proteção e combate a incêndio

1. Os materiais de construção utilizados no CPD devem resistir ao fogo por um determinado tempo; 

2. Os acessórios utilizados no ambiente do CPD não devem ser inflamáveis, ex: tapetes, cortinas, etc; 

3. O CPD deve possuir um sistema de detecção de incêndio adequado; 

4. Vigilância contínua no CPD; 

5. Em lugares estratégicos como piso elevado e condutores de ar condicionado devem ser instalados 

sensores de detecção de fumaça e de calor; 

6. No combate ao incêndio podem ser utilizados sistemas de Injeção de Gás, Chuveiros, Extintores 

portáteis, etc; 



•      Iluminação

1.      Deve se evitar luz solar direta, pois esta pode afetar objetos magnéticos como fitas e danificar 

sua estrutura;

2.      Os reatores de lâmpadas fluorescentes devem ser colocados fora do CPD, pois eles causam um 

aquecimento excessivo neste;

•      Interferências

1.      Evitar qualquer tipo de equipamento nas proximidades do CPD, que possam gerar qualquer tipo 

de interferência nos computadores, por exemplo, máquinas xerográficas;

•      Limpeza e Arrumação

1.      Deve-se instruir aos responsáveis por este serviço quanto aos seguintes aspectos: que produtos 
usar, cuidados com a limpeza de pisos elevados, cuidados com o manuseio dos equipamentos, 
etc;

3.3.1.1- Situações de Insegurança

As ameaças podem ser oriundas das seguintes situações de insegurança:

Catástrofes

 Incêndio acidental ou intencional; 

 Alagamento  por  inundação  de  porões  ou  salas  com  risco  potencial,  por  vazamento  dos 

encanamentos ou por goteiras; 

 Explosão intencional ou provocada por vazamento de gás (em botijões ou encanado); 

 Desabamento parcial ou total do prédio; 

 Impacto de escombros da cobertura (teto de gesso, forração ou telhado); 

 Grande sobrecarga na rede elétrica ou relâmpagos que causam queima total de equipamentos; 

 Terremotos, que normalmente provocam uma combinação dos itens acima; 

 Guerras - com conseqüências imprevisíveis ; 

Problemas ambientais 

•        Variações térmicas - excesso de calor causa travamentos e destrói mídias; excesso de frio congela 

fisicamente dispositivos mecânicos, como discos rígidos;



•        Umidade - inimigo potencial de todas as mídias magnéticas;

•        Poeira depositada nas cabeças de leitura  e gravação dos drivers,  pode destruir  fisicamente um 

disquete ou uma fita;

•        Radiações  -  além  de  causarem  danos  às  pessoas,  podem  provocar  problemas  diversos  em 

computadores; 

•        Ruído causa estresse no pessoal; 

•        Vapores  e  gases  corrosivos  -  em  qualquer  incêndio,  bastam  100ºC  para  transformar  a  água 

cristalizada nas paredes em vapor, que destrói mídias e componentes; 

•        Fumaça – por exemplo, a fumaça do cigarro deposita uma camada de componentes químicos nas 

cabeças de leitura e  gravação dos drivers,  que pode inviabilizar a utilização de disquetes e  fitas; 

fumaça de incêndios próximos é muito mais perigosa;

•        Magnetismo -  grande inimigo das mídias  magnéticas,  pode  desgravar  disquetes,  fitas  e  discos 

rígidos;

•        Trepidação - pode afrouxar placas e componentes em geral, além de destruir discos rígidos;

 

 

3.3.2 – Segurança Lógica

3.3.2.1 - Definição

A  Segurança  Lógica  pode  ser  definida  como  um  conjunto  de  métodos  e  procedimentos, 

automatizados  ou  manuais,  destinados a  proteger  os  “recursos  computacionais”  contra  sua  utilização 

indevida ou desautorizada, intencionais ou não.

Algumas das principais ameaças às redes de computadores são:

 Destruição de informação ou de outros recursos; 

 Modificação ou deturpação da informação; 

 Roubo,  remoção  ou  perda  da  informação  ou  de 

outros                                                                                                                            recursos; 

 Revelação de informações; 



 Interrupção de Serviços; 

3.3.2.2 - Princípios básicos

Os princípios básicos de segurança em sistemas são:

•        Confidencialidade:  proteção  da  informação  compartilhada  contra  acessos  não  autorizados; 

obtém-se  a  confidencialidade  pelo  controle  de  acesso  (senhas)  e  controle  das  operações 

individuais de cada usuário(log);

•        Autenticidade: garantia da identidade dos usuários;

•        Integridade: garantia da veracidade da informação, que não pode ser corrompida (alterações 

acidentais ou não autorizadas);

•        Disponibilidade:  prevenção  de  interrupções  na  operação  de  todo  o  sistema  (hardware  e 

software); uma quebra do sistema não pode permitir o acesso aos dados;

3.3.2.3 - Tipos de Ameaças

As ameaças podem ser acidentais, ou intencionais, podendo ser ambas ativas ou passivas.

Ameaças acidentais são as que não estão associadas à intenção premeditada.

Exemplo: 

 Descuidos operacionais; 

 Bugs (falhas) de Software e Hardware; 

Ameaças intencionais são as que estão associadas à intenção premeditada.

Exemplos:

 Observação de dados com ferramentas simples de monitoramento de redes; 

 Alteração de dados, baseados no conhecimento do sistema; 

Ameaças  Passivas  são  as  que,  quando  realizadas  não  resultam em qualquer  modificação  nas 

informações contidas em um sistema;

Ameaças Ativas envolvem alterações de informações contidas no sistema, ou modificações em 

seu estado ou operação;

Os principais ataques que podem ocorrer em um ambiente de processamento e comunicação de 



dados são os seguintes: [04]

 Personificação: um usuário faz-se passar por outro. Um usuário que possui poucos privilégios 

pode fingir ser outro, para obter privilégios; 

 Replay: uma mensagem, ou parte dela é interceptada, e posteriormente transmitida para produzir 

um efeito não autorizado;   

 Modificação: o conteúdo de uma mensagem é alterado implicando em efeitos não autorizados sem 

que o sistema consiga identificar a alteração;   

 Recusa  ou  Impedimento  de  Serviço:  ocorre  quando  uma  entidade  não  executa  sua  função 

apropriadamente  ou  atua  de  forma  a  impedir  que  outras  entidades  executem  suas  funções. 

 Exemplo: Geração de mensagens com o intuito de atrapalhar o funcionamento de algoritmos de 

roteamento; 

 Ataques Internos: ocorrem quando usuários legítimos se comportam de modo não autorizado ou 

não esperado; 

 Armadilhas (Trapdoor): ocorre quando uma entidade do sistema é alterada para produzir efeitos 

não autorizados em resposta a um comando (emitido pela entidade que está atacando o sistema) ou 

a um evento, ou seqüência de eventos premeditados. Exemplo: A modificação do processo de 

autenticação  de  usuários  para  dispensar  a  senha,  em  resposta  a  uma  combinação  de  teclas 

específicas; 

 Cavalos de Tróia: uma entidade executa funções não autorizadas, em adição às que está autorizado 

a executar. Exemplo: Um login modificado, que ao iniciar a sua sessão, grava as senhas em um 

arquivo desprotegido; 

3.3.2.4- Incidentes Variados

 Erros de usuários: de consequências imprevisíveis, desde problemas insignificantes até a perda de 

um faturamento inteiro. Erros de usuários costumam contaminar cópias de segurança (backups) 

quando não detectado a tempo; 

 Erros em backups: risco sério de perda de dados, o backup sempre deve ser verificado; 

 Uso  inadequado  dos  sistemas:  normalmente  ocasionado  por  falta  de  treinamento,  falta  de 

documentação adequada do sistema ou falta de capacidade de quem utiliza o sistema de forma 

inadequada; 

 Manipulação errada de arquivos: Costuma causar perda de arquivos e pode contaminar cópias de 

segurança; 



 Ausência / demissão de funcionário: é problemático se a pessoa ausente for a única que conhece 

determinados procedimentos; 

 Estresse / sobrecarga de trabalho: uma pessoa sobrecarregada é mais propensa a cometer erros e 

adotar atitudes anti-sociais; 

 Equipe de limpeza: deve receber o treinamento adequado sobre segurança; 

3.3.2.5- Contaminação Eletrônica

 Vírus: programa que insere uma cópia sua em outros programas executáveis ou no setor de boot; 

os  vírus  se  replicam  através  da  execução  do  programa  infectado.  Eles  podem  causar  desde 

pequenos danos até perda total dos dados. A maneira de se evitá-los é com o uso de antivírus, 

programas que rastreiam e apagam os vírus, encontrados facilmente no mercado ou baixados via 

dowload pela  Internet.  Os antivírus  mais  usados são  o  Norton  Antivírus,  Macfee VirusScan, 

TBAV, dentre outros. 

 Bactéria:  programa que reproduz a si  próprio e vai consumindo recursos do processador e da 

memória. Pode ser evitado também com o uso de Antivírus. 

 Verme:  programa que  se  reproduz  através  de  redes.  Pode  ser  evitado  também com o  uso  de 

Antivírus. 

 Cavalo de Tróia: programa aparentemente inofensivo e útil, mas que contém oculto um código 

indesejável ou danoso. Pode ser evitado também com o uso de Antivírus. 

 Ameba: usuário que, sem ter conhecimento para tanto, mexe na configuração do computador ou 

do software, causando problemas, perda de dados, travamento da máquina, etc. Esse problema 

pode ser evitado criando uma política de acesso e dando treinamento para os funcionários. 

 Falhas  na  segurança  dos  serviços  e  de  softwares:  os  serviços  da  Internet  e  os  softwares  são 

potencialmente sujeitos a falhas de segurança e funcionamento. Para evitar problemas com essas 

falhas é preciso sempre adquirir softwares conhecidos no mercado e também sempre se fazendo 

cópias de segurança do sistema. 

3.3.2.6 – Usuários e senhas

- Usuários

 Não usar a conta do superusuário (root) ou administrador para outros setores ou funcionários; 

 Criar grupos por setores ou áreas afins; 



 Criar contas dos usuários de acordo com seus nomes, dentro dos grupos; 

-O que usar em senhas

 

 Letras maiúsculas e minúsculas; 

 Palavras com caracteres não alfabéticos (números ou sinais); 

 Senha fácil de lembrar para não esquecer; 

 Fácil de digitar (sem ter que olhar no teclado); 

-O que não usar em senhas

 Mesmo nome do usuário (login).Senha em branco; 

 Palavras óbvias, como “senha”, “pass” ou “password”; 

 Mesma senha para diversos usuários; 

 Primeiro e último nome do usuário; 

 Nome da esposa, marido, pais ou filhos; 

 Informação sobre si mesmo (placa do carro, data de nascimento, telefone, CPF); 

 Somente números ou palavras; 

 Palavras contidas em dicionários (português ou inglês); 

 Palavras com menos de 6 caracteres; 

 A senha de cada usuário é pessoal e instraferível, devendo ser rigorosamente proibida a sua cessão 

a outra pessoa; 

 Nunca escrever a senha num pedaço de papel e colar o mesmo no teclado ou monitor, nem colocar 

em gavetas sem chaves; 

-Troca de senhas

 Periodicidade ideal: 3 meses; 

 Periodicidade máxima: 6 meses; 

 Sempre que houver suspeita de vazamento; 



3.3.2.7 - Backups

Backup é uma cópia dos arquivos mais importante dentro da empresa, ou seja, aqueles arquivos 

chaves (fundamentais). 

Com o  uso  cada  vez  mais  constante  de  computadores,  um sistema de  backup que  garanta  a 

segurança e disponibilidade dos dados corporativos é fundamental.

Apesar de ser uma medida de segurança antiga, muitas empresas não possuem um sistema de 

backup ou o fazem de maneira incorreta.

Montar um sistema de backup requer um pouco de cautela. É importante, por exemplo, saber 

escolher  o  tipo  de  mídia  para  se  armazenar  as  informações,  como fitas  magnéticas,discos  óticos  ou 

sistemas RAID. O dispositivo mais usado é o DAT (Fita Digital de Audio).

Para pessoas físicas e pequenas empresas, não é necessário um grande investimento para implantar 

um sistema de backup. Os mais usados trabalham com drives externos -Zip e Jaz-, equipamentos que 

possuem preço bem mais em conta, embora possuam menor capacidade de armazenamento, que já é 

suficiente para estes casos.

Embora as mídias óticas se mostrem como última palavra em backup, não são muito viáveis, pois 

possuem capacidade de armazenamento relativamente pequena (cerca de 600 MB em um CD) e,  em 

muitos casos não são regraváveis. Um ponto a favor das mídias óticas é a segurança, porém atualmente 

estão sendo utilizadas para a criação de uma biblioteca de dados, o que caracteriza armazenamento de 

dados, e não backup.[13] 

A tecnologia RAID, consiste num conjunto de drives que é visto pelo sistema como uma única 

unidade, continuando a propiciar acesso contínuo aos dados, mesmo que um dos drives venha a falhar. Os 

dados passam pelo nível 1, que significa espelhamento de drives ou servidores (cópia dos dados de drives 

ou servidores),  até  o  nível  5,  que é  o particionamento com paridade (o mesmo arquivo repetido em 

diferentes discos). Esta tecnologia é uma opção segura e confiável, sendo muito utilizada em empresas 

que  possuem rede  non-stop(que  não  podem parar)  e  que  não  podem perder  tempo interrompendo o 

sistema para fazer backup. [13] 

Após a escolha da mídia para armazenamento, é muito importante decidir qual software de backup 

é mais adequado para atender às necessidades do usuário. São três os requisitos básicos que devem ser 

observados:

•                   Facilidade de automatização;

•                   Recuperação;



•                   Gerenciamento.

Isto significa que a ferramenta deve realizar, sem a intervenção humana, determinadas rotinas, 

como abrir e fechar a base de dados ou copiar somente os arquivos alterados. É importante que o produto 

também realize o gerenciamento centralizado, permitindo fazer o backup tanto dos arquivos quanto do 

banco de dados através da mesma interface.

Para se escolher um bom sistema de backup é importante observar:

 O tipo de mídia de armazenamento adequado ao volume de dados e às necessidades da empresa; 

 O ramo de atividade da empresa também é determinante.  Companhias com sistemas non-stop 

necessitam de sistemas rápidos e seguros; 

 O software de backup deve realizar tarefas automatizadas,  como cópia periódica dos  dados e 

atualização dos arquivos que foram modificados; 

 Se a empresa possuir banco de dados, é importante que a ferramenta gerencie através da mesma 

interface tanto o backup de arquivos quando do próprio banco de dados; 

 É muito mais prático um software que permita o gerenciamento centralizado de toda rede, mesmo 

em redes heterogêneas. 

Outro ponto muito importante é que a maioria das falhas na rede corporativa são frutos de erros 

humanos. Isto significa que é necessário um treinamento dos envolvidos, para que estes possam agir de 

maneira correta em caso de emergência (restauração do backup).

Entre as falhas mais comuns, além da falta de preparo dos envolvidos, é o armazenamento dos 

disquetes ou outra mídia de armazenamento no próprio local onde se localiza o computador, o que no 

caso de qualquer desastre (incêndio,enchente), levará a perda total dos dados.

Concluindo,  deve  se  ter  um plano  de  ação  para  montar  um sistema  de  backup,  ou  seja,  as 

estratégias tanto de emergência quanto as de  rotina devem ser estudadas e padronizadas para que todos 

estejam preparados.

3.3.2.8 – Outras formas de proteção dos dados

•        Autorização

Autorização se refere ao processo de conceder privilégios para processos e, fundamentalmente, 

usuários. Isto difere daquela autenticação que é o processo de identificação de um usuário. Uma vez 

identificados  (seguramente),  os  privilégios,  direitos,  propriedade e  ações permissíveis  do usuário são 

determinados através da autorização. 



Listar  explicitamente  as  atividades  autorizadas  de  cada  usuário  (e  processo  de  usuário)  com 

respeito a todos os recursos (objetos) é impossível em um sistema razoável. Em um sistema real certas 

técnicas são usadas para simplificar o processo de conceder e verificar autorizações. 

Uma abordagem, popularizada em sistemas de UNIX, é associar a cada objeto três classes de 

usuário: proprietário, grupo e mundo. O proprietário é o criador do objeto ou o usuário associado como 

proprietário pelo super usuário. As permissões de proprietário (leitura, escrita e execução) aplicam-se 

somente para o proprietário. Um grupo é uma coleção de usuários que compartilham direitos de acesso 

sobre um objeto. As permissões de grupo (leitura, escrita e execução) aplicam-se a todos os usuários no 

grupo (exceto o proprietário). O mundo refere-se a todos outros com acesso ao sistema. As permissões de 

mundo (leitura, escrita e execução) aplicam-se a todos os usuários (menos o proprietário e membros do 

grupo).  

Outra abordagem é associar a um objeto uma lista que explicitamente contém a identidade de 

todos usuários permitidos (ou grupos). Esta é uma Lista de Controle de Acesso (ACL). A vantagem de 

ACLs  é  que  elas  são  facilmente  mantidas  (uma  lista  central  pôr  objeto)  e  é  muito  fácil  verificar 

visualmente quem tem acesso ao que. As desvantagens são os recursos extras exigidos armazenar tais 

listas, como também o vasto número de listas requeridas para sistemas grandes [12] 

 Acessos Físicos 

Restringir o acesso físico aos hosts, permitindo acesso somente a aquelas pessoas que devem usá-
los. Hosts incluem terminais confiáveis (ou seja, terminais que permitem uso não autenticado tais como 
consoles do sistema, terminais de operadores e terminais dedicados a tarefas especiais), e 
microcomputadores e estações de trabalho individuais, especialmente aqueles conectados a rede. É 
importante também certificar  que as áreas de trabalho das pessoas se ajustem bem às restrições de acesso.

Manter cópias originais e backup de programas e dados seguras é sempre aconselhável. Além de 

mantê-los em boas condições para fins de backup, eles devem ser protegidos contra furtos. É importante 

manter backups em uma localização separada dos originais, não somente em consideração a danos, mas 

também para proteger contra furtos.

Considerar o desenvolvimento de políticas para as espécies de dados que deveriam ser permitidas 
residirem em discos de computadores portáteis bem como a maneira pela qual os dados deveriam ser 
protegidos (pôr exemplo criptografia) quando estivessem em computadores portáteis, também é uma 
maneira de se proteger.

Outras  áreas  onde  o  acesso  físico  deve  ser  restrito  são  os  gabinetes  de  fiação  e  elementos 

importantes de rede como servidores de arquivos, hosts servidores de nomes, roteadores e drivers de 

disquete.

 Gerenciamento de linhas de Modem 

Ainda que elas forneçam acesso conveniente a um local para todos os usuários, elas podem 
também fornecer um desvio efetivo dos firewalls do local. Pôr esta razão é essencial manter um controle 



apropriado dos modems.

Não permitir aos usuários instalar uma linha de modem sem uma autorização apropriada (Isto 

inclui as instalações temporárias).

Ter  um  registro  de  todas  as  linhas  de  modem  e  mantê-las  atualizadas.  Sempre  conduzir 

verificações regulares (idealmente automatizadas) dos modems não autorizados no CPD.

 Autenticar Usuários de Discagem 

A verificação do código de usuário e da senha deve ser completada antes que o usuário possa ter 
acesso a qualquer coisa na rede. Considerações normais sobre segurança de senhas são particularmente 
importantes.

Linhas  telefônicas  podem  ser  escutadas  clandestinamente,  e  facilmente  pode-se  l  interceptar 

mensagens em telefones celulares. Os modems modernos de alta velocidade usam técnicas de modulação 

mais sofisticadas que as tornam mais difíceis de monitorar, mas é prudente assumir que "hackers" sabem 

como escutar escondidos as linhas. Por esta razão, deve-se  usar senhas "one-time" sempre que possível.

É  de  grande  utilidade  ter  um único  ponto  de  entrada  para  acessos  discados  para  que  todos 

usuários sejam autenticados da mesma forma. Os usuários irão eventualmente digitar incorretamente uma 

senha. Estabelecer um intervalo curto - digamos de dois segundos - após o primeiro e o segundo "login" 

falho, e forçar uma desconexão após o terceiro. Isto irá frear ataques de senha automatizados. Nunca dizer 

ao usuário se foi o seu código, a senha, ou ambos que estavam errados.

 Registros de Logins 

Todos os logins bem-sucedidos ou não devem ser registrados no log. Entretanto, não se deve 
guardar senhas corretas no log. Ao invés deve-se registra-las como uma simples tentativa de login bem-
sucedida. Já a maioria das senhas são digitadas incorretamente pôr usuários autorizados. Elas variam 
somente pôr um único caracter da senha real. Além disso  não se puder manter tal log seguro, não se deve 
registrálas em hipótese alguma.

Se a identificação da linha chamadora está disponível, deve-se registrar o número chamador para 

cada tentativa de login. Também deve-se estar ciente que a identificação da linha chamadora não deve ser 

considerada confiável (já que intrusos sabem como arrombar comutações telefônicas e "rotear" números 

de  telefone  ou  fazer  outras  mudanças);  use  os  dados  para  fins  informativos  somente,  não  para 

autenticação.

 

3.4 - Conclusão

A tecnologia da informação só se torna uma ferramenta capaz de aumentar verdadeiramente os 

negócios de uma empresa, quando seu uso está vinculado à medidas de proteção dos dados corporativos. 



É nesse contexto que a definição de um Modelo de Segurança da Informação  deixa de ser custo, para se 

tornar investimento capaz de assegurar a sobrevivência da empresa e a continuidade dos negócios da 

organização.

Esse capítulo procurou mostrar os motivos pelos quais uma empresa deve investir em segurança 

tecnológica, fornecendo um breve resumo sobre o que é segurança, o papel que ela desempenha dentro 

das organizações e dos perigos que se escondem por de trás das redes, tanto os perigos físicos como 

também  os  perigos  lógicos,  onde  se  enquadram  os  temidos  hackers,  bem  como  as  formas  de  se 

protegerem desses eventuais perigos. 



4.0 – Políticas de Segurança

Uma política  de  segurança  é  um conjunto  de  leis,  regras  e  práticas  que  regulam como uma 

organização gerencia, protege e distribui suas informações e recursos.

Uma  política  de  segurança  deve  incluir  regras  detalhadas  definindo  como  as  informações  e 

recursos da organização devem ser manipulados, deve definir, também, o que é, e o que não é permitido 

em termos de segurança, durante a operação de um dado sistema.

4.1 – Tipos de políticas

Existem dois tipos de políticas:

            Política baseada em regras: As Regras deste tipo de política utilizam os rótulos dos 

recursos e dos processos para determinar o tipo de acesso que pode ser efetuado. No caso de uma rede de 

computadores, os dispositivos que implementam os canais de comunicação, quando é permitido transmitir 

dados nesses canais, etc.

            Política  baseada  em  segurança: O  objetivo  deste  tipo  de  política  é  permitir  a 

implementação de um esquema de controle de acesso que possibilite especificar o que cada indivíduo 

pode ler, modificar ou usar, ou seja, o que ele pode ou não fazer dentro do ambiente computacional.



Os  objetivos  da  Política  de  Segurança  devem  ser  determinados  a  partir  das  seguintes 

características: [10]

1.      Serviços  oferecidos  versus  Segurança  fornecida  -  cada  serviço  oferecido  para  os  usuários 

carrega seu próprios riscos de segurança. Para alguns serviços, o risco é superior que o benefício 

do mesmo, e o administrador deve optar pôr eliminar o serviço ao invés de tentar torná-lo menos 

inseguro; 

2.      Facilidade de uso versus Segurança - o sistema mais fácil de usar deveria permitir acesso a 

qualquer usuário e não exigir senha, isto é, não haveria segurança. Solicitar senhas torna o sistema 

um pouco menos conveniente, mas mais seguro. Requerer senhas geradas pôr dispositivos torna o 

sistema ainda mais difícil de utilizar, mas bastante mais seguro;  

3.      Custo da  segurança  versus  o  Risco da perda -  há muitos custos  diferentes para segurança: 

monetário (o custo da aquisição de hardware e software como firewalls, e geradores de senha), 

performance (tempo, cifragem e decifragem), e facilidade de uso. Há também muitos níveis de 

risco: perda de privacidade (a leitura de uma informação pôr indivíduos não autorizados), perda de 

dados  (corrupção  ou  deleção  de  informações),  e  a  perda  de  serviços  (ocupar  todo  o  espaço 

disponível  em disco,  impossibilidade  de  acesso  à  rede).  Cada  tipo  de  custo  deve  ser  contra-

balançado ao tipo de perda; [10] 

     Seus objetivos devem ser comunicados a todos os usuários, pessoal operacional, e gerentes através 

de um conjunto de regras de segurança, chamado de "política de segurança".

4.2 – Propósitos de uma Política de Segurança

O principal propósito de uma política de segurança é informar aos usuários, equipe e gerentes, as 

suas obrigações para a proteção da tecnologia e do acesso à informação. A política deve especificar os 

mecanismos através dos quais estes requisitos podem ser alcançados. Outro propósito é oferecer um ponto 

de referência a partir do qual se possa adquirir, configurar e auditar sistemas computacionais e redes, para 

que sejam adequados aos requisitos propostos. 

Portanto, uma tentativa de utilizar um conjunto de ferramentas de segurança na ausência de pelo 

menos  uma  política  de  segurança  implícita  não  faz 

sentido.                                                                                                                                                              

                                                   

4.3  –  As  pessoas  que  devem  ser  envolvidas  na  formulação  da

            política           

Para que uma política de segurança se torne apropriada e efetiva, ela deve ter a aceitação e o 



suporte de todos os níveis de empregados da empresa. A seguinte lista de pessoas a seguir devem estar 

envolvidas na criação e revisão dos documentos da política de segurança:

 o administrador de segurança; 

 o pessoal técnico de tecnologia da informação; 

 os Administradores de grandes grupos de usuários dentro da empresa; 

 a equipe de reação a incidentes de segurança; 

 os Representantes de grupos de usuários afetados pela política de segurança; 

Em algumas empresas, pode ser apropriado incluir pessoal de auditoria. Envolver este grupo é 

importante e a política resultante deverá alcançar a maior aceitabilidade possível. 

4.4 – Características e Componentes de uma Política de Segurança

As características de uma boa política de segurança são: 

1.      Ela deve ser implementável através de procedimentos de administração, publicação das regras 

de uso aceitáveis, ou outros métodos apropriados; 

2.      Ela deve ser exigida com ferramentas de segurança, onde apropriado, e com sanções onde a 

prevenção efetiva não seja tecnicamente possível;

3.      Ela deve definir claramente as áreas de responsabilidade para os usuários, administradores e 

gerentes; 

Os componentes de uma boa política de segurança incluem: 

1.      Guias  para  a  compra  de  tecnologia  computacional  que  especifiquem  os  requisitos  ou 

características que os produtos devem possuir; 

2.      Uma política de privacidade que defina expectativas razoáveis de privacidade relacionadas a 

aspectos como a monitoração de correio eletrônico, logs de atividades, e acesso aos arquivos dos 

usuários; 

3.      Uma política de acesso que define os direitos e os privilégios para proteger a organização de 

danos, através da especificação de linhas de conduta dos usuários, pessoal e gerentes. Ela deve 

oferecer  linhas  de  condutas  para  conexões  externas,  comunicação  de  dados,  conexão  de 

dispositivos a uma rede, adição de novos softwares, etc; 

4.      Uma política de contabilidade que defina as responsabilidades dos usuários. Deve especificar a 



capacidade de auditoria, e oferecer a conduta no caso de incidentes (pôr exemplo, o que fazer e a 

quem contactar se for detectada uma possível intromissão); 

5.      Uma política de autenticação que estabeleça confiança através de uma política de senhas efetiva, 

e através da linha de conduta para autenticação de acessos remotos e o uso de dispositivos de 

autenticação; 

6.      Um  documento  de  disponibilidade  que  define  as  expectativas  dos  usuários  para  a 

disponibilidade de recursos. Ele deve endereçar aspectos como redundância e recuperação, bem 

como especificar horários de operação e de manutenção. Ele também deve incluir informações 

para contato para relatar falhas de sistema e de rede; 

7.      Um sistema de tecnologia de informação e política de manutenção de rede que descreva como 

tanto o pessoal de manutenção interno como externo devem manipular e acessar a tecnologia. Um 

tópico importante a ser tratado aqui é como a manutenção remota é permitida e como tal acesso é 

controlado. Outra área para considerar aqui é a terceirização e como ele é gerenciada; 

8.      Uma política  de  relatório  de  violações  que  indique  quais  os  tipos  de  violações  devem ser 

relatados e a quem estes relatos devem ser feitos. Uma atmosfera de não ameaça e a possibilidade 

de denúncias anônimas irá resultar uma grande probabilidade que uma violação seja relatada; 

9.      Suporte  a informação que ofereça aos usuários informações para contato para cada tipo de 

violação;  linha  de  conduta  sobre  como  gerenciar  consultas  externas  sobre  um  incidente  de 

segurança, ou informação que seja considerada confidencial ou proprietária; referências cruzadas 

para procedimentos de segurança e informações relacionadas, tais como as políticas da companhia 

e leis e regulamentações governamentais; 

 Uma vez que a política tenha sido estabelecida ela deve ser claramente comunicada aos usuários, 

pessoal e gerentes. Deve-se criar um documento que os usuários assinem, dizendo que leram, entenderam 

e  concordaram com a  política  estabelecida.  Esta  é  uma  parte  importante  do  processo.  Finalmente  a 

política deve ser revisada regularmente para verificar se ela está suportando todas as necessidades de 

segurança.

 

 

4.5 - Auditoria

O processo  de  Auditoria  tem como objetivo  descobrir  as  irregularidades  dentro  do  ambiente 

computacional da empresa.



O auditor é a pessoa, ou departamento, que foi designado pela  administração da empresa para 

avaliar, examinar e descobrir os possíveis pontos vulneráveis da empresa e propor meios para sanar tais 

problemas.

A pessoa que será designada para fazer a auditoria, deve possuir um grande conhecimento na área 

de informática e de todas as suas fases.

Para se garantir a eficácia da auditoria é preciso que se faça um planejamento prévio, marcando 

datas, de quando e como irão ocorrer as auditorias. É importantíssimo nesta fase que se guarde o sigilo 

deste planejamento, para que não ajam acertos de última hora que poderão resultar em relatórios não 

condizentes com a verdade, o que provavelmente vai afetar toda a estrutura da empresa. 

4.5.1 – Itens importantes em um processo de Auditoria

 O  Administrador  de  Rede  (aquele  que  tem  permissão  para  acessar  um  certo  conjunto  de 

informações),  periodicamente faz uma revisão em todos os  dados que ele  possui  acesso para 

verificar se houver perdas, alterações, ou outros problemas de qualquer natureza. O Centro de 

Computação deve ser avisado sobre os resultados obtidos através da revisão tanto quando eles 

forem favoráveis (os dados estão corretos) quanto for encontrada alguma irregularidade; 

 Todos  os  usuários  estão  identificados,  ou  seja,  os  que  possuem  acesso  a  um  conjunto  de 

informações específicas; 

 Os inventários são realizados conforme requerido, padronizados e periodicamente; 

 Os dados  possuem a  proteção  necessária  para  garantir  sua  integridade,  protegendo-os  contra 

acessos e alterações indevidas; 

 As documentações necessárias devem ser avaliadas pelas áreas competentes, garantindo que estas 

demonstrem o que realmente ocorre dentro da área a que se está referindo a documentação; 

 Quando ocorrem desastres desde um erro de digitação até a perda total dos dados de um banco de 

dados, existe um plano de recuperação em caso de desastre que são testados conforme requerido. 

Por exemplo, existem os sistemas de backup e recovery, isto é, os dados mais importantes devem 

possuir cópias evitando transtorno em caso de acontecimentos inesperados, verificando sempre se 

essas cópias estão seguras evitando problemas; 

 Os programas  críticos,  ou  seja,  os  programas mais  importantes,  são seguros  o suficiente  que 

qualquer tentativa de fraude não consiga alterar o sistema; 

 Um terminal tem acesso somente às informações inerente àqueles que irão manipulá-lo, ou seja, 

um terminal no setor de Finanças só proverá informações ligadas a este setor e seus processos, não 



terá  acesso  às  informações  relacionadas  ao  setor  de  Recursos  Humanos.  Por  sua  vez,  estes 

terminais podem possuir senhas próprias, podendo ser acessado somente pelos envolvidos a este 

setor  que  estejam autorizados  a  possuírem tais  informações,  estando  protegido  assim,  contra 

acessos não autorizados, ou utilizando outros métodos, pois depende de que  área encara como 

segurança da informação; 

 As senhas devem possuir suas trocas automáticas garantidas, pois é muito arriscado para uma 

empresa,  principalmente empresas de grande porte,  manter  uma mesma senha por um grande 

período; 

 O processo de auto-avaliação desta área foi feito e concluído com sucesso; 

 Todos  os  usuários  estão  autorizados  para  o  uso  do  computador,  isto  é,  qualquer  pessoa  não 

autorizada a manipular dados dentro do sistema pode obter informações sem influenciar o sistema. 

Ex.: alterações.[13] 

4.6 – Proteção de Serviços e Redes

4.6.1 – Proteção da Infra-Estrutura

O problema maior é que muitos administradores de rede protegem bem seus hosts (estações de 

trabalho), mas poucos são os que fazem a tarefa de proteger a rede. A razão para isso é que geralmente os 

ataques visam os dados de servidores, pois os atacantes não tirarão proveito atacando os dados da rede, 

embora isso não desmereça a necessidade de sua proteção, pois um ataque comum nos dados da rede é a 

procura pôr senhas de logins alheios. Mas a proteção da infra-estrutura também diz respeito à gerência de 

rede  (SNMP),  serviços  (DNS,  NFS,  NTP,  WWW)  e  segurança  propriamente  dita  (autenticação  e 

restrições de acesso). 

A  infra-estrutura  também  pede  proteção  dos  erros  humanos.  Quando  um  administrador  não 

configura bem um host, ele pode oferecer um mau serviço. Isto pode afetar somente os usuários daquele 

host,  e ao menos que seja um servidor primário daquele serviço, o número de usuários afetados será 

limitado. Entretanto, se um roteador está mal configurado, todos os usuários que usarem a rede serão 

afetados.                                                                                                                                               

4.6.2 – Proteção da Rede

Existem muitos ataques nos quais as redes se tornam vulneráveis. O ataque clássico é o "denial of 

service". Neste caso, a rede é levada a um estado no qual não consegue mais transmitir dados de usuários 

legítimos. Há duas maneiras de como isso pode ser feito: atacando os roteadores e enchendo a rede com 

tráfego estranho. Aqui, o termo roteador será usado para representar toda a classe de equipamentos de 

interconexão, nos quais se incluem firewalls, servidores-proxy, etc. 



Um ataque num roteador é feito para impedi-lo de transmitir pacotes adiante, ou transmiti-los de 

forma errada. Isso pode ser feito devido a uma má configuração, a injeção de atualização prejudiciais de 

informação de roteamento, ou através de um "flood atack" ,  ou seja, o roteador é bombardeado com 

pacotes não roteáveis, fazendo sua performance decair. 

Um "flood atack" em uma rede é similar em relação a um roteador, exceto que os pacotes são 

broadcast. Um ataque ideal deste tipo seria a injeção de um único pacote que requeresse que todas as 

estações o retransmitisse, ou gerar pacotes de erro, cada um também repetido pelas outras estações. Um 

ataque deste tipo bem feito pode sempre gerar uma explosão exponencial de transmissões.[05] 

Um outro ataque é o "spoofing". Neste caso, pacotes maléficos com informações erradas sobre 

roteamento são enviados a um ou mais roteadores fazendo com que eles roteem errado. Este ataque difere 

do primeiro somente no propósito do roteamento. No ataque anterior, o objetivo era deixar o roteador 

inutilizável,  um  estado  facilmente  detectado  pelos  usuários  da  rede.  No  "spoofing"  os  pacotes  são 

enviados a algum host onde eles podem ser monitorados e depois reenviados a seu destino correto, tendo 

seu conteúdo alterado ou não. 

A solução para a maioria desses casos é proteger os pacotes de atualização de roteamento de 

protocolos como RIP-2 e OSPF. Existem 3 níveis de proteção: senha textual, checksum criptografado e 

criptografia.  Senhas  oferecem a  mínima  proteção  contra  intrusos  que  não  têm acesso  à  rede  física. 

Também protegem roteadores mal configurados (ou seja, roteadores que não deveriam rotear pacotes). A 

vantagem de senhas é que elas têm um baixo overhead, tanto em tempo de transmissão como de CPU. 

Checksums protegem contra a injeção de pacotes daninhos, até mesmo se o intruso tem acesso à rede 

física. Combinado com um número de seqüência, ou outro identificador único, o checksum pode também 

detectar ataques de retransmissão, onde uma informação mais antiga está sendo retransmitida, seja pôr um 

intruso  ou  roteador  mal  configurado.  O  melhor  é  prover  criptografia  completa  das  seqüências,  ou 

unicamente identificadas, tabelas de roteamento. Isso impede um intruso de determinar a topologia da 

rede. 

Tanto  RIP-2  (RFC  1723)  como  OSPF  (RFC  1583)  suportam  senhas  textuais  nas  suas 

especificações  básicas  de  projeto.  E  existem extensões  para  cada  protocolo  suportar  o  algoritmo de 

criptografia MD5. (As técnicas de criptografia mais utilizadas serão descritas com mais ênfase no capítulo 

6). [05]  

Infelizmente não há proteção adequada a um ataque "flooding",  mas felizmente esse ataque é 

óbvio quando ocorre e geralmente pode ser terminado de forma relativamente fácil.

4.7 - Conclusão

Hoje em dia a informação é o artigo mais valioso das grandes empresas. Apesar da maioria dos 

executivos  estarem conscientes da necessidade da criação e cumprimento de uma Política de Segurança 



da informação, faz-se necessário um grande esforço para que as Unidades de Segurança possam lançar 

mão dos recursos necessários para esta criação e manutenção. 

Toda Política de Segurança inclui riscos. Se a ação de um invasor frente a uma corporação tiver 

um custo mais alto do que os benefícios que ela possa vir a obter, isso mostra que a Política de Segurança 

da empresa foi bem estruturada.

Este capítulo retratou as formas de construção e implantação de uma Política de Segurança em 
uma empresa, as ferramentas de apoio a esta Política como o processo de Auditoria, os cuidados que 
devem ser tomados antes, durante e depois da implantação da Política, os eventuais problemas que irão 
surgir, os perigos a que ficam expostas  a infra–estrutura e as redes das empresas, bem como as formas de 
se precaver contra esses problemas.



5.0 - Ferramentas e métodos para proteção dos dados

O principal passo para obter um ambiente computacional confiável e seguro diante de tantas 

ameaças é reconhecer a importância de um bom trabalho de administração de sistemas e utilizando as 

chamadas ferramentas de segurança.

A lista de programas e pacotes dessa área é bastante extensa, e neste capítulo, serão apresentadas 

somente as mais utilizadas, dentro de um contexto de Internet, Intranet, softwares de domínio público e 

sistema operacional UNIX, que por razões históricas, é o sistema mais estudado neste aspecto.

Antes de começar a utilizar as ferramentas de segurança, é importante estabelecer alguns objetivos 

e  definir  algumas  premissas.  A  primeira  meta  é  tentar  simplificar  o  ambiente.  Oferecer  somente  os 

serviços  necessários.  Retirar  tudo  que  não  está  sendo  usado.  Tentar  limitar  o  número  de  opções  e 

facilidades  disponíveis.  É  um objetivo  difícil  de  ser  conquistado,  mas  vale  a  pena.  Ter  um sistema 

conhecido e controlado é mais da metade do caminho para se conseguir um ambiente seguro. 

A principal premissa na utilização de ferramentas de segurança acaba decorrendo da meta anterior. 

Esse recurso deve ser empregado somente em sistemas não comprometidos. Instalar tais ferramentas em 

uma máquina que acabou de ser “invadida”, sem que se tenha uma idéia precisa do estado do sistema, 

pode atrapalhar muito mais que ajudar. É importante também que os 



componentes do sistema estejam funcionando de forma razoavelmente correta, já que praticamente todas 

as ferramentas dependem dessa condição.[09] 

E não se deve perder de vista que a utilização dessas ferramentas deve ser somente uma parte de 

algo bem maior, que consiste de uma definição e adoção da política de segurança para a empresa.

            A criptografia também é uma excelente ferramenta para proteção dos dados, mais o estudo desta 

será feito à parte e mais detalhado no capítulo 6.

5.1– Tipos de Ferramentas

As ferramentas de segurança podem ser classificadas inicialmente quanto ao seu objetivo: 

 Ferramentas de segurança de hosts 

São  voltadas  para  análise,  correção,  implementações  de  novos  controles  em  sistemas 

computacionais. Como exemplo temos ferramentas como o crack, para verificação de senhas. 

 Ferramentas de segurança de rede 

Estão direcionadas para a verificação e implementação de controles sobre o tráfego de uma rede. 

O exemplo mais conhecido são os filtros de pacotes. 

 Verificação da integridade e vulnerabilidade 

Compreende  programas  que  analisam  ou  controlam  a  situação  de  um  ou  mais  sistemas, 

relacionando os serviços disponíveis, os erros de permissão em arquivos, mudanças em programas, acesso 

a serviços, etc.

 

 

 Autenticação 

Ferramentas relacionadas à identificação de usuários em um sistema (senhas de acesso). 

 Privilégios 

Mais relacionado com um ambiente de operação, restringindo os privilégios de usuários ao 
mínimo necessário para a execução das tarefas. 

 Criação de programas seguros 

Bibliotecas com novas  funções para a elaboração de programas "resistentes"  às técnicas mais 

comuns para quebra de segurança.



5.2 - TCP_Wrapper

Talvez a primeira ferramenta de segurança instalada pelos administradores de sistemas seja esta. O 

TCP_Wrapper, escrito por Wietse Venema, é um utilitário fácil de ser instalado e usado, com a função de 

interceptar,  filtrar  e aumentar o  nível  de detalhamento de  logs para  os serviços  iniciados pelo  inetd 

(daemon responsável por controlar a comunicação do host com a rede). 

Esta ferramenta permite um grande controle das conexões TCP solicitadas a um sistema. A lógica 

de ativação é muito simples: ao receber uma solicitação de serviço, o daemon inetd executa um programa 

de controle (wrapper, ou tcpd), em vez do servidor original. Esse programa de controle atua como um 

protetor, ou embrulho do programa original, verificando a origem da conexão, registrando o acesso e 

tomando ações pré-definidas.[14]  

Ao ser disparado, o wrapper toma uma ou mais ações, dentre as seguintes: 

 Exibe um banner para o solicitante do serviço; 

 Executa uma dupla verificação da origem da conexão (ip->nome, nome -> ip); 

 Compara o endereço do solicitante com o serviço desejado contra uma lista de controle de acesso; 

 Utiliza o protocolo identd para determinação da identidade do solicitante (dentro dos limites desse 

protocolo); 

 Registra os resultados via syslog; 

 Executa um comando associado à lista de controle de acesso; 

 Passa o controle para o programa "real". 

São muitas as possibilidades de controle do tcp_wrapper, definidas pelas listas de controle de 

acesso. A implementação é feita através do par serviço/host cliente nos arquivos:/etc/hosts.allow (permite 

acesso controlado) e /etc/hosts.deny (não permite acesso).

Se o par serviço/host cliente não for encontrado nesses arquivos, o acesso será permitido. Cada 

linha obedece ao seguinte formato:

lista_de_serviços: lista_de_clientes: comando 

Algumas cláusulas especiais dão grande flexibilidade na montagem das regras (ALL, LOCAL, 

UNKNOWN, EXCEPT,  subdomínio,  parte  do  endereço,  etc).  Um exemplo  simples  de  controle  que 

permite  somente  a  utilização  do  TELNET por  usuários  locais  pode  ser  a  seguinte  linha  no  arquivo 

/etc/hosts.deny: in.telnetd : ALL EXCEPT LOCAL. [14]



 

 

5.3  -  Crack            

                                                                                                                                                                      

Talvez a segunda ferramenta de segurança instalada na maioria dos sistemas. O objetivo do crack, 

escrito por Alec Muffet, é simples e direto: “quebrar” as senhas escolhidas pelos usuários.

A idéia básica é a da antecipação. Todo hacker possui um vasto arsenal de programas para quebrar 

senhas. Ao executar este procedimento antes, o administrador terá condições de solicitar (ou forçar) a 

mudança da senha, avaliar o estado de atenção de seus usuários para o problema e verificar a necessidade 

de utilização de alguma outra ferramenta para obrigar a utilização de senhas mais "difíceis". 

A importância de aperfeiçoar os controles de acesso é enorme. Um grande número de invasões 

ocorre justamente pelo uso de senhas triviais. Uma vez instalado no sistema, o crack deve ser executado 

regulamente. 

As maiores qualidades desse programa são a flexibilidade para estabelecimento de regras e uso de 

dicionários diversos,  a  rapidez  no processamento,  a  possibilidade de distribuir  o  processamento para 

várias máquinas e o nível de automatização das tarefas. 

5.4 - Tripwire

“Uma  das  situações  mais  complicadas  durante  invasões  é  saber  com  exatidão  o  que  foi 

comprometido no sistema. Hoje em dia a substituição de programas do sistema por programas adulterados 

(trojans) é muito simples. Estão disponíveis na rede pacotes para a substituição dos principais binários de 

diversos sistemas operacionais. Esses pacotes são denominados rootkits “.[14] 

Os principais objetivos dessas substituições são:

 Ficar camuflado para o administrador; 

 Garantir outras portas de entrada no sistema (backdoors); 

 Coletar informações confidenciais. 

Os alvos mais freqüentes são os programas: ps, who, ls, netstat, diff, du, su, telnet e ftp. Uma 

ferramenta que pode definir uma referência segura para comparação dos programas instalados no sistema 

é o tripwire.

Escrito  por  Gene  Kim  e  Gene  Spafford,  o  tripwire  é  uma  ferramenta  para  verificação  da 



integridade de arquivos, detectando mudanças não autorizadas ou não esperadas nos principais arquivos 

do sistema. A execução do tripwire consiste basicamente de duas fases:

 Criação  de  uma  base  de  identificação  dos  arquivos,  através  de  assinaturas  usando  diversos 

métodos; 

 Comparação dos arquivos do sistema com essa base.  Essa ação pode ser feita periodicamente 

através do uso do cron. 

Os arquivos que  comporão a  base e  a  verificação periódica  são definidos em um arquivo de 

configuração (tw.config). O tripwire traz exemplos para vários sistemas operacionais. 

A base deve ficar armazenada em ambiente  seguro,  de preferência em meio protegido contra 

gravação, para não ser corrompida (existem ferramentas automáticas para esse tipo de ataque).

5.5 – Tiger

           Pacote  desenvolvido para realizar  auditoria  em sistemas UNIX. Tentando localizar  potenciais 

problemas na configuração do sistema, ele examina: 

 Contas; 

 Senhas; 

 Permissão de acesso aos arquivos;                                  

 PATHs atribuídos; 

 Mudanças em arquivos; 

 NFS; 

 Binários desatualizados; 

 E vários outros pontos relativos à segurança. 

O TIGER é equivalente a outro pacote muito conhecido, o COPS. Ambos tentam verificar 
detalhadamente sistemas UNIX, com abordagens um pouco diferentes em alguns pontos. Para os casos 
mais comuns, o TIGER oferece maior simplicidade de configuração e utilização. O controle dos testes 
que serão executados é feito por meio de um arquivo de configuração (tigerrc). Alguns testes devem ser 
desativados em favor de ferramentas próprias mais aperfeiçoadas para a função, como o tripwire.

5.6 - Swatch

Administrar a segurança de um sistema é basicamente acompanhar todos os acontecimentos do dia 

a dia. Através deles é possível descobrir um ataque em andamento ou tentativas de invasão. 



A maior dificuldade de realizar essa tarefa de maneira sistemática decorre da imensa quantidade 

de informação gerada pelos eventos diários de um sistema. Separar os dados relevantes dos comuns é algo 

que requer muito tempo e atenção. 

Para tentar automatizar isso, temos o Swatch. Através de uma configuração muito flexível essa 

ferramenta, que consiste de programas em linguagem perl, permite a procura de certas ocorrências, como 

tentativas de logins, e a tomada de ações, como envio de mails ou interrupção de algum serviço. 

Essa procura de padrões é feita nos arquivos de log do sistema, simultaneamente ou após a coleta 

dos registros. 

5.7 - Strobe

O objetivo do STROBE (The Super Optimized TCP Port Surveyor), escrito por Julian Assange, é 

listar todos os serviços TCP disponíveis em um sistema. Ele pertence à categoria dos pacotes de  port  

scanner.       

A maior qualidade dessa ferramenta é a rapidez. Em poucos segundos, ele é capaz de identificar 

todas as portas abertas em um sistema. Essa informação pode ajudar o administrador a identificar que 

caminhos podem ser usados para um possível ataque.

5.8 – Gabriel / Courtney

Muitas vezes ferramentas como o STROBE, ISS ou SATAN são usadas como primeiro passo para 

um ataque.  Como uma forma de  proteção  contra  isso,  existe  um outro  conjunto  de  ferramentas,  os 

detectores de scanners. 

Uma delas é o Gabriel, escrito por Bob Baldwin. Essa ferramenta é capaz de detectar atividades 

intensas realizadas em um curto espaço de tempo, sobre os serviços de rede. 

Um programa equivalente, escrito em perl,  é o Courtney. A diferença principal entre eles é a 

portabilidade. Enquanto o Courtney é baseado no pacote tcpdump, permitindo a sua execução em muitos 

sistemas diferentes, o Gabriel foi feito especificamente para sistemas SunOS ou Solaris. 

5.9 - Firewall

Firewalls são mecanismos muito utilizados para aumentar a segurança de redes ligadas a Internet, 

é uma barreira de proteção, que envolve um conjunto de hardware e software.

Firewall é um sistema ou um grupo de sistemas que garante uma política de controle de acesso 

entre duas redes (normalmente a Internet e uma rede local). Em princípio firewalls podem ser vistos como 

um par de mecanismos: um que existe para bloquear o tráfego e outro que existe para permitir o tráfego. 



Alguns firewalls dão maior ênfase ao bloqueio de tráfego, enquanto outros enfatizam a permissão do 

tráfego, o importante é configurar o firewall de acordo com a política de segurança da organização que o 

utiliza, estabelecendo o tipo de acesso que deve ser permitido ou negado.

O firewall surgiu como uma técnica base para o controle de acesso a redes de computadores 
baseadas no protocolo TCP/IP. A técnica coloca um bloco “firewall”  na entrada da parte da rede que 
deve ser protegida. O melhor exemplo da colocação de um firewall é entre a conexão de uma organização 
entre a internet e sua rede privada. Um firewall divide uma interligação de redes em duas regiões 
informalmente denominadas internas e internas.[05]

A razão para instalação de um firewall é quase sempre proteger uma rede privada contra intrusões. 
Na maioria dos casos, o propósito do firewall é prevenir usuários não autorizados de acessarem recursos 
computacionais na rede privada, e muitas vezes prevenir a exportação não autorizada de informações.

Vale ressaltar que o termo firewall não faz referência a uma máquina ou software, mas sim a um 
esquema de segurança construído para controlar o acesso entre redes de computadores.

A figura 3.0 abaixo mostra a representação básica de um firewall.

 

 

 

 
 

                                               Figura 3.0 – Exemplo de um Firewall.

5.9.1 – Componentes de um Firewall

Um problema freqüente com relação ao firewall é em relação a terminologia.  Várias discussões 
indicam que o termo “firewall” é utilizado para descrever qualquer esquema de segurança de interligação 
entre redes de computadores. Para simplificar a discussão, algumas terminologias foram propostas para 
padronizar os componentes de um firewall: 

•        “Screening Router – Um screening router é um componente básico da maioria dos firewalls. 
Um screening router pode ser um roteador comercial ou um roteador baseado em software com 
algum tipo de capacidade de filtro de pacotes. Screening routers típicos tem a capacidade de 
bloquear o tráfego entre redes ou hosts específicos, em nível de porta IP. Alguns Firewalls 
consistem em nada mais que um roteador com filtro de pacotes entre a rede privada e a 
Internet”.[11]

•        “Bastion Host – Bastions são partes altamente fortificadas de castelos   medievais; pontos que 
cobrem área criticas de defesa, usualmente com fortes muralhas e salas extra para tropas. Um 
sistema bastion host é identificado pelo administrador do firewall como um crítico ponto forte na 
segurança da rede. Geralmente, bastion hosts devem possuir um grau de atenção extra em sua 
segurança e estar sob regular auditoria e atualização de software”. [11]

5.9.2 – Filtros de Pacotes

Muitos roteadores comerciais oferecem um mecanismo que melhora o roteamento normal e 
permite que o administrador exerça um controle mais rigoroso sobre o processamento de pacotes. 

Firewall da organização
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Informalmente chamado filtro de pacotes, o mecanismo requer que o administrador especifique como o 
roteador deve dispor de cada datagrama. Por exemplo, o administrador pode escolher filtrar (isto é, 
bloquear) todos os datagramas que chegam de uma origem específica ou aqueles usados por um aplicativo 
específico, enquanto opta por rotear outros datagramas até seu destino.[02]

O termo filtro de pacote aparece porque o mecanismo de filtragem não guarda um registro da 
interação ou um histórico de datagramas anteriores. Ao contrário disso, o filtro considera cada datagrama 
isoladamente. Quando um datagrama chega, o roteador passa-o por seu filtro de pacotes antes de executar 
qualquer procedimento. Se o filtro rejeita o datagrama, o roteador o descarta imediatamente.Como o 
TCP/IP não exige um padrão de filtro de pacotes, cada fornecedor de roteador está liberado para escolher 
a capacidade de seu filtro de pacotes, assim como a interface que um administrador usará para configurar 
o filtro. Alguns roteadores permitem que o administrador configure ações de filtro isoladas para cada 
interface, enquanto outros tem uma única configuração para todas as interfaces. Geralmente, ao 
especificar os datagramas que o filtro deve bloquear, o administrador pode listar qualquer combinação de 
endereços IP de origem, endereços IP de destino número da porta de protocolo de origem e número da 
porta de protocolo de destino. [02] 

Um roteador que inclui um filtro de pacotes forma o bloco básico de construção de um firewall.

5.9.3 – Especificação e Segurança de Filtros de Pacotes

Apesar da configuração do filtro de pacotes especificar uma pequena lista de serviços que devem 
ser bloqueados, tal abordagem não funciona bem para um firewall eficaz. Para isso, existem três razões. A 
primeira é que o número de portas conhecidas (well-known ports) é grande e está aumentando. Assim, um 
administrador deve precisar atualizar tal lista continuamente, porque uma simples omissão pode deixar 
um firewall vulnerável. Segunda, muito do trafego de uma rede não trafega para uma porta conhecida 
(well-known port). Além dos programadores que podem optar por números de portas para os seus 
aplicativos cliente/servidor privativos, serviços como Remote Procedure Call (RPC) designam gateways 
automaticamente. Terceira, listar portas de serviços conhecidos deixa o firewall vulnerável ao 
envelopamento, técnica na qual um datagrama é temporariamente encapsulado em outro, para a 
transferência através de parte de uma rede. O envelopamento é utilizado para lemganar a segurança 
fazendo com que um host ou roteador de dentro da rede aceite datagramas encapsulados de um estranho, 
remova uma chamada de emcapsulação e envie o datagrama para o serviço que, de outro modo, seria 
restringido pelo firewall. [02] 

Essa técnica de enganar o firewall é chamada de “IP Spoofing” ou somente spoofing.

Para que um firewall possa usar um filtro de pacote com eficácia, deve-se primeiramente inverter 
a idéia de um filtro: em vez de especificar os datagramas que devem ser filtrados, um firewall deve ser 
configurado para bloquear todos os datagramas, exceto aqueles destinados a redes específicas, hosts e 
portas de protocolo para as quais a comunicação externa tenha sido aprovada. Assim, partir-se do 
pressuposto de que a comunicação não é permitida, depois devendo-se examinar cuidadosamente a 
política de segurança da organização antes de habilitar qualquer porta. De fato, há muitos filtros de 
pacotes que um administrador especifique um conjunto de datagramas a serem admitidos, em vez de um 
conjunto de datagramas a serem bloqueados.

Resumindo, um firewall que usa o filtro de datagrama deve restringir acesso a todas as origens IP, 
destinos IP, protocolos e portas de protocolos exceto os computadores, redes e serviços que a organização 
explicitamente decida tornar disponíveis externamente. Um filtro de pacote que permite um administrador 
especificar quais datagramas admitir em vez de quais bloquear pode tornar tais restrições fáceis de 
especificar.

 

 



5.9.4 – Acessos a serviços através do Firewall

Naturalmente, nem todas as organizações configuram seus firewalls para bloquear todos os 
datagramas destinados a portas de protocolos desconhecidas. Contudo, nos casos de um firewall seguro 
seja necessário para prevenir acesso involuntário, os usuários internos precisam de um mecanismo seguro 
que forneça acesso a serviços externos. Esse mecanismo forma a segunda maior peça da arquitetura de 
firewall.

Em geral, uma organização pode fornecer acesso seguro apenas para serviços externos através de 
um computador seguro. Em vez de tornar seguro todos os sistemas de computador na organização, o que 
consistem em uma tarefa árdua, uma corporação geralmente associa um computador seguro a cada 
firewall. 

Como um computador deve ser extremamente forte para servir de canal de comunicação seguro, 
geralmente ele é chamado de bastion host. A figura 4.0 mostra a organização conceitual de um bastion 
host incorporado a um firewall:

 

 

 

 

Figura 4.0 –  
Organização conceitual de 
um bastion host 
incorporado a um
                                         
firewall   

  
                                                                                                                                                                           
                                                                                               

O Bastion Host proporciona o acesso seguro a servidores externos sem exigir que a organização 
admita datagramas com destinos arbitrários. Para permitir o acesso seguro, o firewall tem suas barreiras 
ideais. A barreira externa bloqueia todo o trafego de entrada exceto: (1) os datagramas destinados a 
serviços do bastion host que a organização decida tornar disponíveis ao acesso externo e (2) os 
datagramas destinados a clientes do bastion host. A barreira interna bloqueia o tráfego de entrada, exceto 
os datagramas que têm origem no bastion host. [02] 

A maioria dos firewalls também contém um desvio manual, o qual permite que os administradores 
temporariamente passem uma parte do tráfego ou tráfego integral entre um host da organização e outro 
externo (por exemplo, para testar ou depurar a rede). Em geral, as organizações que desejam obter a 
máxima segurança possível nunca ativam um desvio desse tipo.

“Para entender a operação de um bastion host, considere o serviço de FTP. Suponha que um 
usuário da organização precise acessar um servidor FTP externo para obter a cópia de um arquivo. Como 
o firewall impede que o computador do usuário receba datagramas de entrada, o usuário deve executar 
cliente FTP no bastion host. Após copiar o arquivo para o bastion host, o usuário pode executar uma 
transferência entre o bastion host e seu computador local”. [02]

Desvio ativado manualmente
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Como um usuário de uma organização pode ativar software do cliente em um bastion host? Via de 
regra, as organizações seguem dois esquemas básicos existentes. Algumas organizações exigem que os 
usuários utilizem um serviço de login remoto (por exemplo, TELNET) para entrar em contato com o 
bastion host. Em seguida, o usuário executa o software do cliente a partir do interpretador de comandos. 
Outras organizações oferecem aos usuários programas clientes modificados que são executados em seus 
computadores, mas que entram automaticamente em contato com o bastion host quando necessário. As 
vantagens da primeira abordagem dizem respeito à generalidade, à economia e à segurança – somente o 
bastion host precisa de uma cópia de um programa cliente para cada serviço da interligação de redes e 
somente essa cópia precisa ser protegida. Como o login remoto concede acesso a todos os comandos do 
bastion host, um usuário de um computador arbitrário da organização precisa apenas do software de login 
remoto para obter acesso a qualquer serviço de firewall. A grande desvantagem da primeira abordagem 
está relacionada à possível necessidade de outros mecanismos para a transferência de informações do 
bastion host para o computador do usuário. [02] 

A vantagem da segunda abordagem está na conveniência – um usuário não precisa de uma conta 
no bastion host, não precisa fazer o login antes de acessar um servidor remoto nem precisa apreender a 
sintaxe do interpretador de comandos do bastion host. A grande desvantagem da segunda abordagem está 
no custo e nas despesas gerais – cada computador da organização precisa de um programa cliente especial 
que possa comunicar-se com hosts da organização e também com um servidor da rede. 

Uma terceira abordagem que deve ser considerada, é o serviço de FTP como serviço do bastion 
host. Nesse caso o cliente da rede interna roda um software de FTP na maquina local e abre uma conexão 
com o bastion host. Este, por sua vez, requisita o nome do host desejado, o username e a senha do 
usuário. Com esses dados, o bastion host simula uma conexão direta entre o cliente e o host FTP. Na 
verdade o bastion host atua como um gateway da aplicação FTP, repassando os datagramas do cliente 
para o host e vice-versa, dando ao usuário uma sensação de conexão direta. Essa abordagem conta com as 
vantagens das duas abordagens anteriores. [02]

5.9.5 – Metodologias de implementação de Firewalls

Com os componentes do firewall (Screening Router e Bastion Houter) citados anteriormente, é 
possível fazer várias implementações de firewall. Abaixo serão mostradas as quatro implementações mais 
utilizadas:

5.9.5.1 – Firewall usando Screening Router

Muitas redes utilizam apenas um screening router entre uma rede privada e a Internet como 
firewall. Esse tipo de firewall é diferente da screened host gateway no qual usualmente existe 
comunicação direta permitida entre múltiplos hosts na rede privada e múltiplos hosts na internet. Nesse 
tipo de implementação a zona de risco é igual ao número e hosts na rede privada, e o número de tipos de 
serviços para os quais o screening router permite tráfego. Para cada serviço disponibilizado via conexão 
ponto-a-ponto, o tamanho da zona de risco da rede aumenta. Controlar danos nos screening routers é uma 
tarefa difícil visto que administrador da rede precisaria examinar todos os hosts. [11]

No caso de destruição total do firewall, tende ser muito difícil para investigar ou mesmo descobrir. 
Se um roteador comercial (o qual não mantém registros de log) for utilizado, e a senha administrativa está 
comprometida, a rede inteira ficará aberta para ataques muito facilmente. 

Os screening routers não são a solução mais segura, mas eles são populares visto que eles 
permitem acesso razoavelmente livre a Internet de um ponto da rede privada. Muitos provedores de 
serviço de rede disponibilizam screening routers em uma configuração de firewall.

5.9.5.2 – Dual Homed Gateway

Alguns firewalls são implementados sem um screening router,  pela colocação um sistema em 



ambas as redes, privada e Internet, desabilitando o repasse de datagramas TCP/IP (IP forwarding). Hosts 

na rede privada podem comunicar-se com o gateway, bem como com hosts na Internet, mas o tráfego 

direto entre as duas redes é bloqueado. Um Dual Homed Getaway é, por definição, um bastion host. [11]

A figura 5.0  ilustra o Dual Homed Gateway.

                    Figura 5.0 – Exemplo de um Dual Homed Gateway [11]

O Dual Homed Gateway se destaca por ter uma implementação fácil. Visto que essa 
implementação não encaminha o tráfego TCP/IP, mas age como um bloqueio completo entre a Internet e 
a rede privada. Essa facilidade de uso é determinada por como o administrador do sistema escolhe a 
configuração de acesso; ou disponibilizando gateways de aplicações como por exemplo encaminhadores 
(forwarders) de telnet ou disponibilizando logins no host gateway. Se a primeira forma for escolhida, a 
posição do firewall é claramente “O que não é expressamente permitido é proibido”; os usuários somente 
podem acessar serviços da Internet se existir um gateway de aplicação. Se os usuários tem login 
permitido, então certamente o firewall não terá uma implementação segura.

Durante operações normais, a única zona de risco é o host gateway, visto que ele é o único host 
que é visível pela Internet. Se existem logins de usuários no host gateway, e um dos usuários escolheu 
uma senha fraca para a sua conta, a zona de risco se expande abrangendo toda a rede privada.

Um aspecto ruim de um Dual Homed Gateway é seu modo de falhas. Se um firewall é destruído, é 
possível que um hacker habilidoso talvez reabilite o roteamento para a rede privada e consiga realizar um 
ataque. Em sistemas Dual Homed Gateway baseados em UNIX, o roteamente TCP/IP é freqüentemente 
desabilitado pela modificação de uma variável do kernel chamada ipforwarding; se privilégios do sistema 
podem ser obtidos ou roubados, essa variável deve ser modificada. [11]

 

5.9.5.3 - Screened Host Gateways

Possivelmente a maioria das implementações de firewalls são Screened Host Gateway. Ele é 
implementado utilizando um screening router e um bastion host. Usualmente o bastion host está na rede 
privada e o screening router é configurado para que o bastion host seja o único sistema na rede privada 
que seja enxergado pela Internet. Freqüentemente o screening router é configurado para bloquear o 
tráfego para o bastion host em portas específicas, permitindo somente um pequeno número de serviços 
para comunicar com ele.

A figura 6.0 ilustra o Screened Host Gateway:
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                    Figura 6.0 – Exemplo de um Screened Host Gateway [11]

Geralmente, os screened host gateway são muitos seguros. Tipicamente, um bastion host é 
configurado na rede privada, com um secreenig router entre a internet e a rede privada, o qual permite 
acesso da Internet somente para o bastion host. Tendo em vista que o bastion host está na rede privada, a 
conectividade para usuários locais é muito boa, e problemas criados por roteamentos exóticos 
dificilmente aparecem. Se a rede privada é, como muitas são, uma extensão virtual da LAN (sem subredes 
ou roteamento) o screened host gateway irá trabalhar sem requerer qualquer modificação na rede local. 
[11]

A zona de risco de um screened host gateway é restrita ao bastion host e ao screening router, e a 
postura de segurança do screened host gateway é determinada pelo software que estiver rodando naquele 
sistema. Se um atacante ganha acesso de login ao bastion host, existe uma variedade de opções para 
atacar o resto da rede privada. Em muitas maneiras, esse enfoque é similar ao dual homed gateway, tendo 
os modos de falha e as considerações de design similares se feita uma relação com o software que está 
rodando no bastion host.

5.9.5.4 - Screened Subnets

Em algumas configurações de firewalls, uma subnet (subrede) isolada é criada, situada entre a 
internet e a rede privada. Tipicamente, essa rede é isolada por screening routers, os quais podem 
implementar vários níveis de filtros. Geralmente, um modelo de firewall de screened subnet é 
configurado para a Internet e a rede privada possuírem acesso a hosts na screened subnet, mas o tráfego 
direto entre a Internet e a rede privada é bloqueado. Algumas configurações de screened subnets poderão 
ter um bastion hosts na screened network, para suportar sessões de terminal interativas ou gateways em 
nível de aplicação. [11]

A figura 7.0 ilustra o Screened Subnet

                                      Figura 7.0 – Exemplo de Screened Subnet [11]

Uma screened subnet é usualmente configurada com um bastion host como o único ponto de 
acesso na subrede, fazendo com que somente o bastion host esteja na zona de risco. A facilidade de uso e 
a posição básica da screened subnet irá variar, mas geralmente uma screened subnet é atraente somente 
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para firewalls que estão tirando vantagem do roteamento para reforçar o screening router existente. Esse 
enfoque força todos os serviços através do firewall serem disponibilizados por gateways de aplicação, e 
classificados na categoria.

Se um firewall baseado em um screened subnet com roteamento bloqueado entre redes é atacado 
com a intenção de destruí-lo, o atacante deve reconfigurar o roteamento nas três redes, sem desconectar 
ou fechar ele mesmo para fora e sem que as mudanças do roteamento sejam divulgadas. Não há nenhuma 
dúvida que isso é possível, mas pode se tornar muito difícil porque é necessário desabilitar o acesso a rede 
para os screening routers e configurar o screening router para somente permitir acesso de hosts 
específicos para a rede privada. Nesse caso, o atacante necessitaria passar pelo bastion host, atacar um dos 
hosts na rede privada, e voltar para o screening router, sem ativar nenhum alarme.

5.10 - Conclusão

Quando se trata da segurança de sistemas, muitas empresas têm investido cada vez mais pesado 
para manter seus dados intactos. O elemento mais importante agora é perceber que cada ambiente de 
segurança requer seus próprios ajustes para que se trabalhe com essa mesma segurança de modo 
apropriado. Todos os sistemas de segurança devem ser primeiramente planejados, depois instalados e 
configurados de modo apropriado, ou qualquer tentativa de segurança pode ir por água abaixo.

Neste capítulo foram apresentadas algumas das ferramentas e técnicas mais utilizadas nos dias de 
hoje para que se possa se proteger os dados vitais de qualquer corporação de intrusos e ataques 
inesperados. 



6.0 - Criptografia

A criptografia  transforma  textos  originais,  chamados  texto  original  (plaintext)  ou  texto  claro 

(cleartext), em uma informação transformada, chamada texto cifrado (ciphertext), texto código (codetext) 

ou simplesmente cifra (cipher), que usualmente tem a aparência de um texto randômico ilegível.

A criptografia  é  tão  antiga  quanto  a  própria  escrita,  já  estava  presente  no  sistema  de  escrita 

hieroglífica dos egípcios. Os romanos utilizavam códigos secretos para comunicar planos de batalha. O 

mais interessante é que a tecnologia de criptografia não mudou muito até meados deste século. Depois da 

Segunda  Guerra  Mundial,  com a  invenção  do  computador,  a  área  realmente  floresceu  incorporando 

complexos algoritmos matemáticos. Durante a guerra, os ingleses ficaram conhecidos por seus esforços 

para decifração de códigos.  Na verdade,  esse trabalho criptográfico formou a base para a ciência da 

computação moderna. [03]

6.1 - Terminologia

 Criptografia (kriptós = escondido, oculto; grápho = grafia) : é a arte ou ciência de escrever em 

cifra ou em códigos, de forma a permitir que somente o destinatário a decifre e a compreenda.[03] 



 Criptoanálise (kriptós = escondido, oculto; análysis = decomposição) : é a arte ou ciência de 

determinar a chave ou decifrar mensagens sem conhecer a chave. Uma tentativa de criptoanálise é 

chamada ataque. [03] 

 Criptologia (kriptós  =  escondido,  oculto;  logo  =  estudo,  ciência)  :  é  a  ciência  que  reúne  a 

criptografia e a criptoanálise. [03] 

Cifrar é o ato de tranformar dados em alguma forma ilegível. Seu propósito é o de garantir a 

privacidade,  mantendo  a  informação  escondida  de  qualquer  pessoa  não  autorizada,  mesmo que  esta 

consiga visualizar os dados criptografados. 

Decifrar é o processo inverso, ou seja, tranformar os dados criptografados na sua forma original.

6.2 - Objetivos

O objetivo da criptografia  é  proteger  o  sistema quanto  à  ameaça  de  perda de  confiabilidade, 

integridade ou não-repudiação, e é utilizada para garantir : 

 Sigilo : somente os usuários autorizados têm acesso à informação. 

 Integridade : garantia oferecida ao usuário de que a informação correta, original, não foi alterada, 

nem intencionalmente, nem acidentalmente. 

 Autenticação do usuário : é o processo que permite ao sistema verificar se a pessoa com quem 

está se comunicando é de fato a pessoa que alega ser. 

 Autenticação de remetente : é o processo que permite a um usuário certificar-se que a mensagem 

recebida foi de fato enviada pelo remetente, podendo-se inclusive provar perante um juiz, que o 

remetente enviou aquela mensagem. 

 Autenticação do destinatário : consiste em se ter uma prova de que a mensagem enviada foi 

como tal recebida pelo destinatário. 

 Autenticação de atualidade : consiste em provar que a mensagem é atual, não se tratando de 

mensagens antigas reenviadas. 

O unico método disponível para oferecer proteção contra esses tipos de fatos, tanto durante o 

armazenamento quanto em  trânsito, é a criptografia. 

6.3 – Chaves Secretas

Os algoritmos criptográficos podem ser classificados em dois tipos de acordo com a chave que 
utiliza : os de chave única e os de chave pública e privada.



6.3.1- Chave Simétrica

Os  algoritmos  de  chave  simétrica,  também  conhecidos  como  algoritmos  de  chave  única, 

caracterizam-se por utilizar a mesma chave tanto para a cifragem como para a decifragem dos dados, esse 

método funciona  em aplicações limitadas, como as militares, onde o emissor e o receptor podem se  

reparar antecipadamente para trocar a chave.

Este método de criptografia, consiste em substituir as letras de uma mensagem pela n-ésima letra 

após a sua posição no alfabeto. Assim o texto criptografado produzido para um mesmo texto normal pode 

variar de acordo com o valor de n, que é a chave utilizada nos processos de codificação e decodificação 

do método.

Data Encryption Standard (DES): é um dos principais métodos de criptografia baseada em chave 

secreta. Foi desenvolvido pela IBM e adotado pelo governo do EUA como método de criptografia padrão.

O método DES codifica blocos de 64 bits de texto normal gerando 64 bits de texto criptografado. 

O algoritmo de codificação é parametrizado por uma chave K de 56 bits e possui 19 estágios diferentes. 

[03]

6.3.2 – Chave Assimétrica

Os algoritmos de chave assimétrica, também chamados de algorítmos de chave pública e privada 

utilizam duas chaves : uma pública que pode ser divulgada e outra secreta conhecida somente por pessoas 

autorizadas. Em um sistema de chave pública, cada pessoa tem duas chaves: uma chave pública e uma 

chave privada. As mensagens criptografadas com uma das chaves do par só podem se decriptografadas 

com a outra chave correspondente; portanto, qualquer mensagem criptografada com a chave privada só 

pode ser decriptografada com a chave pública e vice-versa. Como o nome sugere, normalmente a chave 

pública é mantida universalmente disponível. A outra chave, a chave privada, é mantida em segredo. [03]

Este método de criptografia baseia-se na utilização de chaves distintas: uma para codificação(E) e 

outra para a decodificação (D), escolhidas de forma que a derivação de D a partir de E seja em termos 

práticos, senão impossível, pelo menos difícil de ser realizada.

RSA é o mais importante método de criptografia assimétrico, cujo nome deriva das inicia dos 

autores Rivest, Shamir e Aldeman. O método RSA baseia-se na dificuldade de fatorar números primos 

muito grandes.

O principal cuidado a ser tomado aqui é quanto ao sigilo da chave privada. O criptossistema 
inteiro se baseia no fato de que a chave privada é realmente privada. Se um invasor conseguir roubar a 
chave privada, tudo estará perdido. Não importa qual seja a eficiência do algoritmo de criptografia - o 
intruso vencerá e poderá ler e criar mensagens utilizando a identidade que roubou. 

Para se evitar isso, é preciso manter a chave privada secreta. Não guardá-la em texto simples no 
sistema. 



6.4- Assinatura Digital

O mecanismo de assinatura digital envolve dois procedimentos:

1.      Que o receptor possa verificar a identidade declarada pelo transmissor (assinatura). 

2.      Que o transmissor não possa mais tarde negar a autoria da mensagem (verificação). 

O  procedimento  de  assinatura  envolve  a  codificação  da  unidade  de  dados  completa  ou  a 

codificação de uma parte. 

O procedimento de verificação envolve a utilização de um método e  uma chave pública para 

determinar se a assinatura foi produzida com a informação privada do signatário

Um exemplo para ilustrar o método de assinatura digital seria: Carlos quer enviar uma mensagem 
para todos os seus contatos informando-os que mudou de emprego. Na verdade, ele não se importa com 
quem lerá a mensagem, mas quer ter certeza de garantir a seus contatos que a mensagem realmente é dele, 
e não de outra pessoa. 

 Carlos escreve a mensagem e a criptografa utilizando sua chave privada. 

 Carlos envia a mensagem a seus contatos através da Internet. 

 Os contatos recebem a mensagem e a decriptografam utilizando a chave pública de Carlos. 

O fato de a chave pública de Carlos ter decriptografado a mensagem garante aos contatos que a 

mensagem realmente é de Carlos. Qualquer mensagem decriptografada com a chave pública de Carlos só 

poderia ter sido criada com sua chave privada.

Isso é muito importante. Na criptografia com chave pública, cada par de chaves é único. Só existe 

apenas uma chave pública para cada chave privada e vice-versa. Se isso não fosse verdade, a assinatura 

digital não seria possível; um impostor poderia utilizar outra chave privada para criar uma mensagem que 

pudesse ser lida pela chave pública fornecida.

Pode-se observar que a assinatura digital assegura aos contados que a mensagem não foi alterada 

(integridade) e que veio de Carlos (autenticidade). Além disso, Carlos é o único com acesso a sua chave 

privada. 

Agora combinando os dois métodos, Carlos pode enviar uma mensagem privada e assinada para 

Andrea, como no exemplo abaixo:

 Carlos  escreve  a  mensagem  e  a  criptografa  utilizando  sua  chave  privada  (assinatura  da 

mensagem). 

 Em seguida, ele criptografa a mensagem com a chave pública de Andrea (tornando-a privada) 



            Carlos envia a mensagem duplamente criptografada para Andrea através da Internet. 

 Andrea recebe a mensagem. 

 Ela decriptografa a mensagem duas vezes. Primeiro, ela utiliza sua chave privada e, depois, a 

chave pública de Carlos. 

            Agora Andrea pode ler a mensagem e tem certeza que ela é secreta e veio de Carlos. Ela tem 

certeza de que a mensagem não foi modificada; para alterá-la, o invasor teria de acessar a chave privada 

de Carlos. 

6.5 – Certificado Digital

A criptografia com chave pública pode ser usada para proporcionar confidencialidade, integridade 

e não-repudiação. A assinatura digital exige que o verificador esteja certo de que tem uma chave pública 

pertencente à pessoa que assinou a mensagem. A confiança do verificador na assinatura deverá ser igual à 

sua confiança no proprietário da chave pública. Por exemplo, se um violador quiser forjar documentos 

eletrônicos, uma estratégia seria criar um par de chaves pública/chave privada e divulgar a chave pública 

com o nome de outra pessoa. 

Quaisquer documento assinado com a chave privada do violador serão verificados com a chave 

pública correspondente - uma chave pública que tenha sido anunciada como pertencente a outra pessoa.

Existem diversas estratégias para solucionar esse problema. Uma delas é trocar chaves públicas 

através de um meio direto,  como uma reunião.  Infelizmente,  esse método não funciona bem quando 

temos muitas pessoas envolvidas. Uma opção melhor seria a utilização de certificados e de autoridades de 

certificação. 

 Um certificado é  um documento  digital  contendo informações  de  identificação  e  uma chave 

pública.  Em geral,  os certificados têm um formato comum, normalmente baseados no padrão ITU-T 

X.509.  Mas ainda não se  tem certeza de que  o certificado é  genuíno e  não é  falso.  Uma forma de 

descobrir isso é  utilizar autoridades de certificação ou Cas. [03]

Uma autoridade de certificação assina certificados de chave pública digitalmente. Ao assinar um 

certificado, a CA garante sua validade. No entanto um problema persiste: como a chave pública da CA é 

distribuída? Também existem muitas estratégias para esse problema. Em uma delas, se a CA for muito 

conhecida,  como é  o  caso  do  serviço  postal  americano,  ele  poderá  divulgar  amplamente  sua  chave 

pública. Outro método seria que a CA tivesse seu próprio certificado assinado por outra CA, também 

conhecida pelo destinatário. Essa idéia de encadeamento de certificação pode avançar ainda mais, com 

várias  CAs organizadas  em uma hierarquia  onde  cada  CA subordinada  valida  sua  assinatura  com a 

assinatura de uma CA mais alta na hierarquia. Obviamente, as CAs de nível mais alto deverão reverter 



para o método de divulgação direta. [03] 

Em um fututo  próximo,  provavelmente  existirão  CAs  na  Internet,  cada  uma  com exigências 

variáveis para comprovar identidade.  Algumas podem exigir  que você venha pessoalmente com uma 

cópia da sua certidão de nascimento, enquanto outras podem assinar certificados com a garantia de sua 

palavra.  A questão aqui  é  que  o fato  de um documento ter  sido assinado por  uma CA não o torna 

necessariamente válido.

6.6 – Rótulos de Segurança

Os recursos no sistema devem ser associados a rótulos de segurança que indicam, por exemplo, 

seu nível de sensibilidade. O rótulo de segurança deve ser mantido junto com os dados quando eles são 

transportados. Um rótulo de segurança pode ser implementado com a adição de um campo aos dados, ou 

pode  ser  implícito,  por  exemplo,  indicado  pela  chave  utilizada  para  criptografar  os  dados,  ou  pelo 

contexto dos dados no sistema.

6.7 – Algumas Vulnerabilidades

         Aqui serão mostradas algumas vulnerabilidades da criptografia.

6.7.1 – Falsificação de Chave Pública

Este pode ser o  ponto mais vulnerável de um criptosistema de chave pública,  principalmente 

porque a maioria dos novatos na área não percebem a falsificação imediatamente. Quando se usa a chave 

pública de alguém, deve-se estar certo de que não foi falsificada. Só deve-se confiar na chave pública de 

uma pessoa se essa foi  obtida diretamente dessa pessoa, ou se foi recebida em uma mensagem assinada 

por  alguém  de  confiança.  Manter  um  controle  fisico  dos  arquivos  de  chave  pública  e  secreta,  de 

preferencia em um computador pessoal que não seja ligado à rede. Também é sempre bom ter  uma cópia 

de ambos os arquivos. 

6.7.2 – Arquivos não apagados completamente do disco

Outro problema potencial é causado pelo modo de deleção de arquivos da maioria dos sistemas 

operacionais. Quando se criptografa um arquivo e se apaga o texto original, o sistema operacional não 

destrói fisicamente o conteúdo do texto original. Ele apenas marca que aqueles blocos foram apagados do 

disco, permitindo que esse espaço seja reutilizado posteriormente. Esses blocos marcados ainda contêm o 

texto original que era pra ser destruído, e que será realmente apagado apenas quando outros dados forem 

gravados por cima. Se o agressor tiver acesso aos blocos marcados antes que eles sejam regravados, ele 

pode  recuperar  o  texto original  ou pelo menos parte  dele,  o  que pode  ser  facilmente realizado com 

programas especializados.



De fato isto poderia até acontecer acidentalmente, se por alguma razão alguma coisa der errado na 

estrutura lógica de armazenamento de dados do disco e alguns arquivos forem acidentalmente apagados 

ou  corrompidos.  Programas  de  recuperação  podem  ser  utilizados  para  tentar  reaver  os  arquivos 

danificados, mas isto freqüentemente faz com que arquivos previamente deletados sejam ressuscitados 

junto com os arquivos que realmente interessam. Daí,  um arquivo confidencial que era para ter sido 

excluído para  sempre pode reaparecer e ser lido pela pessoa que estava tentando consertar o disco.

A única forma de se ter certeza que os textos originais não reaparecerão de uma hora pra outra, é, 

de algum jeito, apagar fisicamente do disco o conteúdo da mensagem. A menos que se tenha certeza de 

que todos os blocos marcados como apagados serão reutilizados brevemente, pode-se tomar providências 

para reescrevê-los, e assim, destruir qualquer vestígio do texto sigiloso deixado pelo seu editor de textos 

favorito. Pode-se fazê-lo utilizando qualquer programa especializado disponível no mercado, como por 

exemplo o Norton Utilities para DOS (Wipeinfo.exe). 

Mesmo tomadas  todas  as  providências  descritas  acima,  tavez  ainda  seja  possível  recuperar  o 

conteúdo original do texto por alguém cheio de recursos. Resíduos magnéticos dos dados originais ficam 

no disco mesmo após serem regravados.  Algum hardware sofisticado de recuperação de dados pode 

algumas vezes ter utilidade para reaver os dados.

6.7.3 – Falha de Segurança Física

Um descuido do  próprio  usuário poderia  permitir  a  alguém adquirir  os  arquivos  originais  ou 

mensagens impressas. Um oponente determinado poderia utilizar meios tais como roubo, vasculhamento 

de lixo,  suborno, chantagem ou infiltração entre os funcionários. 

Não se iludir com a falsa sensação de segurança só porque se tem uma ferramenta de criptografia. 

As técnicas criptográficas protegem a informação somente quando elas estão criptografadas, violações 

físicas de segurança podem comprometê-las. 

6.7.4 – Espionagem Eletro - Magnética

Outra  forma  de  espionagem  tem  sido  utilizada  por  oponentes  muito  bem  equipados  que 

conseguem detectar os sinais eletromagnéticos emitidos pelo computador. Este tipo de ataque caro e de 

intensa monitoração pode ser realizado por um caminhão suprido da maquinaria necessária,  estacionado 

próximo ao local de trabalho e remotamente captando todos os  toques de teclado, assim como os textos 

jogados na tela, podendo comprometer os passwords, mensagens, etc. Este tipo de ataque, conhecido 

como tempest, poderia ser evitado blindando-se computadores e cabos de rede, de modo que esses sinais 

não sejam mais emitidos. 

 



6.8 - Conclusão

Hoje em dia, os sistemas de segurança são muito mais complexos do que os utilizados a apenas 
alguns anos atrás. Os sistemas de hoje usam uma seleção de algoritmos criptográficos simétricos e 
assimétricos, examinam funções e banco de dados reguladores de políticas de comum acordo para 
fornecer a exigida e necessária proteção dos dados.

Neste capítulo foram descritas algumas das mais modernas técnicas de criptografia hoje em dia 

utilizadas, suas vulnerabilidades e as formas de correção.  



7.0 -  Conclusão

            A  Internet  conquistou  rapidamente  espaço  nas  empresas,  que  viram  na  rede  mundial  uma 

alternativa  de  reduzir  seus  custos  com  comunicação  e  simplificar  a  troca  de  informações,  seja 

internamente ou com seus clientes e fornecedores. Mas, nos últimos tempos, o mesmo meio que é visto 

como um facilitador do dia-a-dia das corporações representa riscos que podem paralisar ou prejudicar 

muito suas operações.

A garantia da segurança é um dos processos básicos e prioritários para os usuários de uma rede 

coorporativa  e  para  os  sistemas  e  aplicativos  utilizados  através  desta.  Este  processo  apóia-se  em 

tecnologias  e  métodos  específicos,  com o  objetivo  de  preservar  as  três  propriedades  que  definem a 

segurança de uma rede,  ou seja,  a disponibilidade dos serviços e das informações,  a  integridade e  a 

confiabilidade. Consolidar os gerenciamentos de sistemas corporativos e de segurança será crucial para 

garantir controle e proteção nas rede. Estruturas de segurança prometem unir várias funções – firewalls, 

sistemas de detecção de invasão, varreduras de conteúdo e vírus e filtragem de código móvel e URL - em 

uma  única  plataforma.  Mais  do  que  simplesmente  fazer  com  que  os  produtos  atendam  bem  as 

necessidades dos usuários, as estruturas caminham para a facilidade do gerenciamento de segurança ao 

centralizar as ações de administração e automatização.

As organizações devem ajudar os gerentes de rede a consolidar mais e mais a segurança na rede 

corporativa, não só no perímetro, mas também onde os produtos estão, ao simplificar a implementação de 

uma política de segurança. 



Viver em rede é muito perigoso. Por isso, qualquer empresa precisa de segurança baseada no 

trinômio política-tecnologia-cultura do usuário. Esse trabalho teve como objetivo mostrar a importância 

de uma política de segurança em uma organização e prover aos profissionais de tecnologia de informação, 

um maior conhecimento sobre segurança de redes de computadores, possibilitando com que os mesmos 

possam encontrar recursos para elaborar boas políticas. Vale ressaltar que o resultado final do projeto 

consiste no desenvolvimento de um documento, ou seja, uma monografia, a qual poderá ser de utilidade 

aos profissionais de informática que desejarem desenvolver políticas de segurança.



Apêndice A – Dicionário de Termos Técnicos

 

Backbone - O nível mais elevado dentro de uma estrutura de rede, como a Internet, composto de linhas 

de alta velocidade, ao qual se ligam linhas de menor velocidade. É a "espinha dorsal" da rede.

Back Orifice - Programa desenvolvido pelo grupo craker "cult of the Dead Cow"(culto à Vaca Morta) 

que se instala em computadores ligados à Internet e permite que estes sejam controlados remotamente.

BBS (Bulletin Board System) - Sistema de comunicação digital através da linha telefônica, em que um 

banco de dados central  é  acessado, via  modem, por vários micros,  permitindo a troca de arquivos e 

mensagens. Foi uma espécie de escola preparatória para os veteranos internautas.

Browser - Programa para navegar na Internet, a interface gráfica da Internet.

Certificado Digital (Identidade Digital ou ID digital)- Permite a codificação e assinatura de mensagens 

para assegurar a sua autenticidade, integridade e inviolabilidade.

Cliente - Na Internet, os computadores que utilizam os recursos fornecidos pela base de dados de outro 

computador, denominado servidor.

Ciberespaço - O mundo virtual criado com a Internet e todas as suas possibilidades digitais, como troca 

de informações, imagens, som e vídeo. 

Correio Eletrônico (e-mail) - Troca de mensagens de texto e arquivos através da rede, com um programa 

específico.É ainda o recurso mais usado da Internet.



Daemom-  Programa que  corre  (que  foi  lancado)  num computador  e  está  (sempre)  pronto  a  receber 

instruções/pedidos de outros programas para a execução de determinada ação.

DNS (Domain Name Server/Servidor de Nome de Domínio)- Computadores Internet que traduzem o 

nome do domínio digitado pelo internauta em um número binário de 32 bits(endereço IP) que identifica 

um determinado host (computador) conectado à rede. No DNS brasileiro, por exemplo, estão todos os 

nomes terminados em br.

Download - Processo de copiar um arquivo de um computador remoto para outro através da rede.

Finger -  Programa  para  obter  informações  sobre  uma  determinada  pessoa  que  tenha  um  endereço 

eletrônico na Internet. Com o advento do ICQ, caiu em desuso.

FTP (File Transfer Protocol/Protocolo de Transferência de arquivos)- Padrão de transferência de arquivos 

entre computadores pela Internet.

Gateway - Sistema de interligação de duas ou mais redes com diferentes protocolos de comunicação, de 

modo que seja possível transferir informações entre elas.

Gopher - Ferramenta muito popular antes do surgimento da World Wide Web, permite a procura de 

informação em bases  de dados existentes  em todo o mundo,  funcionando através  de um sistema de 

menus.

Host - Computador principal que controla uma rede.

HTML - Linguagem utilizada para criar documentos em hipertexto para a World Wide Web, que serão 

lidos pelos browsers.

Internet-  Rede  mundial  de  computadores  que  utilizam a  arquitetura  de  protocolos  de  comunicação 

TCP/IP, originou-se de um sistema de telecomunicações descentralizado criado pelo Departamento de 

Defesa  dos  Estados  Unidos  durante  a  Guerra  Fria.  Durante  os  anos  70  e  80,  cresceu  entre  o  meio 

acadêmico, quando sua principal aplicação era o corrreio eletrônico. Com a aparição da World Wide Web 

em 1993, a Internet se popularizou. Provê transferência de arquivos, login remoto, correio eletrônico, 

news, navegação na web e outros serviços.

IP (Protocolo Inernet - Internet Protocol)- Protocolo responsável pelo roteamento de pacotes entre dois 

sistemas que utilizam a família de protocolos TCP/IP.  A transmissão de informação ocorre mediante 

pequenos pacotes de bits que contêm os dados que estão sendo enviados e o endereço a que se dirigem. 

Esses pacotes são reagrupados ao chegar ao seu destino

ISDN (Integrated Services Digital  Network/Rede Digital  de  Serviços  Integrados)-  Sistema telefônico 



digital que, mediante o uso de equipamentos especiais, mas utilizando a rede telefônica comum, permite 

enviar  e  receber  voz  e  dados  simultaneamente  com  muito  mais  velocidade,  através  de  uma  linha 

telefônica.

LAN (Local Area Network)- Rede formada por computadores localizados no mesmo espaço físico ou 

área.

Linha dedicada- Linha telefônica privada alugada especialmente para prover uma conexão permanente 

entre duas redes. Em geral, são utilizadas para conectar uma rede de área local para conectar uma rede de 

área local (LAN) com um provedor de acesso à Internet, obtendo desta forma uma conexão ininterrupta; 

mas já começam a ser populares entre os usuários domésticos da Internet, apesar do seu ainda alto custo.

Link- Conexão, ou seja, elementos físicos e lógicos que interligam os computadores da Rede. Na Web, 

são palavras chave destacadas em um texto que, quando"clicadas", nos levam para o assunto desejado, em 

outro arquivo ou servidor

Linux-  Variante do sistema operacional Unix,  foi  criado pelo finlandês Linus Thorvald para PC e é 

desenvolvido por uma ativa comunidade de programadores em todo o mundo, que colaboram através da 

Internet com o projeto. Integra o Freé Software Movement (Movimento pelo Software Livre). É grátis e 

seu código é aberto, ou seja, qualquer pessoa pode modificá-lo e distribuí-lo à vontade.

Log file- Aquivos armazenados em um servidor que detalham a atividade do mesmo. Utilizando os logs, 

pode-se que páginas são mais acessadas em um site, as datas e horas em que são acessadas e até de onde 

vêm os pedidos.

Login- O login é o nome que o usuário utiliza para acessar o servidor da rede. Para entrar na rede, é 

preciso entrar com a identicação(login), seguido de uma senha(password).

MD5- MD5 é a abreviatura de Message Digest 5. É um algoritmo criado e patenteado pela RSA 

Data  Security,  Inc,  porém  com  uso  liberado  para  quaisquer  aplicações.  É  usado  para  gerar 

assinaturas digitais de 128 bits para mensagens de qualquer tamanho e é considerado um algoritmo 

bastante rápido e seguro.

Modem- Dispositivo que adapta um computador a uma linha telefônica. O nome vem de "Modulador. 

DEModulador", pois o modem converte os sinais digitais do micro para os analógicos dos telefones e 

vice-versa.

NFS-  É  um  protocolo  de  compartilhamento  de  arquivos.  Faz  parte  da  família  de  protocolos 

TCP/IP.

Port- Port é um indentificador utilizado em conexão com o endereço IP de um equipamento naInternet e 



com o protocolo de transporte para a localização de um determinado aplicativo em execução no dado 

equipamento.

Password - Palavra-chave usada para identificação do utilizador, em conjunto com o login (nao sendo 

este secreto, como o e' - deve ser - a password).

Protocolo - É o conjunto de regras que especificam o formato, a sincronização, o sequenciamento e a 

verificação de erros na comunicação entre computadores, para que esta se possa efetuar. O protocolo 

básico utilizado na Internet é o TCP/IP.

Provedor de Acesso - Instituição que se liga à Internet para obter conectividade IP e repassá-la a outros 

indivíduos e instituições, em caráter comercial ou não. O provedor de acesso torna possível ao usuário 

final a conexão à Internet através de uma ligação telefônica local.

proxy - Procuração, em português. Um servidor (programa) proxy (ou com capacidades de proxy) recebe 

pedidos de computadores ligados `a sua rede e, caso necessario, efectua esses mesmos pedidos (de HTTP, 

Finger, etc.) ao exterior dessa rede (nomeadamente, a resto da Internet), usando como identificacao o seu 

proprio número IP e  nao o número IP do computador  que requisitou o serviço.  Útil  quando não se 

dispõem de números IP registrados numa rede interna ou por questões de segurança.

Roteador- Roteador é o aparelho utilizado para conectar-se o Internet Service Provider na Internet.Utiliza 

links de 64Kbps para cima. Ele consiste em um módulo responsável pelo controle de tráfego de pacotes 

entre a rede do Provedor de Acesso à Internet.

SMTP-  Protocolo TCP/IP usado para troca de mensagens de correio eletrônico

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)- Protocolo desenvolvido pelo Departamento 

de Defesa dos Estados Unidos para a comunicação entre computadores. Projetado para o sistema UNIX, 

tornou-se padrão para transmissão de dados por redes, entre elas a Internet.

Telnet - Protocolo que permite ao usuário da Internet se conectar a um computador remoto, como se 

estivesse utilizando um terminal baseado em texto diretamente conectado aquele computador.

Unix -  Sistema Operacional poderoso muito usado na Internet,  desenvolvido no Bell  Laboratories da 

AT&T em 1969.

Webmaster- A pessoa que adiministra um determinado site da World Wide Web. Suas funções são, em 

geral, responder a mensagens de correio eletrônico, atualizar as home pages e manter o site operacional.

Whois- Recurso que permite acesso a um banco de dados de informações sobre domínios, redes, hosts e 

pessoas, fornecendo um serviço de diretório de usuários da Internet.



WWW (Teia de Alcance Mundial -World Wide Web)- Sistema de hipermídia desenvolvido por Timothy 

Berners-Lee,  em  1990,  no  CERN(European  Laboratory  for  Particle  Physics),  é  a  mais  importante 

aplicação da Internet. Baseado na linguagem HTML, oferece acesso, através de hiperlinks, a recursos 

multimídia da Internet.

Zip- Formato de compressão mais usado na Rede. Qualquer software baixado da Net vem comprimido 

neste formato e requer um programa, como o Winzip ou similar, para descomprimir. Tão popular que deu 

origem ao verbo"Zipar", com o sentido de "comprimir".
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