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RESUMO

 

Falar de segurança é complicado sem saber ao certo porque se assegurar, e como. Uma introdução ao mundo das Redes de 

Computadores é imperativo quando se tem como objetivo abordar conceitos que possam ser de conhecimento de muitos, sem 

que isto signifique necessariamente compreensão do assunto. A proposta é basicamente esta: Conceituar redes de 

computadores que sofrendo variações deu origem a internet e as intranets, conectando as pessoas mundialmente resultando 

muitas vezes em perigo para os dados, é neste momento que surge a necessidade de se falar e praticar segurança, levando a 

sério a política de segurança que exerce papel fundamental para o cumprimento dos resultados desejados.  Lembrando que 

erros de operação, falhas de hardware, ataques de vírus, etc. resultam em prejuízos e prejuízos não são com certeza a meta de 

nenhuma empresa.
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1.  INTRODUÇÃO

 

Imagine a vida com uma comunicação precária onde as pessoas mantêm suas atenções ao seu mundinho particular, limitadas as 

informações locais, alheias aos acontecimentos mundiais. Calcula-se aí um prejuízo de no mínimo 70 anos de progresso .

 

Posicionar-se com relação a qualquer assunto, sem estar devidamente informado, é impossível, levando 

em consideração a velocidade com que os fatos acontecem e se desenvolvem, graças a era da tecnologia 

da  informação  que  disponibiliza  sistemas  cada  vez  mais  eficientes  e  com  custos  reduzidos,  nos 

oferecendo a possibilidade de acompanhar os passos do mundo.

 

As tecnologias de comunicação e processamento de informações revolucionaram a vida das pessoas, 

ampliando fronteiras  com a facilidade de quem datilografa uma correspondência, com a vantagem de não 

precisar postá-la no correio já que se tem a disposição os correios eletrônicos.

 

O memorando que o Diretor passa aos funcionários em sua sede pode ser lido nas filiais, pelo simples 

fatos de Matriz e Filiais estarem ligadas em rede.

 

A fabrica através de seu código de barras é capaz de controlar o estoque de seus distribuidores evitando 

que  ele  tenha custos  com a armazenagem e informando  a  produção quanto e  quando produzir  para 

reposição de estoques aos consumidores diretos.



 

A administradora  de cartão de crédito  ao atender  a  ligação do associado já  tem seus  dados na tela, 

buscados através do número telefônico previamente cadastrado, agilizando o atendimento.

 

As roupas dos personagens Disney contém códigos de barra permitindo que no meio de milhares de peças 

o funcionário que incorpora o mickey no show do dia saiba qual é realmente a sua, através de seu crachá.

 

Essas facilidades de gerenciamento foram conseguidas em não mais que 50 anos, tornando o atendimento 

ao cliente cada vez mais eficiente.

 

As grandes salas onde os computadores monumentais eram mantidos a sete chaves foram eliminadas e o 

conhecimento das pessoas   que operavam estes equipamentos foram absorvidos por um número imenso 

de pessoas, os grandes computadores deram lugar aos PCs, nootbooks, palmtops.

 

E finalmente foi se o tempo que os deuses do CPD dominavam a informática, deixando os outros pobres mortais a mercê de 

seu medo e de sua ignorância.

 

Não é mais comum empresas que determinam profissionais exclusivos para trabalharem com informática, isso já se tornou 

humanamente impossível, haja visto que as empresas rodam hoje sobre o domínio de um sistema operacional. Isso é fantástico, 

obter a facilidade de ter acesso a tudo, a qualquer momento, sem  buscar em amontoados de papeis, relatórios, gráficos ou 

assemelhados  do gênero, as informações que gerem os negócios. 

 

O que ficou forte desta afirmação foi “ACESSO A TUDO A QUALQUER MOMENTO” pode-se incluir 

aí a “qualquer um com um mínimo de conhecimento”. Problemas? Muitos, as pessoas não são iguais, 

cada uma tem seu interesse próprio, sua conduta própria, e, certa ou errada, as vezes não medem esforços 

para defendê-la. 



 

Partindo da premissa de que o inimigo pode atacar a qualquer momento, sem que se saiba de quem se 

trata, é conveniente zelar pelo patrimônio eletrônico, investindo em segurança de dados.

 

Esta segurança deve contemplar desde os meio físicos e lógicos de uma rede de comunicação via internet 

(essa campeã de ataques), aos usuários.

 

A internet vem possibilitando um número muito grande de negociações, envolvendo uma soma bastante 

considerável de dinheiro, aguçando a cobiça de criminosos virtuais, que cometem crimes que vão desde a 

posse de números de  cartões de  créditos a  interceptação de correspondências eletrônicas  que podem 

conter  informações  estratégicas.  A  lista  de  crimes  eletrônicos  cometidos  já  é  grande,  mas  as 

possibilidades de se assegurar são da mesma proporção.

 

Não é só na  internet que os dados correm perigo. As redes internas da empresas também são alvos de 

ataques, que podem ocorrer até mesmo por funcionários, que na maioria das vezes estão insatisfeitos por 

alguma razão,  tornando-se  verdadeiros  espiões.  Entra  aí  a  necessidade  de  limitar  o  acesso  a  dados 

estratégicos.

 

Não é  intenção cobrir  de medo os usuários  da  internet e  de sistema de redes,  o objetivo é  apenas 

apresentar através dos capítulos a seguir que é possível viver com uma certa tranquilidade, quando se sabe 

o que é e como funciona uma rede, e que a Internet nada mais é que uma rede de redes com milhões de 

usuários, conforme ilustra o capítulo 2.

 

O tema segurança foi abordado no capítulo 3, com o enfoque de  onde normalmente os ataques podem 

ocorrer, e o que o mercado oferece para proteção de dados.

 



O capítulo 4 se utiliza das informações dos capítulos anteriores para concluir que a segurança em níveis 

aceitáveis, depende de uma política bem definida, de acordo com a realidade de cada organização.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Entendendo a Internet



 

2.1.  Introdução

 

Da  necessidade  de  agilização  nos  processos  e  procedimentos  de  uma  organização  a  evolução  dos 

computadores foi decisiva, dando espaço a tecnologias que se adaptam a realidade de cada um. Como a 

Internet que hoje é utilizada largamente de diversas formas. 

 

Para que se compreenda como a internet funciona é necessário uma visão de Redes de Computadores, que 

hoje  se  instalou  em  pequenas,  médias  e  grandes  corporações,  surgindo  daí  alguns  problemas  na 

implantação de uma rede, principalmente na topologia adequada e na incerteza de que o sistema seja 

seguro.

 

Nenhuma implantação é isenta de problemas em seu decorrer, mas a necessidade de entender o que é e 

como funciona uma rede, pode resultar numa minimização da ocorrência destes problemas.

 

Neste capítulo é abordado de forma simples o que é uma rede de computadores, algumas topologias 

existentes, um relato do modelo OSI (Open System Information) e suas camadas, e bem como a Internet; 

um sistema que alcançou proporções tão gigantescas merece uma atenção especial, razão pela qual este 

capítulo apresenta um resumo da história da internet, sua origem, para que serve uma rede tão grande e os 

perigos que a habitam.

 

Cada tecnologia nova traz consigo muitas outras a bordo  e com a  internet não foi diferente, a pouco 

tempo surgiu então a INTRANET, que pode ser considerada uma variação da internet sendo usada nas 

corporações.

Ao longo deste capítulo estaremos também abordando sobre a intranet. 

 



2.2.  Definição de Redes de Computadores

 

A palavra rede define qualquer sistema interativo para transporte de informações. Em nosso corpo por 

exemplo temos redes de sensores e fibras nervosas[9]. O sistema televisivo é uma rede, e especificamente 

rede de computadores pode ser definida como um conjunto de computadores que se comunicam entre si, 

trocando  informações  e  compartilhando recursos  como disco  rígido,  impressora,  cd-room,  etc.  Estes 

computadores são interligados por um sistema de comunicação.

 

As redes foram se tornando cada vez mais frequentes nas empresas e organizações a medida que o preço 

dos microcomputadores foi se mantendo em níveis populares, possibilitando a aquisição de vários PCs, e 

consecutivamente forçando a necessidade de interligá-los afim de aumentar a produtividade.

 

A  princípio  a  maioria  das  pequenas  empresas  utilizavam  o  sistema  de  redes  para  compartilhar 

impressoras,  principalmente as laser que tinham um custo alto, ou simplesmente para transmissão de 

mensagens, e cada micro ali conectado tinha seu trabalho isolado. A forma de gerenciar ampliou esta 

conexão a nível de extração de dados, para obter informações centralizadas compartilhando assim banco 

de dados. Hoje pode ser  concluído que o objetivo principal de uma rede seria o compartilhamento de 

recursos , programas e dados, afim de que estejam disponíveis a qualquer usuário independente de sua 

localização física.

 

Os tipos básicos de redes são dois as Redes Locais ou LANS(Local Area Network) e rede Remota ou 

WAN (Wide Area Network).

 

As LANS  foram idealizadas para compartilhar recursos de hardware e software em áreas restritas onde 

os computadores estão interligados diretamente por cabos, cobrindo pequenas regiões, em geral sem um 

distância  previamente  determinada  como  padrão,  mesmo  porque  estas  referências  são  passíveis  de 

mudança de acordo com a evolução tecnológica, mas considera-se algo em torno de 100m a 25km.  Estas 

redes são geralmente privadas e de custo relativamente baixo, quando comparada as WANS. [1,7]



 

Uma outra característica peculiar as redes locais é a alta taxa de transferência e a baixa taxa de erros.

 

Quando as LANS começam a atingir distâncias maiores, são chamadas de Redes Metropolitanas, MANS 

(Metropolitan  Area  Network),  que  em  geral  cobrem  uma  área  maior  que  das  LANS  operando  em 

velocidades  maiores. 

 

AS WANS  ou Redes Geograficamente Distribuídas servem a áreas geograficamente distantes entre si, e 

fazem uso de recursos de comunicação mais caros como é o caso de satélites, enlaces de microondas, 

linhas telefônicas,  torres de retransmissão,  etc.  Devido a seu alto custo trata-se de redes públicas ou 

privadas de grandes corporações,[1,7]

2.2.1.   Topologia de redes

 

O termo topologia diz respeito a colocação ou disposição de coisas. [3] Topologia de redes  pode-se então 
ser considerado como a disposição física da interconexão dos computadores, caracterizando o tipo, o 
desempenho de velocidade e sua eficiência, dando também referência a como os enlaces físicos e o nós 
(estações) estão dispostos. [1]

 

2.2.2.  As topologias mais conhecidas

 

Topologia em barra- Utiliza-se de cabo coaxial e todos os micros são interligados por um único cabo, 

são de baixo custo e simples instalação.

 

Devido a sua própria característica é ideal apenas em pequenas redes. Todo o tráfego que acontece no 

barramento pode ser escutado por todos nós conectados. A transmissão de cada nó deve ser única, uma 

por vez para evitar colisões e consequentemente a perda de dados.



 

Para controlar o acesso pode-se utilizar do token (permissão) que é passado de nó para nó, quem estiver de posse do token 
poderá fazer a transmissão. O acesso também pode ser controlado aleatoriamente, neste método o usuário deve estar atento 
pois só pode fazer transmissão se perceber silêncio na rede.

 

Topologia Anel – O próprio nome sugere a forma de um circulo lógico, onde a transmissão dos dados  é 

unidirecional e circula  no interior do anel, apesar de teoricamente poder receber e transmitir dados de 

ambos os lados. Constitui-se de uma série de enlaces ponto a ponto entre os repetidores. As estações não 

estão diretamente ligadas, mas sim pelos repetidores por medidas de segurança. [1]

Os repetidores tem característica regeneradora de mensagens, o que possibilita  uma distância maior entre 

os nós.

Caso ocorra alguma falha nos enlaces entre os repetidores  pode falhar toda a rede, sendo necessário então 

a  introdução de mecanismos de proteção automática do anel nos nós, o  que leva os repetidores serem  

mantidos separados das estações. Uma solução encontrada foi manter nestes repetidores um relê  que o 

remove automaticamente da rede em caso de falha, evitando a paralisação total da rede.

 

Se uma mensagem é transmitida por um nó ela circula até  ser retirada pelo nó de destino, do contrário 
volta ao nó de origem, de acordo com o protocolo utilizado.

 

Topologia Estrela – Neste modelo cada nó  é interligado ao um nó central, onde todas as mensagens 
devem passar, pode se estabelecer conexões simultâneas .

O fluxo é controlado pôr um HUB que gerencia as comunicações , quando uma estação deseja transmitir 
faz uma solicitação ao hub, dizendo qual o nó de destino, o hub estabelece uma conexão  entre as duas 
estações. Ele pode também regenerar e temporizar os sinais gerados e transmitidos, detectar colisões 
originadas por conexões simultâneas enviando um sinal de colisão a todas as estações.

 

Nesta topologia só há problema de paralisação total da rede quando  a falha  está no nó central.

 

2.3.  Arquitetura de Redes



 

“O conjunto de camadas e protocolos é chamado de arquitetura de rede.”,[10]

A especificação  da  arquitetura  deve  possuir  informações  que  permita  o  implementador  escrever  um 

programa ou construir o hardware de cada camada, obedecendo o protocolo apropriado e idealizando as 

ligações físicas. 

 

As ligações físicas podem ser do tipo ponto a ponto ,onde não existe um servidor dedicado, todas as 
estações podem ser clientes e servidores ao mesmo tempo, possuem apenas dois pontos para comunicação 
no enlace.

 

Já ligação na Cliente–servidor a entidade que solicita um serviço é chamada cliente  e a que presta o 
serviço, servidor, que trata-se de uma máquina com um processamento de capacidade elevada com a 
função de disponibilizar serviços a rede e processar grandes volumes de dados. 

 

A arquitetura cliente-servidor possui duas variações, sendo uma servidor dedicado onde a máquina não 
pode ser usada como estação cliente e a servidor não dedicado que por sua vez pode ser usada como 
uma estação.

 

É importante saber que a arquitetura utilizada independe da topologia , embora na maioria das vezes a 

arquitetura ponto a ponto está sendo utilizada em topologias de barra  e a cliente servidor em topologias 

estrela.

 

2.4.  O modelo OSI e suas Camadas

 

Em se tratando de comunicação, existe sempre um padrão a ser seguido. Tomemos como exemplo um 

povo ou nação que utilizam o mesmo código de linguagem (idioma) para se comunicar, se assim não o 

fosse  as  pessoas  teriam  dificuldade  em  compreenderem-se  mutuamente,  seria  complicado  expressar 

desejos e necessidades e consequentemente a resposta alcançada provavelmente não estaria de acordo 

com a expectativa.



 

Uma rede de computadores não é diferente, é necessário padrões para a 

Comunicação e estes devem ser a nível internacional, afim de permitir  que diferentes fabricantes possam 

manter os equipamentos em comunicação.

 

A International Standards Organization (ISO)  no início dos anos 70 se responsabilizou pela implantação 

de um modelo para conexão de sistema denominado  OPEN SYSTEM INTERCONNECTION (OSI) ou 

traduzindo Modelo de Referência para Interconexão de Sistemas Abertos[1,9,10]

 

O modelo OSI diz respeito ao modo como as interconexões de sistemas trocam informações, organizando 

uma arquitetura em sete camadas, descrevendo o que acontece quando um terminal se comunica com um 

computador, ou quando um computador se comunica com outro.

 

Cada camada ou nível, é construída sobre a sua predecessora. O número de camadas, o nome, o conteúdo 

e a função difere de uma rede para outra, mas em todas as redes o propósito das camadas é oferecer certos 

serviços as camadas superiores e receberem serviços da imediatamente inferior. [1,9,10]

 

Uma camada X de uma máquina estabelece comunicação com a camada X de outra máquina, e as regras 

estabelecidas nesta conexão são chamadas de PROTOCOLO da camada X. [1,9,10]

 

O projeto de protocolos em níveis é considerado a forma mais eficiente de estruturar uma rede,  não 

causando nenhum impacto na estrutura global  quando  da alteração na implementação de algum nível.

 

 



2.4.1.  Protocolo

 

Diz-se de protocolo “O conjunto de regras compartilhado sobre o gerenciamento do fluxo de informações, 

que interage com as camadas mais baixa da rede, garantindo o intercâmbio de informações ordenado e 

sem erro”[11]

 

Os protocolos mais usados em redes locais são:[11]

 

IPX/SP: Baseia-se  num conjunto  criado pela xerox, o XNS. A rede Novell Netware se utiliza dele, são 

robustos, seguros e pouco complexos, razão pela qual são indicados para redes locais.

 

NetBios: Criação  da  IBM,  este  protocolo  tem como  característica  ser  simples  e  rápido,  não  tem a 

complexidade  e  segurança  de  um  protocolo  maior,  mas  pode  ser  usado  em  redes  locais  médias  e 

pequenas.

 

Apple Talk: Foi desenvolvido pela Apple Computer para redes de padrão Macintosh. Seu uso é restrito a 

redes que comportam este tipo de computador.

 

TCP/IP: Este  é  o  protocolo  mais  conhecido  mundialmente,  pois  trata-se  do  protocolo  utilizado  na 

internet,  tem suas raízes no Departamento  de Defesa Norte  Americano, foi  projetado para interligar 

computadores a distância, permitindo  se compartilhar recursos dentro de uma rede remota.

 

A arquitetura destes protocolos não padroniza as redes de acesso, o que permite que tecnologias diversas 

se interconectem a uma subrede da internet.



O TCP (transmission Control Protocol) é um protocolo da camada de transporte  e é responsável por 

inserir as mensagens das aplicações dentro dos pacotes de transporte, com a finalidade fazer o transporte 

confiável dos dados entre dois sistemas. O TCP provê meios para que o receptor determine o volume de 

dados que poderá lhe ser enviado,[1,9,10] 

 

No IP (Internet Protocol)  está a responsabilidade pelo encaminhamento de pacotes de dados da origem 

ao destino, onde origem e destino são identificados  por endereços IP, porque é através deste endereços 

que os hosts conseguem enviar e receber mensagens pela rede. Os endereços IP são números de 32 bits, 

representados por quatro números, com valor entre 0 a 255 cada um. [1,9,10]

 

2.4.2.  As camadas do modelo OSI

 

O modelo OSI é composto de sete camadas, e segundo Tanenbaun [10], cinco princípios  são utilizados 

para chegar as setes camadas, são eles:

 

1 – A camada deve ser criada onde houver necessidade de um nível diferente de abstração.

2 – A função de cada camada deve ser bem definida

3 – Cada camada tem sua função definida de acordo com os protocolos padrão internacional.

4 – As fronteiras entre as camadas devem ser escolhidas de forma a diminuir o fluxo de informações 

através das interfaces.

5  – O  número  de  camadas  deve  ser  o  suficiente  para  evitar  que  camadas  agrupem  funções  por 

necessidade, sem exageros para que a arquitetura seja manejável.

 

a)  A Camada Física 



 

A camada física só trata as características funcionais, mecânicas e elétricas, mantendo e desativando as 
conexões físicas de transmissão de bits, garantindo quando um bit “1”for transferido chegue ao destino 
como “1” e não “0”.

 

Questões como   quantos volts são usados para transmitir “0” e quantos para transmitir “1”, qual o tempo 

de transmissão por bit, se poderá ou não ocorrer transmissão simultânea.

 

A camada física não interfere no significado ou como os bits são agrupados, portanto não trata erros de 

transmissão,[1,9]

 

b)   A Camada de Enlace 

 

Esta camada trata os erros ocasionais   da camada física, transformando a transmissão não confiável em 

confiável,  através da partição dos dados de entrada em quadros,  afim de verificar redundâncias para 

detectar erros, esse serviço é executado pela camada de enlace como suporte para a física que não faz este 

tratamento evitando erros.

 

Essa verificação nos quadros é feita pela  contagem de caracter, transferência de caracter, transferência de 

bits e detecção de códigos de sinal no meio físico.

 

A camada de enlace também impede que o transmissor envie para o receptor mais dados do que os 

suportados, regulando o tráfego através de mecanismos para que o transmissor tenha ciência do espaço 

disponível no buffer do receptor. [1,9]

c)  A Camada de Rede 



 

Controla a operação da sub-rede determinando um roteamento adequado para as conexões de rede que 

existam entre dois endereços de rede.

 

Esta  camada  também é  responsável  por  resolver  problemas  do  tipo  protocolos  diferentes  usados  na 

conexão  de  redes  heterogêneas,  permitindo  que  os  dados  trafeguem  de  uma  rede  para  outra  sem 

problemas, mas não garante que um pacote chegue a seu destino. [1,9]

 

d)   A Camada de Transporte 

 

Tendo em vista que a chegada de um pacote em seu destino não é garantido pela camada de rede, a 

camada de transporte tem esta função.

 

Ela aceita os dados da camada de sessão e os divide em unidades menores para passá-los para camada de 

rede garantindo que esses pedaços cheguem na mesma sequência em que foram enviados.

 

Controle de fluxo através de mecanismo  que evita o transmissor de enviar mensagens com uma taxa que 

supere a capacidade do receptor também é feito pela camada de transporte.

 

e)  A Camada de Sessão 

 

Possibilita usuários de diferentes máquinas estabeleçam conexão. Uma camada de

sessão pode permitir que um usuário logue remotamente em um sistema timesharing ou transfira arquivo 



entre duas máquinas.

 

Gerencia o controle de diálogo e  de atividades, determinando se o tráfego acontecerá em ambos  sentidos  ao mesmo tempo, 

ou em apenas um por vez, controlando de quem é a vez da transmissão. Em alguns protocolos é essencial que os lados não 

tentem fazer operações ao mesmo tempo, a camada de sessão nestes casos faz o gerenciamento de tokens, somente o lado que 

estiver de posse com o token pode realizar operações.

 

Outra função importante efetuada pela camada de sessão é a sincronização quando uma transferência ao 

ser executada é interrompida por falha a camada de sessão fornece meios  de inserir chek points no fluxo 

de dados, deste modo, após uma falha   somente os dados que estão localizados após o último chek point 

devem ser repetidos.

 

f)  A Camada de Apresentação 

 

 A camada de Apresentação está relacionada diretamente com a sintaxe e a semântica da informação 

transmitida. Realiza transformações adequadas nos dados tais como compactação de textos, criptografia, 

conversão de pacotes de terminais e arquivos padrões de rede, antes de enviar a  camada de sessão. Os 

serviços fornecidos pela camada de apresentação em resumo são: transformação de dados, seleção de 

sintaxes, e estabelecimento e manutenção de conexões de apresentação, provendo um formato comum  

para representação dos dados transferidos.

 

 

 

g)  A Camada de Aplicação 

 

Execução das funções de aplicação por meios que utilizem o ambiente  de comunicação OSI.  Define 



mecanismos para que seja possível intercâmbio de informações, nesta camada existe  numa variedade de 

protocolos comumente necessários.

 

Dentre  outras  funções a  camada de  aplicação é  responsável  pela  transferência  de arquivo entre  dois 

sistemas diferentes, correio eletrônico, submissão remota de jobs, consulta a diretórios, etc.

 

2.5.  Internet 

 

De uma forma singela a  internet pode ser definida como uma rede de computadores que se conecta a 

outra e esta a outra e assim sucessivamente. Cada uma destas redes  seguem alguns requisitos básicos 

para que possam comunicar umas com as outras.

 

Cada rede é composta por computadores que se conectam a ela por meio de linhas telefônicas, linhas 

privadas, cabos submarinos, canais de satélite e outros meios de comunicação.

 

Para que a comunicação flua de uma rede para outra é necessário também a utilização de protocolos e o 

mais  comum  na  internet é  o  Transmission  Control Protocol/Intenert (TCP/IP),  entretanto  existem 

gateways que conectam redes de outros protocolos a internet.

 

2.5.1.  Histórico da Internet

 

A  internet começou a surgir nos anos 60, a partir de projetos do Departamento de defesa dos Estados 

Unidos,  que  tinha  como  objetivo  desenvolver  uma  rede  de  computadores  para  comunicar  entre  os 

principais centros militares de comando e controle e que a rede resistisse a um ataque nuclear. O nome 

dado a esta rede foi ARPANET.



 

Entre os anos 70 e 80 algumas universidades se conectaram a rede, o que despertou o interesse da rede no 

meio cultural e acadêmico.

 

Em meados dos anos 80 a  National Science Foundation dos EUA (NSF) constitui a uma rede de fibra 

ótica de velocidade alta conectando centros de supercomputação localizados em pontos chaves no EUA. 

Esta rede foi denominada “BACKBONE DA NSF”, como ela reduziu o custo da comunicação de dados 

para redes de computadores existentes, estimulou-as a conectar-se na backbone da NSF.

 

Em 1995 o controle da backbone através da NSF encerrou-se, passando quase todo ele para controle 
privado. Daí por diante o interesse pela internet cresceu muito até chegar ao interesse comercial. 

 

Uma história de ascensão rápida, é o que podemos considerar da  internet analisando os anos que se 

seguiram  de  1957  a  1998.  Acompanhe  a  evolução  de  acordo  com  dados  colhidos  pela  Multirede 

Informática no curso TCP/IP básico, 1998, no tópico evolução da internet.

 

 

2.5.2.  Evolução da Internet

 

1957 – O departamento de defesa dos Estados Unidos cria a ARPA, afim de não perder a liderança militar 

no campo tecnológico. É como uma resposta ao SPUTNIK (satélite Soviético lançado em 1956)

 

1960 – O Grupo Rand Corporation começa estudos para definir meios de manter contato com diversas 

unidades em caso de ataque nuclear, de uma forma segura

 



1969 – Um grupo de consultoria Americano (Bolt Beranek e Newman) propõe um protocolo de controle 

de  rede  que  permitia  a  transferência  de  dados  e  comunicação  entre  servidores  de  uma mesma rede. 

Surgiria  então a ARPANET (Advance Reseach Projects Agency Network) a primeira rede de pacotes 

usada para compartilhar informações entre os pesquisadores. Nesta ocasião quatro campus universitários 

são conectados, Stanford Reseach Institute, Universidade da Califórnia em Los Angeles, Universidade da 

Califórnia em Santa Bárbara e Univerisdade Utah

 

1970 – O número de servidores conectados a ARPANET cresce para 23, entre universidades e centros de 

pesquisa do governo.

( Curiosidade: Manter um site na ARPANET custava em torno de US$250 mil por ano)

 

1972 – ARPANET começa se mostrar a público, são conectadas 40 máquinas e o TIP (Terminal Intarface 

Processor), também foi criado o primeiro correio eletrônico por Roy Tomlinson, da BBN.

 

- Neste ano o INWG (International Network Working Group) controla a rede em expansão; Vinton Cerf 

eleito o presidente da INWG, mais tarde fica conhecido como o pai da Internet.

 

1973 – A comunidade começa a discutir sobre a rede mundial, a cada 20 dias, mais ou menos, um novo 

computador é conectado a ARPANET, e a rede mundial começa a ser discutida abertamente.

-  Robert  kahn,  da  ARPA  Vinton  Cerf,  da  Universidade  de  Stanford, colaboram em um projeto  que 

permitiria que redes e máquinas se comunicassem por meio da rede mundial.

 

1974 –  A ARPANET começa abandonar o cunho militar. A BBN cria a primeira versão comercial da 

ARPANET, a Telnet.

-  Vinton  Cerf  e  Robert  Kahn publicam  um  estudo  sobre  os  protocolos  TCP  (tranmission  Control  

Protocol) e IP (Internet Protocol). O termo Interconnectde Networks (Internet) é usado pela primeira vez.



 

1976  –  Mike Lesk,  no  Bell Labs  da AT&T, cria o  Unix-to-Unix-Copy, permitindo duas máquinas com 

sistema unix se comuniquem por meio de modem e linha telefônica.

- Criada a Satnet, primeira rede de satélites que liga os EUA à Europa

 

1977 – Correio eletrônico é fornecido a mais de cem pesquisadores em ciências da computação.

 

1978 – Albert Gore, lança a expressão  “superestrada da informação”

 

1979 –  Especialistas  da  Universidade  de  Duke  e  da  Universidade  da  Carolina  do  Norte   criam  os 

primeiros grupos de discussão da Usenet.

-  Compuserve, primeiro serviço on-line, inicia suas operações com 1200 assinantes, oferecendo correio 

eletrônico e alguns bancos de dados.

 

1980 –  A DARPA (Defense Advance Research Projects Agency)  libera os protocolos TCP/IP  a todos 

interessados, gratuitamente.

 

1981 -  A ARPANET já  conta  com 213 servidores.  A rede  BITNET (Because  It’s Time Network), 

oferece um sistema de conferências chamado listserv.

 

1982 –  A EUNET (European Unix Network)  é  criada para  oferecer  correio eletrônico e  serviços  de 

Usenet. São feitas conexões entre Holanda, Dinamarca, Suécia e Reino Unido.

 



1983 – A ARPANET se divide em Milnet, para fins militares, e nova ARPANET, uma rede com fins de 

pesquisa. Começa a ser substituído o termo ARPANET por INTERNET.

 

1984 –  Passa de 1000 o número de servidores na  Internet.  Willian Gibson (romancista) cria o termo 

CIBERESPAÇO, em seu livro “Neuromancer”.

- É criada a Japan Unix Network (JUNET)

 

1985 -  Fundada a America Online (http://www.aol.com)/, maior provedor de acesso do mundo.

 

1987 – O número de servidores na Internet supera os 28.000.

- É estabelecida ligação entre a Alemanha e a China, a primeira mensagem da China sendo enviada em 28 de setembro.

 

1988 – O assunto segurança e privacidade é motivo de preocupação. Novos termos como hacker, cracker 

e arrombamento eletrônico” são criadas.

- Em 1 de novembro, Manchetes de jornais divulgam que o estudante  Robert Morris, da Universidade 

Cornell, lança um programa chamado Internet Worm, um vírus que paralisa temporariamente 6.000 dos 

60 mil servidores conectados a rede.

- É formada a equipe  Computer Emergency  Response Team (CERT) para enfrentar os problemas de 

segurança causados  pelo incidente Worm.

- Fundado o Prodigy (http://www.prodigy.com/) um dos principais serviços on-line hoje em operação.

 

1989 – Clifford Stoll escreve o best-seller  “The Cukoos’s Egg”, contando a história real de ciberespiões 

alemães que se infiltraram em diversas instalações norte-americanas.

http://www.prodigy.com/


- Já passa de 150.000 o número de servidores na Internet.

-  Tim Berns-Lee,  britânico,  especialista  em computação,  trabalhando para o  Laboratório  Europeu de 

Física de partículas, em Genebra, começa a desenvolver o projeto World Wide Web, concluído uma mais 

tarde.

 

1990 –  Peter Deutsch, da Universidade  McGill, em Montreal, cria  Archie, um sistema de arquivos que 

permite que uma longa lista de arquivos obtida de servidores FTP da Internet seja vasculhada por meio de 

uma busca única.

- A ARPANET se funde com a NSFNET, uma rede avançada da National Science Foundation e da Merit. 

A NSFNET se mantém como espinha dorsal da Internet até 1995.

- O número de servidores conectados a Internet ultrapassa os 300.000

 

1991 –  Uma equipe da Universidade de Minessota, liderada por  Mark McCahill lança o Gopher, um 

navegador de grande sucesso.

- A NSF suspende a proibição de uso comercial da Internet, abrindo caminho para o comércio eletrônico

-  Uma  solução  Archie para  o  Gopher,  chamada  Very  Easy  Rodent  Oriented  Net-wide  Index for 

Computerized Archives  (Veronica) se torna um banco de dados com mais de 1 milhão de itens de menus 

Gopher

 

1992 – Mais de 1 milhão de servidores estão na Internet.

- A Internet Societu (ISOC) é criada com Vinton Cerf na presidência, esta entidade é não governamental internacional para 

cooperação e coordenação global da Internet suas tecnologias e aplicativos.

 

1993 – Marc Andreesen e outros estudantes desenvolvem o mosaic, um revolucionário navegador, fácil de 

usar, tornando possível ver textos, imagens, vídeos e áudio na WWW.



- Surge em abril a revista WIRED, especializada em publicações sobre a Internet.

- A casa Branca e as Nações unidas inauguram sua páginas na Internet.

 

1994 – A Internet celebra o 25º aniversário. Com mais de 3 milhões de servidores conectados.

-  Mark Andressem e Jim Clark fundam a  Netscape Communications e  lançam um novo browser,  o  

“Netscape Navigator 1”.

- A internet passa a ser usada para compras, serviços bancários, transmissões de rádio e shows ao vivo.

-  Os  Rolling  Stones transmitem sua  turnê  Voodoo Loung pela  M-Bone  (transmissão multicanal  via  

Internet)

- Jerry Yang e David Filo da universidade Stanford cria o YAHOO, programa de busca.

 

1995 –  A NSFNET volta  à  pesquisa,  deixando a  Internet na mãos do comércio.  A microsoft  cria  o 

“Microsoft Internet Explorer”um browser para Windows 95.

- O Brasil entra oficialmente na WEB através da Embratel.

- O Vaticano entra na Web.

- A Sun Microsystems lançam a linguagem Java para programação na Internet.

-Mais de 70 países estão conectados à Internet

 

1996 – Aproximadamente 80 milhões de usuários, em cerca de 186 países ao redor do mundo surfam na 

Internet.

 

1997 – Mais de 19 milhões de servidores no mundo estão conectados a internet.



- O presidente dos Estados Unidos, propõe a criação de uma zona livre de comércio sem barreiras e sem regulamentos na 

internet.

- Especialistas trabalham para combinar TV interativa e internet. 

 

1998  –  A Microsoft  apresenta  na  Comdex de Chicago  o  Windows 98 que já  vem incorporado um 

browser  o  Explorer  4.0,  em sua  primeira  aparição  os  monitores  do  auditório  mostram a  mensagem 

“System crashed”.

- A internet é realidade para milhões de pessoas e não mostra sinal de parar por aí, constantemente sofre alterações afim de 

possibilitar novas formas de interação com os usuários.

  

2.6.  Recursos da Internet

 

A  internet coloca a disposição dos usuários diversos serviços o que a faz ser a maior compradora e 

vendedora do mundo, dada a facilidade de ser acessada mundialmente levando sem burocracia e sem 

demora informações sobre produtos  e  serviços divulgados a  custos baixo,  considerando um mercado 

globalizado.

 

Na internet uma empresa pode ser mostrada ao mundo apenas com endereço eletrônico, o que aliás deve 

ser  observado  pelos  usuários,  e  atentar  para  o  fato  de  estar  comprando  sem saber  se  realmente  há 

procedência não virtual da empresa apresentada.

 

A internet é também o meio mais rápido de divulgação de informações, lembrando que ela permanece no 

ar ininterruptamente, se informar e efetuar transações comerciais a qualquer momento atrai o cliente que 

gosta de comodidade, e de olho nele cada vez mais as empresas investem no comércio eletrônico.

 

Os serviços mais comuns encontrados na internet estão listados com uma rápida apresentação de cada um 



deles.

 

Correio eletrônico – O recurso mais comum e mais utilizado na internet, trata-se de troca de mensagens 

entre usuários.

 

FTP  (Filet  Transfers  Protocol)  –  Protocolo  usado  na  internet para  transferir  arquivos  entre 

computadores. É utilizado pelo usuário que tem uma conta de acesso e uma senha e através dela navega 

nos diretórios dessa conta transfere arquivos do computador local para sua conta ou vise versa. (dowload, 

Upolad)

 

Listas –  Grupo  de  pessoas  com  interesse  comum  e  trocam  mensagens  sobre  o  mesmo  assunto, 

funcionando a partir de um computador conectado a internet que instala um software gerenciador de lista 

(Listserver),  que  mantem a  lista  recebendo  e  enviando  mensagens.  O programa é  acessado  por  um 

endereço eletrônico, e o programa recebe e processa as mensagens.

 

Usenet –  Programa de comunicação semelhante as lista de distribuição de mensagens, mas com uma 

amplitude maior formando newsgroup.

- As mensagens desses newsgroup não são distribuídas via correio eletrônico, mensagens que interessam 

ao usuário estarão disponíveis e escolhidas pelo subject (assunto).

 

World Wide Web –  Ou vulgarmente conhecida como WWW. É uma rede virtual que torna os serviços 

disponíveis na internet de manipulação multimídia da informação, permitindo utilizar-se de mouse para 

cessar imagens, textos, sons, etc. Através de uma interface de hipertextos (gráfica) cujas palavras tem 

ligações com outros textos(links).

 

Telnet -  Serviço que permite a um usuário entrar em outra máquina ligada a internet, tornando a máquina 



local ou terminal da remota. É utilizado para acesso a base de dados e serviços de informação, lembrando 

que o acesso a outra máquina deve ser feito de forma legal, conta e senha.

 

Gopher – Ferramenta que faz busca e recuperação de informações distribuídas pela rede. Com o gopher 

pode-se obter informações locais, ou em qualquer outro computador da rede que aceite o serviço na forma 

de menus estruturados.

 

 Internet Relational Chat  (IRC) – Protocolo de comunicação da internet que disponibiliza conversas em 
grupo, todos podem ler o que o outro usuário escreve.

Os recursos que a  internet propiciou aos usuários deu condições de serviços comerciais oferecidos por 

empresas conectadas a internet, criando  oportunidades de negócios como exemplo citamos:

 

Anúncios  publicitários:  A  empresa  pode  divulgar  seu  produto/serviço  on-line,  dando  condição  ao 

potencial cliente avaliá-lo de forma geral ou detalhada.

 

Suporte ao Cliente: O suporte funciona através de correios eletrônicos em perguntas e respostas, ou pela 

Web  onde  pode-se  colocar  arquivos  para  download que  resolvem dúvidas  ou  fazem  correções  em 

sistemas.

 

Eletronic Data Interchange (EDI) : Popularizado no setor de manufatura, onde empresas trocam 
informações sobre pedidos, utilizando-se da Internet para formar redes privadas entre fornecedores, 
fabricantes e clientes, como não há um intermediário os custos são reduzidos, além de informações sobre 
pedidos e produtos serem imediatas.

 

Serviços  Bancários  e  Financeiros :  Extratos,  transferências,  aplicações,  segunda  via  de  boletas  de 

pagamento, solicitação de talões de cheques e a lista de serviços é cada dia maior.

 



2.7.  Intranet

 

Qualquer executivo atualmente vê a internet como um estímulo a mais nos negócios, e este estímulo é trazido para dentro das 

empresas, transformando-se em ferramenta de gestão. São redes internas, que utilizam tecnologias da internet recebendo o 

nome de intranet , estas intranets precisam estar protegidas por um firewall, que impede a entrada de intrusos nas redes 

internas,[8]

 

A intranet pode melhorar muito as possibilidades das redes internas, como a divulgação de informações 

nas empresas  em larga escala.  A utilização de browser cria  uma interatividade que facilita o  acesso 

rápido, porque os setores são transformados em sites, os manuais e procedimentos são transformados em 

arquivos reduzindo custos com gráficas.

 

O custo de gerenciar empresas também foi contemplado pela intranet uma vez que diversas filiais podem 

fazer  parte  da  rede,  além de  permitir  também o  acesso  aos  clientes,  desde  que  os  sistemas  estejam 

preparados para estas aplicações.

 

A intranet opera com qualquer tipo de computador e a maior dificuldade encontrada na sua implantação é 

a segurança e utilização por parte de todos os usuários, que precisam mudar de cultura para se adequarem 

com a tecnologia relativamente nova,[8]

 

2.8.  Conclusão

 

 

Muitos são os conceitos, mas a popularidade com que hoje são tratados facilita a compreensão da era da 

informação.  A idéia  de ter  uma rede de  dados  que  compartilhe  com a humanidade conhecimento e 

comunicação não é um sonho, é uma realidade permitida a qualquer um.



 

Utilizar os meio que o mundo da informática coloca a disposição de cada um não é complicado, já não é 

mais um sonho intangível entender como funciona um computador, uma rede de dados ou a internet. O 

que ainda não está bem assimilado é a questão da segurança, que se não for cuidadosamente tratada pode 

causar muitos danos, conforme mencionado no capítulo a seguir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Segurança da Informação

 



3.1.  Introdução

 

O termo Segurança foi definida por Aurélio Buarque de Holanda como sendo “Condição daquele ou 

daquilo em que se pode confiar” [3], e é isto que se espera de uma rede e da internet: poder confiar,  ter 

integridade e disponibilidade das informações.

 

É perceptível  que o uso da internet está na vida íntima, social, cultural e financeira, ficando totalmente 

expostos a falta de caráter de piratas eletrônicos que procuram por divertimento ou mesmo com intenções 

esclusas  invadir  a  privacidade  de  pessoas  e  empresas.  É  necessário  ter  consciência  que  existe  a 

vulnerabilidade  eletrônica e que, portanto, o fator segurança deve merecer atenção especial.

 

Os hackers e crackers são termos que se tornaram conhecidos, por motivos pouco agradáveis pois diz 

respeito ao invasores de sistemas, sendo os hackers relativo a pessoas que viajam pelo mundo cibernético, 

sem  buscar  nada  em  especial  ao  invadir  máquinas  alheias,  apenas  estão  curiosos  para  saber  como 

funcionam por dentro. Já os crackers invadem com segundas intenções, querem copiar arquivos ilegais, 

destruir dados, tirar proveito econômico.

 

As ameaças estão presentes tanto nas redes internas quanto na internet, para combatê-las o primeiro passo 

é saber onde acontecem , este capítulo mostra como e onde os ataques ocorrem, e como ferramentas como 

criptografia e firewalls podem colaborar para uma rede segura.

 

 

3.2.  Onde estão os Perigos

Os perigos são semelhantes nas Redes internas, nas intranets e na  internet, causam sempre os mesmo 

tipos de problemas como perda e alteração de arquivos/dados, contaminação por vírus, etc.



 

 Em pesquisa divulgada  pela Módulo Consultoria  e Informática, das ameaças  em informática  destacam-

se,[4]: 

Funcionários insatisfeitos- 54%

Vírus, Erros e Acidentes – 52%

Mau uso dos recursos – 50%  

 

Mesmo com a com a grande massificação da internet os ataques são maiores nas redes internas, muitas 

vezes causados pela falta de conhecimento adequado na utilização do sistema, ou por descuido de abrir 

sua seção e deixá-la aberta mesmo quando ausente, estando aí sujeitos a invasões de pessoas sem acesso 

legal.

 

A internet  envia informações de um computador para outro (provedores de acesso) até que a mensagem 

chegue a seu destino. Neste trajeto pode ser que algum desses computadores tenha sido infiltrado por 

criminosos que observam os dados, lêem as mensagens, podendo até roubar números de cartões de crédito 

quando se tratar de compras pela web.

 

Isto acontece em função da própria estrutura da internet que não foi idealizada para fins comerciais, o que 

gera uma lista razoavelmente grande de riscos a exemplo:,[1,2]

 

•        Senhas que podem ser roubadas no momento de conexão com outros sistemas, oportunidade para 
que a conta seja falsificada.

•        Grampeamento de linhas de comunicação tornando públicas informações estratégicas.

•        Invasão na rede causando pane

•        Propriedade intelectual roubada

•        Direitos autorais infringidos



•        Documentos confidenciais divulgados

•        Finanças alteradas

•        Fundos desviados

•        Roubo de números de cartões de crédito.

 

A própria essência da Internet é o seu maior ponto vulnerável, a capacidade de receber de PC’s a 
mainframes, a forma de conexão o tráfego de pacotes de informações passam por rotas que não estão 
100% controladas o que pode causar perda de dados; nem sempre os sistemas estão funcionando do modo 
correto; o risco de espionagem ou falsificação ideológica de locais remotos; protocolos podem parar de 
funcionar. Todos esses fatores contribuem para que a internet tenha um controle de segurança difícil, mas 
nem por isso impossível de se prevenir de ameaças, que podem destruir dados que significam na maioria 
das vezes a vida de uma empresa.

 

 

3.2.1.  Conhecendo as Ameaças

 

Diz-se de ameaça a possível violação da segurança de um sistema.

 

O inimigo só pode ser vencido se soubermos onde é mais comum ocorrer as ameaças a segurança, que 
alojam nos pontos fracos de um sistema e na maioria das vezes, como no caso da informática, está 
relacionado á própria tecnologia ou a política de operação. Isto pode ser traduzido nos hardwars e  
softwares utilizados.

 

Com a internet, as redes internas passaram a estar sujeitas a ameaças que até então não faziam parte da 
lista de preocupações, do tipo fraudes, espionagem, erros e acidentes,  hackers, vírus, cavalos de tróia e 
muito mais fazem parte da lista  de perigos.

 

As ameaças podem ser classificadas em acidentais    ou intencionais. Acidentais  ou não premeditadas são 
causadas  por descuidos operacionais ou bugs dos softwares e hardware, as ameaças  intencionais são  
baseadas em conhecimentos do sistema .

 

Compreender as ameaças pode ajudar a decidir quais as medidas podem ser adotadas, afim de evitar que 
elas se transformem em ataques.

 

Relacionar todas ameaças com exemplos de como se transformam em ataques, seria um lista muita 
extensa, mas alguns casos mais comuns  foram descritos pelo Bersnstein [2],  que de forma simples e de 



fácil entendimento, descreveu as ameaças e exemplos das ameaças, conforme  tabela 3.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameaças Exemplos de ameaças

Espionagem: informações são observadas durante 
transmissão através da rede.

Softwares  conhecidos como farejadores de rede podem 
roubar Ids de usuários e senhas não criptogra-

Fadas. Alguns podem interceptar mensagens inteiras.

 

Disfarce: Usuário se faz passar por outro usuário, 
assumindo seus privilégios de acesso.

Acontecem em ataques de spoofing ao IP,  são criados 
pacotes com  origem falsificadas.  Esse ataque explora 
aplicações  que utilizam autenticação basea-

Da em  endereços e permite o uso não autorizado ao sistema 
destino.

Replay: Sequência de comandos é observada e 
reproduzida depois em acessos não autorizados.

Falha esquemas de autenticação são explorados em conjunto 
com a falsificação de servidores de autenticação para 
subvertê-las.

Manipulação de dados: A integridade dos dados são 
danificados durante o armazenamento ou na trasnmissão 
sem ser detectado.

Devido aos controles de acesso inadequados, os dados são 
modificados enquanto estão no sistemas. As mensagens são 
interceptadas modificadas, e enviadas ao destinatários.

Roteamento incorreto: Uma comunicação para o usuário 
X é interceptada e enviada a outro usuário.

Redes, linhas de comunicação e dispositivos desprotegidos 
ou configurados inadequadamente permitem instruções de 
roteamento não autorizadas. Como o comprometimento de 
um provedor de serviços da Internet.

Armadilha/Cavalo de Tróia:  Um processo não 
autorizado  pode executar um programam como se o 
fosse autorizado; um programa ou aplicativo pode ser 
substituído por outro que contém uma  seção adicional 
alterada, permitindo falhas ou ações mal intencionadas.

Procedimentos de gerenciamento de alteração de alteração 
inadequados nos quais programas e arquivos transferidos da 
Internet não têm seu código fonte verificado. 

Vírus: Códigos de programa que auto se reproduz. São 
associados a programas executáveis   ou a aplicativos de 
sistema, e posteriormente o modificam. Podem alterar, 
eliminar arquivos, alterar dados e negar acessos.

O uso inadequado ou o não uso de programas antivírus.



Repúdio: Usuário nega ter participado de uma 
comunicação, uma ameaça crítica para transações 
financeiras  e acordos contratuais eletrônicos.

O comércio eletrônico, no qual as transações não incluem 
controles para: Origem, destino, tempo de entrega, prova de 
entrega.

Negação de Serviço: O acesso a um sistema/aplicação é 
interrompido ou impedido, o sistema deixa de estar 
disponível, ou a aplicação cujo tempo de execução é 
crítico é atrasada ou abortada.

Uma inundação de pacotes pode esgotar a capacidade de 
uma rede ou sistema, tornando indisponível.

Tabela 3.2.1 – Ameaças e exemplos de ameaças

 

 

3.2.2.  Porque ocorrem os ataques

 

Um ataque ocorre por razões que vão desde a simples satisfação insana de ter acesso a privacidade alheia 
à espionagem  política (Países em conflito por exemplo). Os caso mais frequentes são. [2]:

 

-         Ganhos financeiros: funcionários de empresas que acessam sistemas ilicitamente fazendo 
transferência ou outras transações financeiras a seu benefício; ou colhem dados do sistema e os vende.

-         Vingança: Funcionários que são demitidos e se sentem injustiçados, por falha seus acessos não são 
bloqueado, um prato cheio para os mal intencionados.

-         Aceitação ou Respeito : violam sistema para se tornar destaque em seu meio. 

-         Idealismo: Simplesmente acreditam estar corretos, até mesmo quando tem atitudes Hobbin Wood.

-         Curiosidade/Emoção: Fazem invasão só para saber o como o sistema funciona, ou se o sistema tem 
falhas, ou se sentem estimulados nesta situação de risco.

-         Espionagem Industrial ou Comercial: São conexões que são ilegais de um órgão para outro (Países, 
empresas) com finalidade de se tornarem mais competitivos.

 

 

3.3.  Garantindo a segurança

 

Manter a segurança é um desafio permanente, e as empresas tem sentido a necessidade de investir em 

segurança. Implementando mecanismos de defesas para as redes internas e conexões com a internet.

 



O assunto deixou de ser de interesse apenas da área técnica  de informática passando ter a participação 

dos executivos, os quais passaram a pensar no quanto vale as informações de suas empresas e qual é o 

prejuízo que uma falha pode causar.  Essa sensibilização é crescente a medida que notícias divulgam 

ataques ocorridos  cenário mundial.

 

A grande maioria dos problemas ocorridos em informática são relativos a desconhecimento ou despreparo 

de usuário, que mudam configurações, não tratam suas senhas e contas com o sigilo exigido. Abrem suas 

sessões  e  deixam abertas  mesmo quando  ausentes,  criam senhas  evidentes,  fazem uso  de  programa 

piratas, que na maioria das vezes estão contaminados por vírus, os profissionais da área  não podem  

dedicar tempo necessário para a  questão segurança pois geralmente têm outras prioridades,  e muitos 

outros motivos levam a um utilização inadequada do sistema de informação,[1,2,10]

 

É bom lembrar que existe também uma certa histeria, exagero o que causa pânico em muitos usuários, 

nem todas as pessoas estão sujeitas a todos os tipos de ataques, existem aqueles que estão mais expostos 

que os outros, pela própria precariedade nas medidas de segurança.

 

Para se conseguir níveis de segurança adequados é preciso atentar para elementos básicos tais como: [4]

 

Segurança na estação –  Considerado no uso da  internet e intranet como o elemento mais vulnerável, 

porque é onde se executa o browser ou aplicação dedicada, para acesso aos recurso da rede. As estações 

podem armazenar informações pessoais sem a devida proteção ou controle de acesso.

 

Os  usuários  das  estações  podem  executar  programas  sem  o  prévio  conhecimento  e  estes  causar 

grampeamento de teclados ou qualquer outra armadilha do gênero.

 

Quando feito o uso de modems para conectar a  internet pode ocorrer o fechamento ou limitação dos 

controles e proteções da rede ou de um firewall.



 

Segurança no meio de transporte – como a internet trafega os dados de rede para rede, esse caminho é 

pouco seguro, estando o usuário sujeito a interceptação de seus dados, caso não disponha de meio seguros 

no  transporte  como  é  o  caso  de  criptografia,  amplamente  utilizada  principalmente  nos  correios 

eletrônicos.

 

Segurança no servidor -  Quando a rede interna esta ligada a internet a segurança no servidor deve ser  o centro das atenções, 
pois é comum a invasão de hackers nos servidores de internet, principalmente em se tratando de comércio eletrônico, podendo 
causar prejuízos incalculáveis a empresa e  seus clientes que lhe confiam o números de cartões de créditos.

 

A reputação das empresas também correm riscos com ataques ao dos servidores para fazerem pichação de sites, colocando nos 
sites corporativos imagens pornográficas ou alteração de dados   que podem comprometer as empresas.

 

Problemas deste nível podem ser contornados com o uso de firewalls que controla os serviços e acessos  a 

rede.

 

Segurança na rede Interna –  Na maioria dos casos a empresa dificulta o acesso externo a rede e se 

esquece de que a maior parte dos ataques acontecem internamente, necessitando então um bom controle 

de  acessos  e  permissões  ao  sistema;  política  de  segurança  com diretrizes  claras,  normas  padrões  e 

procedimentos a serem seguidos por todos; treinamento e capacitação técnica dos usuários; ferramentas 

específicas para segurança; auditorias constantes.

 

 

3.3.1. Mecanismos de segurança

 

A medida que a internet foi ampliando seus horizontes e começou a ser usada para fins comerciais atiçou 

a cobiça de pessoas que agem ilegalmente, sendo necessária a criação de mecanismos que protegesse a 



internet e as redes internas dos indesejáveis intrusos.

 

3.3.1.1 - Firewalls

 

O firewall é um dispositivo de rede que filtra o acesso a uma rede de computadores, permitindo que os 

administradores protejam a rede contra acessos de pessoas não autorizadas, através de um equipamento 

baseado em lista de restrições e permissões devidamente configurado de acordo  com a necessidade de 

comunicação da rede interna com a internet,[1,2]

 

Esta configuração deve ser muito bem planejada e em todas as conexões da rede interna o firewall deve 

estar presente, do contrário a eficácia do sistema estará totalmente comprometida.

 

Uma definição bem objetiva de firewall seria uma coleção de componentes, colocado entre duas redes, 

que possua as seguintes propriedades[1]:

-    Todo tráfego de dentro para fora, ou vise e versa, passa pelo firewall

-         Só o tráfego autorizado pela política de segurança pode atravessar o firewall

-         O firewall deve ser a prova de violações.

 

Os  firewalls  são  mais  utilizados  pela  redes  internas  com  conexão  com  a  internet,  mas  podem  ser 

utilizados em qualquer rede inclusive nas internas, bastando haver necessidade de segurança, e níveis de 

restrições. 

 

Para que o sucesso de um firewall possa acontecer, a empresa precisa dispor de uma política de segurança 

eficiente onde todas as necessidades estejam previstas.



 

Os  firewalls  podem  oferecer  proteção  contra  ataques  a  protocolos  ou  aplicações  individuais,  contra 

ataques de spoofing [2]; sendo seu maior objetivo proteger uma rede de outra [6]

 

Uma característica que pode ser considerada tanto positiva como negativa nos  firewalls são o fato de 

possuírem um único ponto de controle de segurança da rede, fácil de administrar, entretanto se falhar a 

segurança estará toda comprometida.

 

                          Filtro                               Filtro

                             |                                         |        

 Rede Interna___ |_____Gateway(s)___  |______Rede externa

 

Tabela 3.3.1.1  Modelo de firewall. [1]

 

Filtro – Bloqueiam  a transmissão de certas classes de tráfego

Gateways – Máquinas conectadas por um segmento de rede, que fornecem o serviço de transmissão

Filtro – Protege o gateway de ataques externos

 

a) Tipos de Firewalls

 

Segundo Terry Bernstein,[2]  três são os tipos de firewalls mais usados: filtros  de pacotes,  filtros 
inteligentes, e gateways de aplicações baseados no host.

 



Filtros de Pacotes – Essa é a maneira mais simples de construir um firewall   São geralmente utilizados 

em roteadores que conectam a rede interna a  internet. Levando-se em consideração que toda rede com 

conexão com a internet  já possuir roteador o custo também é mais acessível. Se o roteador for de boa 

qualidade a filtragem será  eficiente, invisível e rápida.

 

Os roteadores interligam duas redes e fazem o transporte dos pacotes comparando antes as informações 

em seu cabeçalho com um conjunto de filtros , decidindo então se o rejeita,  enviando a mensagem de 

volta  ao ponto de origem ou se a deixa passar. 

 

Uma série de regras (lista de acesso) podem avaliar a informação corrente. Definindo o que deve ou não 
passar por um determinado ponto de conexão. Com pequenas variações de fornecedor para fornecedor a 
sintaxe de uma lista de acesso seria  mais ou menos conforme tabela 3.3.1.1.A. [2]

            

[Nr. da 
regra]

[Ação] [Protocolo] [Origem] [Destino] [Opções]

Tabela 3.3.1.1.A - lista de acesso

 

Como exemplo imagine um solicitação de impedimento de acesso  à rede interna,  para que não seja 

possível conexão com telnet com a  porta 23 como destino. Este exemplo deve ser colocado na interface 

de entrada dos pacotes externos na rede interna.

[Nr. da regra] [Ação] [Protocolo] [Origem] [Destino] [Opções]

Regra #1 Não TCP Qualquer Interno Porta 23

Tabela 3.3.1.1.B - lista de acesso

 

Para que não ocorra o risco de ter um usuário que precise abrir sessões telnet e seja impedido pela regra 1 

pode-se incluir uma Segunda regra, bastando para tal saber exatamente onde ele está tentando conectar e 

permitir a entrada de seus pacotes.



 

[Nr. da regra] [Ação] [Protocolo] [Origem] [Destino] [Opções]

Regra #1 Não TCP Qualquer Interno Porta 23

Regra #2 Sim TCP 200.254.36.147 Interno Porta 23

Tabela 3.3.1.1.C -   lista de acesso

 

Estas regras poderiam estar relacionada com o mesmo número, mas é bom antes consultar o manual do 

roteador, para certificar da prioridades de regras.

A questão de bloquear portas e liberar apenas as necessárias  nos  firewalls não é tão simples e nem 

extremamente segura, basicamente todas as portas altas são necessárias porque os clientes dos usuários da 

rede interna (browsers, mails, telnets, etc.) utilizam várias delas, se a opção for esta a lista seria assim:

 

[Nr. da regra] [Ação] [Protcolo] [Origem] [Destino] [Opções]

Regra #1 Não UDP Qualquer Interno Porta 2049

Regra #1 Não TCP Qualquer Interno Porta 6000

Regra #1 Não UDP/TCP Qualquer Interno Porta 1024

Tabela 3.3.1.1.D - lista de acesso liberando só porta altas

 

[1]

Fazer uma lista de regras somente com os acessos necessários é inviável em função do grande número de 

portas. Mesmo que se faça essas regras de segurança. Utilização de portas baixas para servidores é padrão 

mas  não  é  uma  imposição,  um usuário  mais  experiente  poderia  mudar  a  configuração  executar  um 

servidor telnet  que normalmente usa a porta 23 para  porta 3250. Este usuário navegará na  internet 

livrando das limitações dos firewalls. [2]
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Este problema pode ser contornado com um flag ACK (de ackno wledgment) que identifica que o pacote 

(após  o  primeiro)  que  está  pedindo permissão  para  entrar  é  uma resposta  de  algum pedido  de  uma 

conexão já existente, caso o pacote não tenha o flag ele será bloqueado. Essa regra ficaria conforme tabela 

3.3.1.1.6.

 

[Nr. da regra] [Ação] [Protocolo] [Origem] [Destino] [Opções]

Regra #1 Sim IP Interno Qualquer  

Regra #2 Sim TCP Qualquer Interno Flag ACK

Tabela 3.3.1.1.E - lista de acesso com flag ACK

 

Onde a regra 1 se aplica a interface do roteador com a rede interna e ao 2  do roteador com a rede externa.

 

Essa solução é bastante eficiente para pacotes TCP, já para os UDP não são pois não possuem este flag. 

Neste caso o ideal seria bloquear toda entradas de pacotes UDP se for possível.

 

Para os acessos na internet (web, FTP, correio) onde é exigido  uma única conexão de saída  uma resposta 

é uma boa medida de segurança, mas nos caso de FTP que utiliza duas conexões TCP uma ftp-controle 

estabelecida  por uma porta alta por exemplo a 2030 que direciona para porta 21 do servidor FTP ao qual 

deseja-se baixar um arquivo. Quando os dados forem transferidos será exigida uma Segunda conexão 

“ftp-dados”. Suponha que a porta 2055 receberá o arquivo servidor FTP originado da porta 20, mas quem 

fez a solicitação de conexão foi a 205, o pacote tentará entrar na rede em uma porta alta, sem o flag (pois 

é a primeira conexão) será barrado.

 

Uma solução nada flexível para este caso seria liberar portas altas, estaria então ocorrendo um retrocesso. 



 

Uma outra forma seria filtrar pacotes baseando-se na porta origem em que foram criados, exemplo dado 

na tabela 3.3.1.1.F.

 

[Nr. da regra] [Ação] [Protocolo] [Origem] [Destino] [Opções]

Regra #1 Sim IP Interno Qualquer  

Regra #1 Sim TCP     Qualquer Interno Flag ACK

Regra #1 Sim TCP Qualquer porta 20 Interno >1023  

Tabela 3.3.1.1.F - lista de acesso baseado na porta de origem

 

Mas ainda não é uma solução 100% segura, um hacker pode usar aporta 20 para passar pelo firewall, mas 
para isso precisaria ter privilégio de root (nos caso de Unix), se for Dos não terá maiores problemas, 
conseguira de forma mais fácil. Mas este ataques são causados por hackers mais experientes. [2]
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"block"></v:stroke></v:line><v:line id=_x0000_s1039 
style="POSITION: absolute; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: middle; flip: x" 
from = "2496,3456" to = "3456,3667" o:allowincell = "f"><v:stroke endarrow = 
"block"></v:stroke></v:line><v:shapetype id=_x0000_t202 coordsize = 
"21600,21600" path = "m0,0l0,21600,21600,21600,21600,0xe" o:spt = 
"202"><v:stroke joinstyle = "miter"></v:stroke><v:path gradientshapeok = "t" 
o:connecttype = "rect"></v:path></v:shapetype><v:shape id=_x0000_s1040 
style="HEIGHT: 135px; LEFT: 1632px; POSITION: absolute; TOP: 1920px; WIDTH: 675px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: top-baseline" 
type = "#_x0000_t202" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" filled = "f" 
fillcolor = "#0c9" stroked = "f"><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1040; mso-fit-shape-to-text: t"><![if !mso]>
<TABLE cellPadding=0 cellSpacing=0 width="100%">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD><![endif]>
      <DIV>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Ftp 
      dest.empresa,com<o:p></o:p></SPAN></P></DIV><![if !mso]></TD></TR></TBODY></TABLE><![endif]></v:textbox></v:shape><v:shape 
id=_x0000_s1041 
style="HEIGHT: 212px; LEFT: 2194px; POSITION: absolute; TOP: 2172px; WIDTH: 1099px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: top-baseline" 
type = "#_x0000_t202" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" filled = "f" 
fillcolor = "#0c9" stroked = "f"><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1041; mso-fit-shape-to-text: t"><![if !mso]>
<TABLE cellPadding=0 cellSpacing=0 width="100%">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD><![endif]>
      <DIV>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Origem = 
      org.firm.com.porta 1080<o:p></o:p></SPAN></P>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Destino = 
      dest.empresa.com.porta 
  221<o:p></o:p></SPAN></P></DIV><![if !mso]></TD></TR></TBODY></TABLE><![endif]></v:textbox></v:shape><v:shape 
id=_x0000_s1042 
style="HEIGHT: 135px; LEFT: 3408px; POSITION: absolute; TOP: 1968px; WIDTH: 587px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: top-baseline" 
type = "#_x0000_t202" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" filled = "f" 
fillcolor = "#0c9" stroked = "f"><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1042; mso-fit-shape-to-text: t"><![if !mso]>
<TABLE cellPadding=0 cellSpacing=0 width="100%">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD><![endif]>
      <DIV>
      <P class=MsoNormal><SPAN 
      style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Dest.empresa.com<o:p></o:p></SPAN></P></DIV><![if !mso]></TD></TR></TBODY></TABLE><![endif]></v:textbox></v:shape><v:shape 
id=_x0000_s1043 
style="HEIGHT: 212px; LEFT: 2977px; POSITION: absolute; TOP: 2415px; WIDTH: 1063px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: top-baseline" 
type = "#_x0000_t202" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" filled = "f" 
fillcolor = "#0c9" stroked = "f"><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1043; mso-fit-shape-to-text: t"><![if !mso]>
<TABLE cellPadding=0 cellSpacing=0 width="100%">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD><![endif]>
      <DIV>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Origem = 
      dest.empresa.com.porta 21<o:p></o:p></SPAN></P>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Destino = 
      org.firma.com.porta 
  1080<o:p></o:p></SPAN></P></DIV><![if !mso]></TD></TR></TBODY></TABLE><![endif]></v:textbox></v:shape><v:shape 
id=_x0000_s1044 
style="HEIGHT: 212px; LEFT: 2304px; POSITION: absolute; TOP: 2448px; WIDTH: 575px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: top-baseline" 
type = "#_x0000_t202" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" filled = "f" 
fillcolor = "#0c9" stroked = "f"><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1044; mso-fit-shape-to-text: t"><![if !mso]>
<TABLE cellPadding=0 cellSpacing=0 width="100%">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD><![endif]>
      <DIV>
      <P class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Obtenha 
      xyz.doc<o:p></o:p></SPAN></B></P>
      <P class=MsoNormal><B><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">use porta 
      1081<o:p></o:p></SPAN></B></P></DIV><![if !mso]></TD></TR></TBODY></TABLE><![endif]></v:textbox></v:shape><v:shape 
id=_x0000_s1045 
style="HEIGHT: 212px; LEFT: 2301px; POSITION: absolute; TOP: 2713px; WIDTH: 1067px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: top-baseline" 
type = "#_x0000_t202" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" filled = "f" 
fillcolor = "#0c9" stroked = "f"><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1045; mso-fit-shape-to-text: t"><![if !mso]>
<TABLE cellPadding=0 cellSpacing=0 width="100%">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD><![endif]>
      <DIV>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Origem = 
      org,firma.porta 1080<o:p></o:p></SPAN></P>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Destino = 
      dest.empresa.com.porta 
  21<o:p></o:p></SPAN></P></DIV><![if !mso]></TD></TR></TBODY></TABLE><![endif]></v:textbox></v:shape><v:shape 
id=_x0000_s1046 
style="HEIGHT: 212px; LEFT: 2809px; POSITION: absolute; TOP: 3013px; WIDTH: 1063px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: top-baseline" 
type = "#_x0000_t202" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" filled = "f" 
fillcolor = "#0c9" stroked = "f"><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1046; mso-fit-shape-to-text: t"><![if !mso]>
<TABLE cellPadding=0 cellSpacing=0 width="100%">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD><![endif]>
      <DIV>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Origem = 
      dest.empresa.com.porta 20<o:p></o:p></SPAN></P>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Destino = 
      org.firma.com.porta 
  1081<o:p></o:p></SPAN></P></DIV><![if !mso]></TD></TR></TBODY></TABLE><![endif]></v:textbox></v:shape><v:shape 
id=_x0000_s1047 
style="HEIGHT: 212px; LEFT: 2064px; POSITION: absolute; TOP: 3264px; WIDTH: 1067px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: top-baseline" 
type = "#_x0000_t202" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" filled = "f" 
fillcolor = "#0c9" stroked = "f"><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1047; mso-fit-shape-to-text: t"><![if !mso]>
<TABLE cellPadding=0 cellSpacing=0 width="100%">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD><![endif]>
      <DIV>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Origem= 
      org.firma.com.porta 1081<o:p></o:p></SPAN></P>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Destino = 
      dest.empresa.com.porta 
  20<o:p></o:p></SPAN></P></DIV><![if !mso]></TD></TR></TBODY></TABLE><![endif]></v:textbox></v:shape><v:shape 
id=_x0000_s1048 
style="HEIGHT: 135px; LEFT: 2736px; POSITION: absolute; TOP: 3552px; WIDTH: 330px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: top-baseline" 
type = "#_x0000_t202" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" filled = "f" 
fillcolor = "#0c9" stroked = "f"><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1048; mso-fit-shape-to-text: t"><![if !mso]>
<TABLE cellPadding=0 cellSpacing=0 width="100%">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD><![endif]>
      <DIV>
      <P class=MsoNormal><SPAN 
      style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Xyz.doc<o:p></o:p></SPAN></P></DIV><![if !mso]></TD></TR></TBODY></TABLE><![endif]></v:textbox></v:shape><v:shape 
id=_x0000_s1049 
style="HEIGHT: 212px; LEFT: 3327px; POSITION: absolute; TOP: 3511px; WIDTH: 1063px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: top-baseline" 
type = "#_x0000_t202" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" filled = "f" 
fillcolor = "#0c9" stroked = "f"><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1049; mso-fit-shape-to-text: t"><![if !mso]>
<TABLE cellPadding=0 cellSpacing=0 width="100%">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD><![endif]>
      <DIV>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Origem = 
      dest.empresa.com.porta 20<o:p></o:p></SPAN></P>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Destino = 
      org.firma.co,m.porta 
  1081<o:p></o:p></SPAN></P></DIV><![if !mso]></TD></TR></TBODY></TABLE><![endif]></v:textbox></v:shape><v:line 
id=_x0000_s1050 
style="POSITION: absolute; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: middle; rotation: 21401045fd; flip: x y" 
from = "2808,2338" to = "3468,2464" o:allowincell = "f"><v:stroke endarrow = 
"block"></v:stroke></v:line><v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize = "21600,21600" 
o:preferrelative = "t" filled = "f" stroked = "f" path = 
"m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:spt = "75"><v:stroke joinstyle = 
"miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn = 
"if lineDrawn pixelLineWidth 0 "></v:f><v:f eqn = "sum @0 1 0 "></v:f><v:f eqn = 
"sum 0 0 @1 "></v:f><v:f eqn = "prod @2 1 2 "></v:f><v:f eqn = 
"prod @3 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn = 
"prod @3 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn = "sum @0 0 1 "></v:f><v:f eqn = 
"prod @6 1 2 "></v:f><v:f eqn = "prod @7 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn = 
"sum @8 21600 0 "></v:f><v:f eqn = "prod @7 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn = 
"sum @10 21600 0 "></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok = "f" 
gradientshapeok = "t" o:connecttype = "rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" 
aspectratio = "t"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_s1051 
style="HEIGHT: 109px; LEFT: 2766px; POSITION: absolute; TOP: 3463px; WIDTH: 83px; flip: y" 
type = "#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f"><v:imagedata 
o:title="" src = "./mono20_arquivos/image001.wmz"></v:imagedata><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1051"></v:textbox></v:shape></v:group></v:group><![if gte mso 9]><o:OLEObject Type="Embed"
 ProgID="MS_ClipArt_Gallery.5" ShapeID="_x0000_s1051" DrawAspect="Content"
 ObjectID="_1050752986">
</o:OLEObject>
<![endif]><![endif]-->



 

       Figura 3.3.1.1 – Sessão FTP, duas conexões separadas

 

 

Steve Bellovin propôs em 1994 [2],  a utilização de “FTP PASSIVO” para resolver o problema desta 

filtragem de pacote, onde os servidores TFP trocariam as informações, mas quando da transferência dos 

arquivos, quem faria o pedido de envio pela porta 20 seria o cliente, assim os pacotes chegariam com flag 

ACK. Mas nem todos os servidores e clientes de FTP são implementados com esta característica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.3.1.1.A - Sessão FTP passivo. Conexões iniciadas pelo cliente

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:group id=_x0000_s1052 
style="HEIGHT: 247.8pt; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 0.2pt; MARGIN-TOP: 25.2pt; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; WIDTH: 383.2pt; Z-INDEX: 2" 
coordsize = "2735,2016" coordorigin = "1632,1776" o:allowincell = "f"><v:rect 
id=_x0000_s1053 
style="HEIGHT: 2016px; LEFT: 1632px; POSITION: absolute; TOP: 1776px; WIDTH: 2735px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: middle" 
coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f"><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1053"><![if !mso]>
<TABLE cellPadding=0 cellSpacing=0 width="100%">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD><![endif]>
      <DIV>
      <P align=center class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN 
      style="COLOR: black; FONT-SIZE: 24pt"><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></SPAN></P></DIV><![if !mso]></TD></TR></TBODY></TABLE><![endif]></v:textbox></v:rect><v:group 
id=_x0000_s1054 
style="HEIGHT: 191px; LEFT: 3453px; POSITION: absolute; TOP: 2159px; WIDTH: 294px" 
coordsize = "576,336" coordorigin = "576,1776" o:allowincell = "f"><v:rect 
id=_x0000_s1055 
style="HEIGHT: 192px; LEFT: 720px; POSITION: absolute; TOP: 1776px; WIDTH: 288px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: middle" 
coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" fillcolor = 
"gray"></v:rect><v:rect id=_x0000_s1056 
style="HEIGHT: 144px; LEFT: 576px; POSITION: absolute; TOP: 1968px; WIDTH: 576px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: middle" 
coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" fillcolor = 
"gray"></v:rect></v:group><v:group id=_x0000_s1057 
style="HEIGHT: 190px; LEFT: 1757px; POSITION: absolute; TOP: 2105px; WIDTH: 295px" 
coordsize = "576,336" coordorigin = "576,1776" o:allowincell = "f"><v:rect 
id=_x0000_s1058 
style="HEIGHT: 192px; LEFT: 720px; POSITION: absolute; TOP: 1776px; WIDTH: 288px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: middle" 
coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" fillcolor = 
"gray"></v:rect><v:rect id=_x0000_s1059 
style="HEIGHT: 144px; LEFT: 576px; POSITION: absolute; TOP: 1968px; WIDTH: 576px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: middle" 
coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" fillcolor = 
"gray"></v:rect></v:group><v:line id=_x0000_s1060 
style="POSITION: absolute; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: middle" from = 
"2716,1968" to = "3502,2214" o:allowincell = "f"><v:stroke endarrow = "block" 
dashstyle = "shortDot"></v:stroke></v:line><v:line id=_x0000_s1061 
style="POSITION: absolute; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: middle; rotation: -447917fd" 
from = "2892,2573" to = "3510,2911" o:allowincell = "f"><v:stroke endarrow = 
"block" dashstyle = "shortDot"></v:stroke></v:line><v:line id=_x0000_s1062 
style="POSITION: absolute; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: middle; rotation: 745395fd; flip: x" 
from = "2598,2986" to = "3496,3098" o:allowincell = "f"><v:stroke endarrow = 
"block"></v:stroke></v:line><v:line id=_x0000_s1063 
style="POSITION: absolute; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: middle" from = 
"2640,3211" to = "3499,3484" o:allowincell = "f"><v:stroke endarrow = 
"block"></v:stroke></v:line><v:line id=_x0000_s1064 
style="POSITION: absolute; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: middle; flip: x" 
from = "2496,3504" to = "3456,3715" o:allowincell = "f"><v:stroke endarrow = 
"block"></v:stroke></v:line><v:shape id=_x0000_s1065 
style="HEIGHT: 212px; LEFT: 1632px; POSITION: absolute; TOP: 1920px; WIDTH: 956px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: top-baseline" 
type = "#_x0000_t202" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" filled = "f" 
fillcolor = "#0c9" stroked = "f"><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1065; mso-fit-shape-to-text: t"><![if !mso]>
<TABLE cellPadding=0 cellSpacing=0 width="100%">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD><![endif]>
      <DIV>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">ftp 
      dest.empresa,com<o:p></o:p></SPAN></P>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">“Diga qual 
      porta deve ser 
usada”<o:p></o:p></SPAN></P></DIV><![if !mso]></TD></TR></TBODY></TABLE><![endif]></v:textbox></v:shape><v:shape 
id=_x0000_s1066 
style="HEIGHT: 212px; LEFT: 2016px; POSITION: absolute; TOP: 2160px; WIDTH: 1099px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: top-baseline" 
type = "#_x0000_t202" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" filled = "f" 
fillcolor = "#0c9" stroked = "f"><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1066; mso-fit-shape-to-text: t"><![if !mso]>
<TABLE cellPadding=0 cellSpacing=0 width="100%">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD><![endif]>
      <DIV>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Origem = 
      org.firm.com.porta 1080<o:p></o:p></SPAN></P>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Destino = 
      dest.empresa.com.porta 
  221<o:p></o:p></SPAN></P></DIV><![if !mso]></TD></TR></TBODY></TABLE><![endif]></v:textbox></v:shape><v:shape 
id=_x0000_s1067 
style="HEIGHT: 135px; LEFT: 3408px; POSITION: absolute; TOP: 2016px; WIDTH: 573px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: top-baseline" 
type = "#_x0000_t202" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" filled = "f" 
fillcolor = "#0c9" stroked = "f"><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1067; mso-fit-shape-to-text: t"><![if !mso]>
<TABLE cellPadding=0 cellSpacing=0 width="100%">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD><![endif]>
      <DIV>
      <P class=MsoNormal><SPAN 
      style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">dest.empresa.com<o:p></o:p></SPAN></P></DIV><![if !mso]></TD></TR></TBODY></TABLE><![endif]></v:textbox></v:shape><v:shape 
id=_x0000_s1068 
style="HEIGHT: 212px; LEFT: 3024px; POSITION: absolute; TOP: 2496px; WIDTH: 1063px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: top-baseline" 
type = "#_x0000_t202" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" filled = "f" 
fillcolor = "#0c9" stroked = "f"><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1068; mso-fit-shape-to-text: t"><![if !mso]>
<TABLE cellPadding=0 cellSpacing=0 width="100%">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD><![endif]>
      <DIV>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Origem = 
      dest.empresa.com.porta 21<o:p></o:p></SPAN></P>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Destino = 
      org.firma.com.porta 
  1080<o:p></o:p></SPAN></P></DIV><![if !mso]></TD></TR></TBODY></TABLE><![endif]></v:textbox></v:shape><v:shape 
id=_x0000_s1069 
style="HEIGHT: 212px; LEFT: 2064px; POSITION: absolute; TOP: 2736px; WIDTH: 1131px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: top-baseline" 
type = "#_x0000_t202" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" filled = "f" 
fillcolor = "#0c9" stroked = "f"><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1069; mso-fit-shape-to-text: t"><![if !mso]>
<TABLE cellPadding=0 cellSpacing=0 width="100%">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD><![endif]>
      <DIV>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Origem = 
      org,firma.porta 1080<o:p></o:p></SPAN></P>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Destino = 
      dest.empresa.com.porta 
  1306<o:p></o:p></SPAN></P></DIV><![if !mso]></TD></TR></TBODY></TABLE><![endif]></v:textbox></v:shape><v:shape 
id=_x0000_s1070 
style="HEIGHT: 212px; LEFT: 2809px; POSITION: absolute; TOP: 3061px; WIDTH: 1127px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: top-baseline" 
type = "#_x0000_t202" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" filled = "f" 
fillcolor = "#0c9" stroked = "f"><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1070; mso-fit-shape-to-text: t"><![if !mso]>
<TABLE cellPadding=0 cellSpacing=0 width="100%">
  <TBODY>
  <TR>
    <TD><![endif]>
      <DIV>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Origem = 
      dest.empresa.com.porta 1036<o:p></o:p></SPAN></P>
      <P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">Destino = 
      org.firma.com.porta 
  1081<o:p></o:p></SPAN></P></DIV><![if !mso]></TD></TR></TBODY></TABLE><![endif]></v:textbox></v:shape><v:shape 
id=_x0000_s1071 
style="HEIGHT: 212px; LEFT: 2064px; POSITION: absolute; TOP: 3312px; WIDTH: 1131px; mso-wrap-style: none; v-text-anchor: top-baseline" 
type = "#_x0000_t202" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f" filled = "f" 
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Pacotes Inteligentes- Como os filtros de pacotes apresentam certas limitações

 como dificuldade na configuração dos roteadores, fabricantes criaram ferramentas para fazer filtragem 

baseada em um host (computador) localizado nos pontos de conexão da rede interna com a internet.

 

A interface dos filtros inteligentes facilita a configuração, monitoração e o acesso, porque não exigem um 

conhecimento técnico muito profundo, recebendo entradas em formato legível passando para linguagem 

de máquina.

 

Diferente dos filtros de pacotes os filtros inteligentes verificam se as regras de acesso não conflitam entre 

si.

 

Outra vantagem é que quando os roteadores possuem log, não guardam  muitas informações sobre as 

tentativas  de conexões, já os filtros inteligentes possuem vários níveis de logs, e um mecanismo que 

aciona o administrador caso ocorra algum evento especial relacionado a segurança.[2]

 

Os filtros  inteligentes  também tentam controlar  os  pacotes  UDP,  guardando informações  sobre  eles, 

montando  uma lista  de  pacotes  UDP que  possam,  quando  um pacote  UDP vier  na  direção  oposta, 

verificar se ele é uma resposta ou tentativa de novo contato.

 

Servidores PROXY

 



Nos servidores  Proxy  é  utilizado  gateways entre  o  host de  acesso  e  o  host que  será  acessado.  Este 

gateway está  ligado  com  a  rede  externa  e  com  a  interna,  e  tudo  que  trafega  de  uma  para  outra 

obrigatoriamente  passa  pelo  gateway,  por  este  motivo  são  chamados  gateways de  “Base  Dupla”, 

funcionando com um login com o gateway e a partir dele é que se estabelece conexão com o destino, caso 

se queira receber um arquivo ele irá primeiro para o proxy e depois transferido para o solicitante.

 

Servidor Proxy de Aplicação –  Permite ao usuário a conexão através de seu próprio computador para 

que transfira as informações diretamente, passando pelas regras estabelecidas no proxy de aplicação.

 

O usuário escolhe a partir de um menu onde deseja conectar, o gateway verifica se ele tem permissão e 

libera ou não o acesso, com uma conexão transparente ao usuário que não necessita da transferência 

manual do servidor FTP para o gateway e do gateway para o servidor.

 

 

Os firewalls são bastante eficientes na segurança das redes internas e externas, mas não suficientes, são 

apenas ferramentas para somar as que a política de segurança da empresa utiliza.

 

3.3.1.2.  Criptografia

 

A arte  de  escrever  ocultamente  (criptografia)  é  bastante  antiga,  os  romanos se  utilizavam dela  para 

comunicar seus planos de batalha. Esse método  de transmitir dados por códigos foi trazido para  era da 

informática com o propósito de manter sigilo na transferência de informações. [2,3]

 

O correio eletrônico é considerado o recurso mais utilizado na internet, é bastante eficiente e rápido, mas  

tem sérios problemas de segurança, porque quando uma mensagem é enviada o emissor conecta-se a um 

servidor SMTP, que retransmite a mensagem entre diversos roteadores até que ela chegue a um provedor 



ficando  ali  até  o  destinatário  retirá-la.  Este  trajeto  percorrido  pela  mensagem pode  ser  atacado por 

hackers , lembrando ainda que, se uma senha for descoberta, qualquer um pode retirar a mensagem do 

provedor antes do real destinatário. Nestes momentos a criptografia é de suma importância para garantir a 

privacidade  e sigilo das informações ali contidas. [11]

 

De uma forma bem genérica pode-se explicar a criptografia como uma modificação do texto original da 

mensagem   a ser transmitida, criando assim um texto criptografado na origem, quando recebida pelo 

destinatário ocorrerá o processo inverso (decodificação ou decriptação) voltando a mensagem para sua 

forma original. [1,2,11]

 

 

a)  Criptografia baseada em chaves

 

Um método eficiente de criptografia  deve tornar impossível, ou pelo menos dificultar muito, que uma 

pessoa não autorizada recupere a mensagem no seu modo original, mesmo que se tenha o conhecimento 

do método utilizado, este nível de dificuldade pode ser obtido através das chaves que são classificadas em 

Chave Simétrica e Chave Assimétrica [11]

 

 

b) Chave Simétrica

 

Este  método  consiste  em  utilizar  a  mesma  chave  tanto  para  criptografar  quanto  para  decriptar  a 

mensagem, o que a torna pouco funcional, por terem que contatar antecipadamente emissor e receptor 

qual a chave será utilizada.

 



Um exemplo deste método é o Júlio Cesar, que substitui as letras da mensagem pela terceira letra após a 

posição dela no alfabeto. Suponha a letra “R” a terceira letra após a sua posição no alfabeto será a letra 

“U”, então toda letra R será substituída pelo U na mensagem.

 

Considere então um sistema de criptografia em que as letras fossem substituídas pela  n-éssima letra 

posterior, o valor de n seria a chave a ser combinada entre origem e destino. O ponto forte da criptografia 

com chave simétrica é a rapidez com que ela acontece.

 

O IDEA (Internaational Data Encryption Algorithm), DES (Data Encryption Standard) da IBM e o RC2, 

da RSA Data Security são exemplos de algoritmos de criptografia que utilizam chave simétrica. [11,1]

 

c)  Criptografia com Chave Assimétrica

 

Também conhecido como chave pública, diferente da chave simétrica, este método se utiliza de um par de 

chaves, sendo uma pública e outra privada.

 

As mensagens que forem criptografadas com uma das chaves do par só poderá ser decriptografa com a 

outra chave correspondente, se utilizada a chave privada somente a pública fará a decriptação ou vise e 

versa.

 

A chave privada deve ser mantida em sigilo e a pública disponível, caso a chave privada seja descoberta a 

segurança não mais existirá. 

 



Em termos práticos uma pessoa X que queira enviar uma mensagem para uma pessoa Y criptografará a 

mensagem com a chave pública de Y, que por sua vez decriptará a mensagem com sua chave privada. 

[1,2,10,11]

 

 

d)   Assinatura Digital

 

Uma possibilidade que as chaves pública-privada podem gerar é a autenticidade da assinatura do emissor, 

conseguida através da criptografia,  utilizando a chave privada, assim qualquer pessoa que tiver a chave 

pública par da privada poderá ler a mensagem. Perde-se aí o sigilo da mensagem, mas garante que quem 

enviou a mensagem foi realmente o proprietário da chave par da pública, criando-se assim a assinatura 

digital, uma vez que cada par de chaves é único, ou seja para cada chave privada só existe uma pública e 

vise versa.

 

Para garantir a autenticidade da identidade e o sigilo das mensagens pode então utilizar o método de 

criptografar duplamente (quatro chaves). Primeiro a mensagem é criptografada com a chave privada do 

emissor (garantindo a assinatura) em seguida com a chave pública do destinatário (garantindo o sigilo), 

quando a mensagem chegar ao seu destino será decriptada primeiro com a chave privada do destinatário e 

depois com a chave pública do remetente. [1,2,9,11]

 

e)  Combinação de Chave Simétrica e Assimétrica

 

Teoricamente o processo de criptografar com quatro chaves é o mais adequado, não fosse o tempo gasto 

para processar a criptografia.

 



A solução encontrada foi juntar os pontos forte das chaves Assimétricas e Simétricas, culminando numa 

combinação de melhor tempo de processamento e melhor desempenho de segurança.

 

Isto se dará da seguinte forma: O Remetente X enviará a mensagem para um destinatário Y, combinando 

criptografia com chave pública mais criptografia simétrica. Neste caso X escreve o texto e criptografa 

com chave simétrica utilizada para o texto em questão (Chave de sessão).

 

A seguir X criptografa a chave de sessão com a chave pública de Y. Assim que Y receber a mensagem 

fará a decriptação usando sua chave privada e tomará conhecimento da chave de sessão que acaba de 

receber e a utilizará para Segunda decriptação, tornando assim a mensagem legível.

 

 

3.3.1.3.  Antivírus

 

Vírus de computadores não surgem do nada, trata-se de programas escritos por alguém (que, lógico, não 

se identifica) e colocados em circulação anexados em arquivos ou programas que, ao serem executados, 

contaminam os computadores, fazendo alterações em arquivos sem que o usuário tenha conhecimento. [7]

 

Eles se manifestam de diferentes formas mostrando mensagens na tela, alterando arquivos, diminuindo a 

performance do sistema, deletando arquivos, corrompendo tabela de alocação , apagando disco rígido.

 

Um vírus contém instruções  com objetivos básico de se atracar em um arquivo e posteriormente, se 

disseminar de um arquivo para outro executando  as intrusões nele contidas, sem que o usuário precise 

dar algum tipo de comando.

 



Geralmente os vírus se multiplicam a partir de um arquivo  ou disquete infectado, ele alcança a memória 

do computador, dali ele infecta outros arquivos na maioria das vezes os executáveis ( .EXE  e  .COM) ou 

arquivos requisitados para execução de algum programa (.SYS, .OVL, .PRG, .MNV, .BIN, .DRV).

 

Outro tipo de vírus que se tornaram comuns são os chamados VÍRUS DE MACRO ou MACROVÍRUS, 

que  infectam  arquivos  do  WORD  (.DOC)  e  Excel  (.XLS),  eles  atacam  arquivos  específicos  não 

executáveis e sua disseminação  é multiplataforma, que infecta mais de um tipo de sistema. [13]

 

Além dos vírus de arquivos e os de macro existem também os de BOOT que tem como propósito infectar 

códigos executáveis localizados em áreas  dos discos. Todo disquete ou disco rígido contem um setor de 

boot e neste setor estão  informações relacionadas à formatação do disco, dos diretórios e arquivos neles 

armazenados, e um pequeno programa  chamado “programa de boot” que é responsável pela inicialização 

do sistema,; quando um computador é atacado  por este tipo de vírus, ele perde o acesso aos arquivos e 

diretórios, não porque eles tenham sido danificados, mas porque pelo setor de boot o computador não 

consegue mais acessá-lo. [7]

 

Uma outra variação preocupante de vírus são os polimórficos que possuem a capacidade de gerar cópias 

de si mesmo, utilizando chaves de encriptação fazendo com que as cópias finais sejam diferentes, assim a 

ação de programas antivírus será dificultada, haja visto que suas cópias terão diferenças entre elas. [13]

 

Tentar evitar uma contaminação deve ser preocupação constante de um administrador de redes. O uso 

adequado de softwares antivírus em todas as estações bem como nos servidores, estar sempre atento as 

reações  que  possam  se  assemelhar  com  ataques  de  vírus,  manter  os  programas  antivírus  sempre 

atualizados estas são as formas de precaver destes programinhas tão indesejados. 

Nem uma software antivírus é 100% seguro, pois novos vírus são criados diariamente, o que torna mais 

difícil  a  missão de não deixar o sistema ser  contaminado,  mas um acompanhamento adequado pode 

ajudar muito.

 



 

 

3.3.1.4.  Backup

 

Falar  de  segurança da  informação sem fazer  referência  ao BACKUP não faz sentido.  Backup é  um 

processo de criação de cópias duplicadas de dados com a intenção de protegê-los numa possível perda, 

uma rede contém muitos sistemas, os próprios sistemas de arquivos de servidores e estações de trabalho, 

que precisam deste recurso. [6]

 

Assim como os demais mecanismos de segurança o backup exige uma utilização  correta,  conforme  

determina as políticas internas da organização, que normalmente seguem as estratégias da tabela 3.3.1.4 

ou uma combinação delas. [6]

 

Tipo de backup Dados que sofrerão o Backup

Completo Todos  os  dados,  independente  de  terem  sofrido 

backup antes

Incremental Os arquivos que foram criados ou modificados após o 

último backup completo ou incremental.

Diferencial Todos os dados que foram modificados 

após  o último backup completo

Tabela 3.3.1.4 – Estratégias de backup

 

A escolha do método adequado deve levar em consideração o tempo de execução de cada um, bem como 

o seu tempo de restauração dos dados caso seja necessário. O backup completo é mais demorado, mas sua 

restauração é mais rápida. O completo seguido de backups incrementais  é o mais indicado em termos de 

economia de tempo, mas sua restauração é mais lenta pois precisa ser baixado o completo mais recente e 



depois cada backup incremental um a um. Já o completo seguido de diferenciais é o intermediário entre 

eles, gradativamente o seu tempo de backup vai aumentando, mas continua sendo mais rápido que o 

completo e sua restauração é mais rápida que o incremental,  tendo que voltar o último completo e o 

diferencial mais recente.

 

Qualquer que seja a estratégia escolhida  é importante verificar os seguintes itens:

 

1 – Backups diários no final do dia  dos dados alterados ou criados.

2 – Execute backup completo num intervalo de tempo razoável. (semanal, mensal, quinzenal)

3 – Mantenha as mídias utilizadas  em local seguro, dando preferência a cofres de segurança resistentes a 

fogo, água, explosão e furto.

4 – Esteja certo que os backups podem ser restaurados, fazendo teste de restauração periodicamente.

 

3.3.1.5.  Controle de Acesso

 

O controle de acesso fornece proteção quanto ao usuário não autorizado, ou limita o acesso de usuários 

autorizados,  são utilizadas técnicas de listas ou matrizes  de controle de acessos, uma vez que o usuário 

foi identificado e autenticado. O controle de acesso estabelece quais os direitos e privilégios ele terá, 

garantido que os usuários utilizem-se das informações que lhes são necessária e fiquem limitados a elas. 

[1]

 

 

 

 



3.3.1.6.  Controle de Não-repudiação

 

Principalmente em se tratando de comércio eletrônico, o controle de não repudiação é imprescindível, 

afim de que a  transações comerciais  sejam legais,  ambas as partes devem se reconhecerem e serem 

autorizadas a efetuar a transação prevenindo  contestações referente o recebimento do serviço. [2]

 

 

3.3.1.7.  Registros de Eventos

 

Através dos registros de eventos é possível detectar ameaças a segurança de um sistema,  facilitando 

também  o  processo  de  auditoria  de  segurança.  Estes  registros  possibilitam verificar  a  eficácia  dos 

mecanismos  de controle do sistema  visando aumentar o seu grau de proteção. 

 

3.4.  Conclusão

 

Garantir a segurança de um sistema é mais complexo do que se possa imaginar, porque o perigo pode 

estar ao lado, sem que se perceba.

 

A visão do administrador de rede deve ser imparcial,  para prever ataques mais remotos possível, mas um 

bom conjunto de ferramentas  resolve problemas que afetam diariamente a  maioria  das  organizações, 

como exemplo os vírus.

 

Um sistema que se utiliza de meios adequados de segurança  está bem  mais propenso a ficar imunes a 

ataques, se os recursos forem usados adequadamente, de nada adianta um firewall por exemplo se existe 



uma estação que se conecta com a  internet pelo modem nela instalado, neste caso não valeu o esforço 

gasto para configuração adequada  do firewall. Enfim a segurança é acima de tudo uma questão de cultura 

dos usuários, e esta cultura deve atingir todos os níveis sem exceção. 

 

Juntar todos os mecanismos   de segurança disponíveis e traçar políticas que determinem  como utilizá-las 

pode ser a solução mais adequada a qualquer organização.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 – Política e Programa de Segurança

 

4.1 – Política de Segurança

 

Política  de  segurança  pode  ser  entendida  como  a  forma  que  as  pessoas  deverão  agir  em  dadas 

circunstâncias,  se  baseando na integridade dos recursos de uma organização,  e  o cumprimento desta 

política garantirá se o sistema é ou não seguro.

 

É necessário que se tenha  em, uma política de segurança, regras claras e detalhadas, de como, quando, 

por quem , onde e de que forma serão usados os recursos da organização. Estas regras devem contemplar 

os limites de acesso as informações e recursos, o que é ou não permitido no contexto segurança.

 

Uma política deve se basear nas metas comerciais da organização, analisando os riscos que se é possível 

deparar, ao focar suas forças no cumprimento destes objetivos.

 

Segurança é um tema que deve abranger toda empresa, a análise para uma política eficiente e condizente 

com a realidade deve ser feita observando a questão econômica para que os investimentos sejam passíveis 

de realização. 



 

Não existe uma política que seja ideal para todas as organizações, mas alguns pontos são comuns a todas. 

[2]

 

1  –  Ser  flexível,  passível  de  adaptação  afim  de  acompanhar  as  mudanças  causadas  pela  evolução 

tecnológica

2 – Refletir os objetivos comerciais (pertinente)

3 – Estar de acordo com o ambiente computacional (ser aplicável)

4 – De fácil implementação 

5 – Estar de acordo com a atualidade

6- Ser economicamente viável

7 – Ser adequada a empresa, feita com base na estrutura da organização

8 – Integrar a política geral dos sistemas de informação com a da internet.

 

Toda  política  deve  ser  amplamente  difundida  e  adotada  por  todos,  prevendo  responsabilidades  e 

procedimentos a serem tomados quando da sua violação, ditar as regras pura e simplesmente não dá 

resultados satisfatórios, se houver violação medidas precisam ser tomadas afim de inibir reincidências. 

 

O cumprimento da política só estará garantido se ela for implantada, administrada, monitorada e auditada, 

do contrário não se terá parâmetros para medir sua eficácia ou se ela está ou não sendo seguida.

 

4.1.2 – Programa de segurança



 

A criação de um programa de segurança envolve diversas etapas que vão dos objetivos a manutenção.

 

A  análise  dos  objetivos  do  programa  seja,  talvez,  o  ponto  que  mereça  a  maior  atenção  pois  o 

planejamento será feito baseado neles, observando o uso estratégico a curto e longo prazo dos recursos 

disponíveis, devendo ter o acompanhamento da diretoria.

 

O  programa  de  segurança  se  apoia  na  Política  de  Segurança,  que  deve  ter  diretrizes,  normas  e 

procedimentos padrões claros, afim de que os usuários saibam o que, e como fazer, bem como saber das 

penalidades no caso de violação das regras. [2]

 

Não existe uma fórmula que garanta 100% a segurança, mas existe métodos e ferramentas que objetivam 

reduzir os riscos ao máximo, evitando vazamento ou roubo de informações, fraudes, erros, uso indevido, 

sabotagens,  ou perda de dados,  e  são a  forma que  este  métodos serão utilizados  que compõem um 

programa de segurança.

 

A revista Informática hoje,[12]  faz referência a 11 itens que se observados colaboram para um plano 

realmente eficaz.

 

1  –  A  política  de  segurança  não  deve  refletir  a  personalidade  do  administrador  de  redes  e  sim  as 

necessidades da empresa.

2 – Não fazer segurança para toda empresa de uma só vez, deve-se iniciá-la pelos pontos mais críticos.

3 – A empresa deve ser protegida de ataques internos e externos.

4 – Segurança deve enfocar muito mais que hardware e software, precisa ter uma visão de negócios, onde 

a participação do pessoal que cuida da estratégia e negócios da empresa na elaboração do programa é 



fundamental.

5 – Um programa de segurança precisa contar com a participação de especialistas de cada parte da rede 

(sistemas operacionais, firewalls, roteadores, criptografia)

6 – As senhas de acesso tem papel importante. Educar os usuários quanto ao seu uso, e forçar a troca de 

senha periodicamente rende bons resultados. Desabilitar imediatamente as senhas de usuários transferidos 

ou demitidos.

7 – Proteger  controle de acesso aos dados nos servidores e estações, através de softwares de segurança

8  –  Informações  confidenciais  e  estratégicas  só  deverão  ser  transmitidas  via  correio  eletrônico  se 

criptografadas.

9 – Backup diários, semanal e mensal, cuidando para guardá-los em local seguro. Bem como plano de 

recuperação nos caso de contingência.

10 – Utilização de antivírus nos servidores e estações

11 – Monitoração  periódica  dos  acessos,  investigação de  tentativas  de  violação através  de  testes  de 

invasão para identificação de falhas e brechas do sistema. 

 

4.3 – Conclusão

 

Uma política de segurança baseia-se na aplicação de regras que limitam acessos a informações e recursos, baseadas na 

estrutura de cada empresa, por este motivo a política não tem uma receita que poderá ser seguida, mas seus objetivos são um 

só: resguardar a segurança dos dados informatizados, evitando prejuízos  de qualquer natureza.

 

Uma política para render resultados positivos deve ter um responsável bem como agentes que farão sua 

disseminação na empresa e, ainda, levar em consideração as demais políticas internas da organização 

evitando confrontos e dúbia interpretação.  



5 - Conclusão 

 

A evolução  da tecnologia deu origem ao conjunto de computadores interligados por meio de sistemas de 

comunicação  (Redes  de  Computadores)  que  se  adaptam a  necessidade  de  diferentes  corporações.  A 

escolha da rede ideal depende da localização geografia, dos custos com equipamentos e cabeamentos  e 

acima de tudo do desempenho que se espera da rede e a confiabilidade que ela possa proporcionar. A 

grosso modo pode-se considerar as redes locais adequadas para pequenas distâncias e a geograficamente 

para distâncias maiores.

 

Um outro fator preponderante é a questão da compatibilidade ou capacidade da rede de se interconectar a 

dispositivos de diferentes fabricantes, bem como se comunicar com hardware e software de características 

diferentes, então espera-se da rede  uma flexibilidade que pode ser conseguida através da padronização 

dada pelo  modelo de referência OSI (Opens System interconnettion), que estabelece as diretrizes para 

estes sistemas.

 

Ao contrário do que se pensa , a  internet  ainda não é a maior vilã de danos causados por intrusos nas 

redes locais. A segurnaça das LAN`s são ameaçadas de diversas formas, uma delas e a maior, são os 

próprios  usuários internos. Isso foi concluído levando-se em conta a abordagem da no capítulo 3.

 

Uma outra fonte de ataque, menos significativa mas que está em constante crescimento, é a comunicação 

da rede interna com servidor de Web, onde  é indispensável a utilização de um firewall, que quando bem 

configurado  pode solucionar muitos problemas de invasão, a empresa neste caso estará bloqueando o 

acesso externo a sua rede interna, porque ele regula o fluxo entre a rede interna e a internet.

 

Em  se  falando  de  correio  eletrônico  a  possibilidade  de  ser  invadida  a  privacidade  é  grande,  e  a 

criptografia, tendo  um resultado mais eficiente a de chaves assimétricas associada a assinatura digital, 

afim de garantir a autenticidade da identidade do emissor.



 

O responsável  pela  segurança  deve  se  prevenir  de todos  os  lados  e  um aliado simples  e  de  grande 

eficiência  são  os  backups  e  os  programas  antivírus  quando usados  corretamente  conforme  prevê  os 

procedimentos da organização. Lembrando que no caso dos backups periodicamente deve-se fazer uma 

restauração dos  dados  para  certificar  que  numa emergência  ele  seja  realmente  eficiente.  Quanto aos 

antivírus a necessidade de fazer atualizações constantes é certa.

 

E pensando na questão de antever os problemas  de segurança causados pela evolução tecnológica, lança-

se o desafio de tornar seguro a comunicação via  internet através de vídeo conferência, criptografando 

sons e imagens de forma que só o emissor e receptor possam ver e ouvir a conferência. 

 

O  baixo  custo  das  comunicações  via  internet acelera  o  processo  de  popularizar  esse  meio  de 

comunicação em substituição as ligações interurbanas e internacionais tornando a criptografia de sons e 

imagens imprescindível.
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[1] Observa-se que para configuração  bem sucedida de um roteador é necessário saber 

Quais as portas que identificam o tipo de tráfego que está sendo transmitido por uma conexão e o 

seu destino final na máquina.

Os serviços  telnet, estão na porta 23, o SMTP é entregue na porta 25, o X

Windows na porta 6000. A atribuição nas portas está descrita na RFC 1700.

A  grosso  modo  podemos  considerar  que  as  ameaças  maiores  estão  entre  as  portas 

menores que 1024  e nas 2049  na NFS e 6000 XWindows)
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