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RESUMO

 

Neste trabalho o leitor encontrará informações introdutórias sobre pirataria de software e seus 

tipos mais comuns. O leitor também terá conhecimento dos prejuízos causados pela pirataria e 

das punições aplicadas aos praticantes. Uma vez ciente de que não há como “evitar” a 

ocorrência da pirataria de software, principalmente, quando se trata de um grande volume de 

computadores, a intenção  deste material é propor e desenvolver uma ferramenta 

computacional, para o controle sobre a pirataria e também sobre o hardware de máquinas 

ligadas em rede. A monografia segue fazendo uma abordagem das leis gerais que regem os 

direitos autorais e os meios de distribuição ilegal de software. Na seqüência, serão mostrados 



os mecanismos para se obter as informações referentes ao hardware e aos software instalados 

nas estações de trabalho, e então, serão apresentados os resultados obtidos atravéz do estudo 

de caso, aplicado no programa de computador desenvolvido nesta monografia, com o intuito de 

se fazer o controle do hardware e do software.

 

 

 

 

 

SUMÁRIO

 

1 - 
Introdução.................................................................................................................................................... 1

2 - Pirataria De Software................................................................................................................................ 
4

   2.1. Definição de Software............................................................................................................................ 
4

   2.2. O que é pirataria de software................................................................................................................. 
5

   2.3. Tipos de pirataria de software............................................................................................................... 
5

     2.3.1. Cópias 
irregulares.............................................................................................................................. 6
     2.3.2. Software pré-instalado no disco rígido........................................................................................... 
6
     2.3.3. 
Falsificação......................................................................................................................................... 6
   2.4. Canais ilegais de distribuição................................................................................................................ 
7
   2.5. Prejuízos causados pela pirataria de software.................................................................................... 7
   2.6. 
Punições................................................................................................................................................... 7
   2.7. 
Conclusão................................................................................................................................................ 8
3 - Inventário De Hardware E Software........................................................................................................ 
9

   3.1.  Funcionamento do software cliente.................................................................................................... 
9

, 15/10/05
<!--[if supportFields]><span lang=PT-BR style='font-weight:
normal'><span style='mso-element:field-begin;mso-field-lock:yes'></span><span
style="mso-spacerun: yes"> </span>TOC \o &quot;1-3&quot; <span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->



      3.1.1 Leitura das configurações de hardware........................................................................................ 10

      3.1.2 Arquivo de configurações de hardware....................................................................................... 10

      3.1.3 Leitura dos software instalados..................................................................................................... 
11

      3.1.4 Tabela de identificação de software.............................................................................................. 
11

      3.1.5 Arquivo de software instalados.................................................................................................... 12

   3.2  Funcionamento do software servidor................................................................................................ 12

      3.2.1 Conexões entre os clientes e o servidor....................................................................................... 13

      3.2.2 Base de dados do servidor............................................................................................................. 
13

      3.2.3 Histórico de leituras......................................................................................................................... 
14

      3.2.4 Software licenciados X software instalados................................................................................ 14

   3.3. Conclusão.............................................................................................................................................. 
15

4 - Estudo De Caso Do Software De Inventário De Hardware E Software............................................ 16

   4.1 Funcionamento do software servidor................................................................................................. 16

   4.2 Configurações do software servidor................................................................................................... 
18

   4.3 Cadastro de fabricante, sofware e licenças........................................................................................ 18

   4.4 Execução do software cliente............................................................................................................... 
19

   4.5 Resultados da leitura de hardware...................................................................................................... 
20

   4.6 Resultados da leitura de software instalados.................................................................................... 23

   4.7 Licenças x Instalações........................................................................................................................... 
24

   4.8 Alertas..................................................................................................................................................... 
27

   4.9 Conclusão............................................................................................................................................... 
28

5 - Conclusão.................................................................................................................................................. 
29



Referências Bibliográficas.......................................................................................................................... 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  -  Introdução

 

Os software transformam, consideravelmente, os processos e a maneira de fazer negócios nas 

empresas. Com o uso destas ferramentas de trabalho, os profissionais podem exercer suas 

tarefas de maneira mais eficiente e tornar as empresas mais produtivas e competitivas. Os 
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programas de computador são ferramentas fundamentais para os negócios e uma importante e 

indispensável  prática  empresarial.  No  entanto,  é  importante  estar  atento,  pois,  o  mau 

gerenciamento dos softwares pode ser muito drástico e causar prejuízos e danos pessoais. 

 

As  Leis  de  direitos  autorais  e  demais  leis  e  tratados  que  versam  sobre  a  proteção  da 

propriedade intelectual oferecem aos programas de computador a mesma proteção garantida 

aos autores de livros e outras obras intelectuais. Isso significa que não se deve instalar ou 

copiar  programas  sem  a  devida  autorização,  caso  contrário,  caracteriza-se  a  pirataria  de 

software.

 

A prática da pirataria pode ocorrer através da falta de controle sobre as instalações ou cópias 

efetuadas em computadores, uma vez que existem várias formas de distribuição de softwares, 

e que permitem a instalação destes programas em mais de uma máquina através de uma única 

fonte, 



ou até mesmo por funcionários mal informados que têm acesso aos meios de distribuição e 

fazem as instalações ou cópia de softwares sem que os departamentos responsáveis pelo 

controle das licenças saibam destas ocorrências. 

 

O objetivo desta monografia é fazer um estudo sobre a pirataria de software para justificar e 

propor  a  implementação  de  uma  ferramenta  capaz  de  identificar  todos  os  programas  de 

computador instalados nas estações de trabalho pertencentes a uma rede local.

 

No capítulo dois, será abordado a pirataria de software e os seus tipos mais comuns, atentando 

ao  leitor  o  que  é  e  como  ocorre  a  pirataria  de  software.  Ainda  neste  capítulo,  serão 

apresentados os prejuízos causados e as punições aplicadas ao exercutores desta prática 

ilegal.

 

No capítulo três, será apresentado a proposta de um software que auxilia no controle sobre a 

pirataria de software quando se trata de uma rede com vários computadores. Através da leitura 

periódica  efetuada  pelos  agentes  instalados  nas  estações  de  trabalho,  poderá  se  obter  e 

armazenar estas informações centralizadas em uma base de dados, a qual também conterá o 

cadastro de todos os acordos de licenças adquiridos por uma determinada empresa. Com o 

confronto destas duas informações pode-se identificar quais os softwares estão ilegais e daí 

então  tomar as devidas providencias, de acordo com a política de TI pertencente à empresa 

em questão. A base de dados também conterá as informações pertencentes aos componentes 

do  hardware  destes  computadores,  o  que  auxilia  na  alocação  e  substituição  de  peças  e 

máquinas para determinados usuários, evitando o gasto com a compra de equipamentos.

 

No Capítulo quatro, será ilustrado os resultados obtidos através da ferramenta implementada, 

como proposto  no  terceiro  capítulo,  o  qual  serviu  de sustentação técnica para o  presente 

trabalho.



2 - Pirataria de Software

 

Neste capítulo é destacado a definição de pirataria de software, os tipos mais comuns de 

pirataria, os canais de distribuição, os prejuízos causados e as punições aplicadas aos 

praticantes da pirataria de software. 

 

2.1 -  Definição de software

 

Segundo o 1º artigo do capítulo I da Lei Federal n.º 9.609, de 19 de fevereiro de 1998  que 

regulamenta o uso de software no Brasil. Software é um programa de computador 

caracterizado como [URL1,2002] : 

 

“Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto 

organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em 

suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas 

automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou 

equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para 

fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.”

 



2.2 - O que é Pirataria de Software

 

Em linhas gerais, pirataria de software é a reprodução e distribuição ou mesmo o uso de 

programas de computadores legalmente protegidos de direito autoral internacional e nacional, 

sem que a autorização para estes fins lhe tenha sido concedida.

 

As partes físicas necessárias para instalação ou funcionamento do software não representam o 

direito do uso de um software, mas sim, o acordo de licenciamento que o acompanha, o qual 

não lhe dá o direito de revenda ou reprodução do programa de computador. Os acordos de 

licenciamento é que dita as normas de uso do software, permitindo que este seja instalado em 

um ou mais computadores. 

 

A pirataria vai deste a instalação de software sem licença de uso por usuários domésticos à 

falsificação em grande escala. Além das leis imporem punições severas a atos de pirataria, a 

pirataria de software prejudica a todos na comunidade de software, inclusive o usuário final. A 

pirataria resulta em preços mais altos para usuários devidamente licenciados, níveis reduzidos 

de suporte técnico e no desenvolvimento de novos produtos. 

 

2.3 - Tipos de pirataria de software

 

Por mais que as empresas produtoras de programas de computador usem recursos de 

hardware ou mesmo de software para tentarem evitar a ocorrência da pirataria, existem várias 

formas de se piratear um software. Nos tópicos seguintes, constam alguns dos possíveis tipos 

de pirataria de software.

2.3.1 - Cópias irregulares

 

As cópias irregulares acontecem quando a mesma mídia de instalação (cd-rom, disquetes, etc.) 



é reproduzida ou usada para fazer instalação em vários computadores usando o mesmo código 

de licença da mídia original [URL2, 2002]. Existem acordos de licenciamento em volume, que 

valem para um determinado número de computadores e, neste caso, se o volume de 

computadores com programas instalados é maior que a quantidade descriminada no acordo de 

licenciamento, os programas excedentes estão ilegais.

 

2.3.2 - Software pré-instalado no disco rígido

 

Ao comprar um computador, os programas pré-instalados devem ter o acordo de licença, caso 

não haja, estes programas são considerados piratas. Neste caso, a prática de pirataria é 

efetuada pelo revendedor [URL2, 2002].

 

2.3.3 - Falsificação

 

A falsificação de programas ocorre quando, a reprodução das mídias originais é feita em 

grande escala, sendo embaladas e distribuídas como se fossem cópias originais, só que 

vendidas a preços bem menores e atrativos para o consumidor. Contendo o acordo de 

licenciamento falsificado [URL2, 2002]. A falta de conhecimento pode levar usuários a adquirir 

estas cópias falsificadas, pois, estas reproduções são idênticas às originais e os programas 

funcionam exatamente como os originais. No caso de programas que utilizam chave de 

instalação esta chave está contida junto ao produto.

2.4 - Canais ilegais de distribuição

 

Com a evolução da rede mundial de computadores a transferência de arquivos propiciada pela 

tecnologia da Internet, veio a contribuir muito para a pirataria de software, onde, os arquivos de 

instalações e até mesmo os códigos de licenciamentos são facilmente adquiridos. Existem sites 

da Internet que fazem a distribuição sem nenhum fim lucrativo e até mesmo sites que obtêm 

lucro a partir da distribuição ilegal [URL1, 2002]. 



 

2.5 - Prejuízos causados pela pirataria de software

 

Além de causar um grande impacto na evolução da tecnologia, a pirataria de software provoca 

danos aos mais diversos setores da economia mundial. Na reportagem da revista ISTOÉ de 

Abril de 2002, pág. 79 “de cada 100 programas de computador vendidos, metade é copiada 

ilegalmente e custa a partir de R$ 5,00 o que desencadeia perdas anuais de R$ 915 milhões às 

empresas fabricantes.”, ,já a BSA (Buzines Software Aliançe) uma organização representante 

dos setores mundiais de software, hardware e Internet perante os governos e os consumidores 

no mercado internacional, apresenta que “Os prejuízos causados pela pirataria de software no 

mundo foram estimados em 11,4 bilhões de dólares em 1997. Um estudo mostra que quatro 

entre dez aplicativos comerciais são cópias ilegais. “[URL4,2002].

 

2.6 - Punições
 

Os processos por uso irregular de software, prevê detenção de 6 meses a dois anos de detenção ou multa 

que pode chegar a 3.000 vezes o valor da licença original, além de poder prejudicar a reputação e imagem 

de  empresas  e  pessoas.  Podendo  ser  responsabilizado  individualmente,  civil  e  criminalmente,  pela 

violação dos direitos autorais conhecidos como (copyright) [URL3, 2002].

 

2.7 - Conclusão

 

De acordo com o que foi mostrado neste capítulo, existem muitas formas de pirataria de software, e talvez 

sem saber,  pode-se  estar  cometendo  um crime  que  leva  à  punições  severas.  É  necessário  manter  o 

controle sobre os computadores e saber o que está instalado em cada um deles.

 

No  próximo  capítulo,  será  abordada  a  proposição  de  um  sistema  capaz  de  manter  as  informações 

referentes às configurações de hardware e software pertencentes a uma rede de computadores.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - Inventário de hardware e software
 

Este  capítulo  descreverá  o  funcionamento  do  software  que  tem como  objetivo  manter  as 

informações do hardware e software instalados nos computadores de uma rede, centralizadas 

em um único servidor.

 

O sistema é dividido em duas partes: a) um software cliente que fica instalado em todas as 

estações pertencentes à rede, o qual, de acordo com a freqüência definida pelo servidor, fará 

uma  leitura  do  computador  no  qual  este  está  instalado,  retirando  informações  sobre  as 

configurações do hardware, e os softwares instalados neste computador e enviando-as para o 

software servidor. b) Um software servidor que recebe as informações enviadas pelos clientes 

da rede e as armazena em uma base de dados,  fornecendo gráficos e relatórios sobre a 

situação dos computadores da rede.

 

3.1 - Funcionamento do software cliente
 

O software cliente será ativado sempre que o sistema operacional inicializar,  fazendo uma 

conexão de socket com o servidor. Após a conexão, o cliente informa para o servidor qual o 

sistema operacional, o nome do computador, a versão de seus programas de identificação de 

hardware e software e a versão da tabela de identificação de softwares. Caso haja uma nova 

versão dos programas ou da tabela de identificação 



Softwares, então os novos programas são enviados para o cliente o qual fará a atualização 

destes. 

 

Após  a  atualização  do  cliente,  este  receberá  um  calendário  de  execuções  que  será 

armazenado. Neste calendário constará a data e hora em que deveram ocorrer as leituras do 

computador para identificação das configurações de hardware e possíveis softwares instalados 

neste computador. 

 

3.1.1 - Leitura das configurações de hardware
            

A leitura  das  configurações  do  hardware  é  feita  através  de  um programa executado  pelo 

software cliente. Ao executar, este programa identifica quantos processadores este computador 

possui e quais as suas características; qual a quantidade de memória ram; qual a quantidade 

de partições dos discos rígidos, além de seus espaços utilizados e livres; qual a placa mãe e 

suas peculiaridades; quais as placas de rede e suas características; quais as placas de fax 

modem  e  suas  descrições;  além  de  outras  características  físicas  pertencentes  a  este 

computador.  As  informações  identificadas  pelo  programa  são  gravadas  no  arquivo  de 

configurações de hardware o qual é enviado para o servidor.

 

3.1.2 - Arquivo de configurações de hardware
 

O Arquivo de configurações de hardware é o arquivo gerado após a leitura das configurações 

de hardware. Este arquivo possui como nome o nome de rede do computador seguido da data 

de geração do arquivo e a extensão ach (arquivo de configurações de hardware). Por exemplo, 

Nomedocomputador_20020623.ach

No conteúdo do arquivo, existem as informações referentes ao hardware do computador, as 

quais, serão armazenadas na tabela de hardware do servidor.

 

3.1.3 - Leitura dos software instalados
 

A leitura  dos software instalados também é feita  através de um programa executado pelo 

cliente.  Este  programa  carrega  a  tabela  de  identificação  de  software  e  varre  os  arquivos 

contidos nos discos autorizados, à procura de software instalados neste computador. Após a 

varredura uma lista de software identificados é gravada no arquivo de software instalados, que 

é enviado para o servidor, assim como, o arquivo de configurações de hardware.



 

3.1.4 - Tabela de identificação de software
 

A  tabela  de  identificação  de  software  contém  as  características  que  indicam  a  possível 

instalação de um software em um computador. Esta tabela possui três campos. O primeiro 

campo contém o nome dos arquivos a serem procurados. O segundo campo, qual o tamanho 

dos arquivos em bytes, o que possibilita identificar a diferença entre as versões dos software 

que utilizam o mesmo nome para seus arquivos. O Terceiro e último campo da tabela possui o 

código  que deverá  ser  gravado  no arquivo  de  software  instalados,  caso a  instalação seja 

identificada. Sempre que haver o cadastramento de um novo software no servidor, pode se 

exportar os dados da tabela de software, atualizando a tabela de identificação no servidor, esta 

será repassada para os clientes que fazem a sua busca no momento em que entram em 

execução. O quadro 3.1 mostra a estrutura da tabela.
Quadro 3.1 - Estrutura da tabela de identificação de software.

Arquivo a ser 
procurado

Tamanho do arquivo a 
ser procurado

Código do software

 

 

3.1.5 - Arquivo de software instalados
 

O arquivo de software instalados é o arquivo gerado após a busca dos programas contidos na 

tabela de identificação de software.  O nome deste arquivo possui  o  nome do computador, 

seguido da data de geração do arquivo, e a extensão asi (arquivo de software instalado). Por 

exemplo, Nomedocomputador_20020623.asi

 

No  conteúdo  do  arquivo  existe  uma  lista  contendo  todos  os  software  encontrados  no 

computador.

 

3.2 - Funcionamento do software servidor

 

O software servidor está sempre ativado aguardando conexões de  socket dos clientes. Nele 

estão armazenados todas as configurações, a tabela de identificação de software, o calendário 

de execuções e os programas utilizados pelos clientes. 

 



O servidor possui o serviço de socket para troca de mensagens entre ele e seus clientes, e o 

serviço de ftp (file transfer protocol) para transferência dos programas, tabelas e arquivos.

Os arquivos de configurações de hardware e de software instalados, são lidos pelo servidor e 

armazenados em uma base de dados, mantendo um histórico das leituras feitas nos clientes.

 

3.2.1 - Conexões entre os clientes e o servidor
 

O servidor mantém os serviços de  socket e  ftp sempre ativos, aguardando as conexões dos 

clientes.  O cliente não fica conectado o tempo todo,  apenas quando há a necessidade de 

comunicação com o servidor.

 

O serviço de socket é utilizado para troca de mensagens, onde, o cliente reporta sua situação 

ao servidor, e este fornece as instruções, dizendo como ele deve proceder.

 

O serviço de  ftp é utilizado para troca de arquivos, onde sempre os comandos são emitidos 

pelo cliente, como o envio dos arquivos de configurações de hardware e de software instalados 

após a leitura.

 

O cliente também possui a característica de servidor do serviço de socket, pois, pode haver a 

necessidade de uma execução de leitura eventual,  e neste caso, o servidor conecta-se ao 

cliente ordenando que este execute algumas de suas instruções, podendo esta até mesmo ser 

um pedido para que o cliente se conecte no servidor.

 

3.2.2 - Base de Dados do servidor
 

A base de dados do servidor pode ser qualquer banco de dados que utilize a linguagem sql 

(Structured Query Language), pois, o programa utiliza comandos simples como insert, delete,  

update e select.  As configurações de conexão com o banco de dados são passadas como 

parâmetro para o programa através do arquivo de inicialização (HSServ.ini).

 

Basicamente  existem três  tipos  de  informações  armazenadas.  São  elas:  a)  as  leituras  de 

computadores. b) as divergências entre informações. c) o cadastro dos software, fabricantes e 

a quantidade de instalações referentes ao acordo de licenciamento dos software adquiridos.

 



3.2.3 - Histórico de leituras
 

Após  a  leitura  das  configurações  de  hardware,  e  software  instalados,  os  arquivos  estão 

disponíveis no servidor para que seja feito o histórico do computador. O servidor verifica no 

nome do arquivo o nome do computador que lhe enviou e a data do envio. Caso seja a primeira 

ocorrência  do computador  na tabela de histórico os dados são adicionados sem nenhuma 

verificação, mas se ele já está cadastrado, os dados são adicionados como um novo registro e 

então é feito um confronto das informações anteriores com as informações atuais, e no caso de 

haver  diferenças entre  as informações serão gravadas as alterações encontradas em uma 

tabela de alertas.

 

3.2.4 - Software licenciados X software instalados
 

Através do cadastro de software licenciados e do tabela de software instalados, é possível 

saber quantas licenças de uso estão disponíveis para instalação, e quais as irregularidades. De 

posse destas informações, pode se tomar as devidas providências de compra das licenças ou 

remoção das cópias irregulares.

 

3.3 Conclusão
 

Neste  capítulo,  foi  apresentado  um sistema  que  tem  como  objetivo  fazer  o  inventário  de 

hardware e software de computadores ligados em uma mesma rede.

 

No próximo capítulo, será abordado o estudo de caso do sistema de inventário de hardware e 

software.



4 – Estudo de  caso do software de Inventário de hardware     e software

 

Neste capítulo será mostrada a aplicação do programa de inventário de hardware e software, o 

qual foi desenvolvido conforme descrito no capítulo três. 

 

Para tanto, serão apresentados os eventos que podem surgir no âmbito software e hardware e 

seus resultados, destacando os benefícios obtidos no uso da aplicação sob análise.

 

4.1 -  Pré requisitos do estudo de caso

 

Para a análise da aplicação foram utilizados três computadores ligados em rede. Um 

computador com sistema o operacional Microsoft Windows 2000 Professional e o software 

Interbase Server Version 5.1.1.680, utilizado para o banco de dados denominado “HSDB” . 

Ambos os software foram previamente instalados e configurados. Este computador foi 

denominado “HSServidor” e nele foi instalado o software servidor.

 

Também foram utilizados outros dois computadores denominados como “HSClient1” e 

“HSCliente2” nos quais fora instalado o software cliente. No computador HSClient1 foi instalado 

o sistema operacional Microsoft 



Windows 98 SE, e no HSCliente2 o sistema operacional Microsoft Windows 2000 Professional . 

O Cenário dos equipamentos mencionados  é ilustrado na figura 4.1.

 

 

 

Figura 4.1 – Cenário do estudo de caso.

 

Para ser feita a identificação dos software instalados, foi previamente feita a instalação de 

alguns software nas máquinas clientes. Para comparação dos resultados obtidos, estes 

software foram distribuídos conforme a tabela 4.1.

 

Tabela 4.1 – Software Instalados nas máquinas cliente.

HSCliente1

Microsoft Word 97                                                                                                                                           
                                              

Microsoft Excel 
97                                                                                                                                                                                        
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Microsoft Power Point 97                                                                                      
                                                                                            

Borland Delphi Enterprise 
5.0                                                                                                                                                                             

Microsoft Internet Explorer 6.0                                 
                                                                                                                                          

Microsoft Windows Media Player 7.01                                                                                                                                    
                                 

Brazip 4.0.088    
                                                                                                                                                                                        

4.2 - Configurações do software servidor

 

O software servidor possui um arquivo de inicialização chamado (HSServ.ini) que se encontra 

no diretório da aplicação, este arquivo tem em seu conteúdo as configurações referentes ao 

banco de dados, descriminando o driver do banco de dados, o usuário de conexão e sua 

respectiva senha, além de outros parâmetros particulares a cada banco de dados.

 

No diretório da aplicação, existe um diretório chamado “ListSoft” que possui dois arquivos. O 

arquivo da tabela de identificação de software e o arquivo de inicialização dos clientes 

(HSCliente.ini), neste arquivo deve ser configurado o comportamento das máquinas cliente, 

como exemplos, pose-se citar: a) O calendário de execuções, podendo este ser uma execução 

específica ou várias execuções na semana, ou em um determinado dia do mês. b) a 

autorização da identificação de software e em quais unidades esta deve ocorrer. c) A 

autorização da leitura de hardware e os parâmetros para conexão com o servidor. No presente 

estudo foi configurado uma única execução, a autorização da leitura de software apenas nos 

discos rígidos e a autorização da leitura de hardware além dos parâmetros de comunicação 

com o servidor e o parâmetro (CONSTATE) igual a “não”, o que indica ao software cliente, que, 

este deverá ser fechado ao concluir as leituras.

 

4.3 – Cadastro de fabricantes, software e licenças



 

Foram cadastrados alguns software e seus respectivos fabricantes, e para cada software 

cadastrado foi determinada uma quantidade de cópias de licença de uso, como apresentado na 

tabela 4.2. Estas cópias serviram  para simular a quantidade de licenças de uso adquiridas e 

mostrar os software ilegais. 

 

Tabela 4.2 – Cadastro de licenças de uso.

Licença Copias

Brazip 0

Get Right 4.5 10

ICQ 6

Microsoft Excel 2

Microsoft Internet Explorer 6.0 3

Microsoft Office Binder 8

Microsoft Outloock Express 6.0 5

Microsoft Power Point 97 0

Microsoft Windows Media Player 1

Microsoft Word 2

 

As licenças com quantidade de cópias igual a  “zero”, indicam que não foi adquirido o acordo 

de licenciamento que permite o uso do software, e consequentemente, qualquer instalação 

deste está caracterizado como pirataria de software.

 

4.4 – Execução do software cliente

 

Após a instalação do software cliente nos computadores HSCliente1 e HSCliente2, o software 



cliente coloca em execução, atualizando sua tabela de identificação de software e seu arquivo 

de inicialização. A leitura de configuração de hardware foi feita, e em seguida, gerado o arquivo 

de configurações de hardware  no diretório resultados, o qual foi enviado para o diretório 

resultados do computador HSServidor. Na seqüência, é realizada a leitura dos software 

instalados. Neste momento é gerado o arquivo de software instalados também no diretório 

resultados, que em seguida, é enviado para o diretório resultados do computador HSServidor. 

Toda a execução ocorre em Background evitando que o usuário de uma determinada estação 

perceba que está sendo feita uma leitura da máquina e tente cancelar a execução.

 

4.5 – Resultados da leitura de hardware

 

Após a execução do software cliente no computador HSCliente1, os dados são enviados para o 

HSServidor e armazenados em sua tabela de hardware, podendo-se verificar os resultados na 

tela que trás todas as características dos computadores. “Clicando” na palheta “SISTEMA 

OPERACIONAL”, é apresentado a descrição do sistema operacional; sua versão e informações 

adicionais como o nível de atualização; o usuário logado no momento da leitura e os diretórios 

do sistema operacional. Na figura 4.2 são mostrados os resultados referentes ao sistema 

operacional.
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Figura 4.2 – Resultados referentes ao sistema operacional do HSCliente1.

O resultado referente aos periféricos encontrados no computador puderam ser conferidos 

“clicando” na palheta “PERIFÉRICOS”. A tela mostra as seguintes informações: a) quantidade 

de memória encontrada em bytes. b) o modelo do processador que no caso do computador 

HSCliente1 é um processador AMD-K6(tm) 3D processor. c) a marca do adaptador de vídeo 

que é um SiS 530, o tipo de mouse encontrado, a descrição do teclado e o modelo do modem 

encontrado.

 

 Na figura 4.3 estão ilustrados os dados referentes aos periféricos encontrados.

 

 

Figura 4.3 – Resultados referentes aos periféricos do HSCliente1.

 

Por outro lado, as informações referentes às unidades de disco foram conferidas “clicando” 
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sobre a palheta “UNIDADES DE DISCO” que por sua vez,  traz a letra da unidade seguida do 

tipo de unidade, podendo esta ser uma unidade de disco removível, disco fixo, unidade de CD-

ROM ou uma unidade de rede.

 

No caso das unidades de disco fixo, são apresentados:a) O número serial do disco rígido. b) A 

capacidade de armazenamento em bytes e c) Qual a  quantidade de espaço inutilizado.

 

Na leitura feita do computador HSCliente1 foram identificadas quatro unidades sendo elas uma 

unidade (A) do tipo disco removível, a unidade (C) do tipo disco fixo, a unidade (D) também do 

tipo disco fixo e a unidade (E) do tipo CD-ROM. 

 

As unidades identificadas são apresentadas na figura 4.4 que são exatamente as unidades 

instaladas no HSCliente1. 

 

 

Figura 4.4 – Resultados referentes às unidades de disco do HSCliente1.

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id=_x0000_s1029 
style="MARGIN-TOP: 0px; Z-INDEX: 4; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 0px; WIDTH: 396.45pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 264.6pt; TEXT-ALIGN: left" 
type = "#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f"><v:imagedata 
o:title="resultados3" src = 
"./monografia01_files/image007.png"></v:imagedata><w:wrap type = 
"topandbottom"></w:wrap></v:shape><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->



Na palheta “HARDWARE” da tela de resultados ainda pôde se conferir quais os dados 

referentes às configurações regionais pertencentes ao computador, “clicando” sobre a palheta 

“CONFIGURAÇÕES REGIONAIS”, que no caso do computador HSCliente1 são apresentados 

na figura 4.5.

 

 

Figura 4.5 – Resultados referentes às configurações regionais do HSCliente1.

 

4.6 – Resultados da leitura de software instalados

 

Para visualizar o resultado dos software instalados nos clientes basta selecionar o computador 

ao qual se deseja saber as informações, e selecionar a palheta “SOFTWARES” , nesta tela foi 

possível verificar os software instalados e suas versões, além de seus respectivos fabricantes, 

o diretório de instalação do software no cliente e a última data de acesso àquele arquivo. A 

última data de acesso ao arquivo ajuda a identificar se aquele software está ou não sendo 

utilizado pelo usuário daquele computador, podendo ser passada para uma outra máquina que 

é utilizada por um funcionário que tem uma solicitação para compra deste mesmo software, o 

que representa uma economia para as empresas, utilizando os recursos já adquiridos.

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id=_x0000_s1030 
style="MARGIN-TOP: 0px; Z-INDEX: 9; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 0px; WIDTH: 396.45pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 266.65pt; TEXT-ALIGN: left" 
type = "#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f"><v:imagedata 
o:title="resultados8" src = 
"./monografia01_files/image009.png"></v:imagedata><w:wrap type = 
"topandbottom"></w:wrap></v:shape><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->



 

Assim como foram previamente instalados os software no computador HSCliente1, eles foram 

identificados e são apresentados na figura 4.6.

 

 

Figura 4.6 – Resultados dos software instalados no HSCliente1.

 

4.7 – Licenças x Instalações

 

Em posse do cadastro  de  software  identificados nas estações  de trabalho,  e  do  cadastro 

contendo  a  quantidade  cópias  referente  às  licenças  de  uso,  adquiridas,  pôde-se  obter 

informações  como:  a)  A  quantidade  de  software  não  licenciados  instalados  na  rede  que, 

consequentemente, são consideredos programas piratas. b) O número de licenças disponíveis 

que poderiam estar sendo utilizadas por usuários, uma vez que estas licenças já foram pagas e 

estão ociosas.
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Neste ponto, é importante observar o controle que se tem sobre a pirataria, e assim como foi 

citado no capitulo dois, pode-se tomar as devidas providências de compra ou remoção das 

cópias  irregulares.  Os  dados  do  confronto  podem  ser  facilmente  visualizados  através  do 

confronto Licenças x Instalações.

 

O confronto Licenças x Instalações  é ilustrado na figura 4.7.

 

 

Figura 4.7 – Licenças x Instalações.

 

No caso de empresas e organizações com um grande número de computadores, as ações tomadas para a 

eliminação  da  pirataria  identificada,  podem  levar  algum  tempo.  O  acompanhamento  dos  resultados 

obtidos na remoção das cópias irregulares, podem ser avaliados através da análise do gráfico de licenças 

irregulares que é apresentado na figura 4.8. 
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Figura 4.8 - Gráfico de Instalações irregulares.

 

O incentivo ao uso de software já adquiridos pela empresa como alternativa de ferramenta de trabalho, 

também pode  ser  uma  maneira  de  se  evitar  a  instalações  irregulares  por  parte  de  funcionários,  e  o 

acompanhado da evolução da adoção desta alternativa, pode ser feito através de um gráfico de licenças 

disponíveis, o gráfico mostra a descrição do software e quantas licenças não estão sendo utilizadas. 

 

O gráfico de licenças disponíveis é ilustrado na figura 4.9.
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Figura 4.9 – Gráfico de licenças disponíveis.

 

4.8 – Alertas

 

Na segunda fase do teste, foi retirado um modulo de memória do computador  HSCliente2, na primeira 

leitura do hardware foi identificado 267894784 bytes de memória de  RAM. Após a retirada do módulo 

está máquina passou a ter apenas 133947392 bytes, também foi instalado um novo software com o intuito 

de mostrar a funcionalidade da tabela de alertas.

 

 Após a inicialização do computador o software cliente entrou em execução e fez uma nova leitura da 

máquina enviando os dados para o servidor. A nova leitura foi cadastrada, e então, foi inserida na tabela 

de  alertas as  divergências  referentes  a  alteração do hardware  e  aos  software identificadas  na  última 

leitura. A presentação dos são apresentadas na tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 Tabela de alertas.
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Data Alerta Computador

14 05/11/2002 6:36:19 PM MEMORIA ALTERADA ATUAL 133947392   
ANTERIOR 267894784

HSCliente2

15 05/11/2002 6:37:59 PM QUANTIDADE DE SOFTWARES ALTERADA -  
ATUAL: 8  ANTERIOR: 7

HSCliente2

 

Atravéz do acompanhamento da tabela de alertas, pode-se saber as alterações ocorridas nas estações.

 

4.8 – Conclusão

 

De acordo com o que foi visto neste capítulo, foi esclarecido que não se pode evitar o ato de pirataria nem 

alterações  do  hardware  por  parte  dos  usuários,  mas,  com  o  uso  da  ferramenta  proposta  tem-se  as 

informações necessárias para se manter o controle sobre o parque de hardware e software em uma rede. 

 

Certamente se as empresas se manterem informadas sobre o que está ocorrendo no dia a dia de seus 

equipamentos,  com certeza  o  risco  de  sofrer  punições  pela  prática  da  pirataria,  e  a  lesão  dos  bens 

imobilizados diminuirá consideravelmente. 



5 – Conclusão

 

Foi enfatizado neste trabalho, que o uso de software sem o devido acordo de licenciamento é praticar 

pirataria  de  software.  Em empresas  e  organizações  onde  há  um grande  número  de  equipamentos  e 

usuários, torna-se fácil a instalação indevida de software por necessidade do uso de ferramentas, que são 

facilmente encontradas em canais ilegais de distribuição ou através da instalação de cópias irregulares.

 

 As punições á pratica da pirataria de software são severas, e em empresas e organizações onde existe a 

ocorrência de pirataria seja por falta de controle sobre o número de cópias instaladas pelos departamentos 

responsáveis ou por instalações feitas por usuários, quem responde pela irregularidade são as próprias 

empresas ou responsáveis, através do pagamento de multas ou até mesmo detenção de seis meses a dois 

anos. 

 

Neste trabalho, foi desenvolvido uma ferramenta capaz de fazer a leitura dos equipamentos em uma rede 

de  computadores,  retirando  destes  informações  sobre  o  hardware  e  os  software,  e  mantendo-as 

concentradas em uma única base de dados, sendo assim, é possível ter o 



controle sobre alterações dos periféricos dos computadores e sobre a quantidade de software instalados 

nas  máquinas.  Isto  permite,  que  providências  sejam tomadas  para  a  compra  ou  remoção das  cópias 

irregulares, evitando um grande prejuízo no caso de haver uma visita da fiscalização. 

 

Como o intuito deste material é alertar ao leitor dos perigos e a forma como ocorre a pirataria, espera-se 

que tenha sido esclarecido que nem sempre é possível evitar a pirataria, mas, podemos ter o controle 

sobre ela, principalmente pelo uso da ferramenta de inventário de hardware e software.
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