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Dedico este trabalho à todos os profissionais de informática. 

RESUMO

 

                                                                              

As Redes de Computadores são uma realidade da evolução da comunicação e da busca de 

novos  desafios,  possibilitando  a  troca  de  informações  através  de  diferentes  ambientes, 

proporcionando a troca de mensagens entre os diversos usuários, facilitando o acesso a dados 

e  programas  de  várias  fontes,  oferecendo  ambientes  de  trabalho  cooperativos,  onde  são 

exigidos  criteriosos  sistemas  de  segurança  para  as  informações  que  são  trafegadas  e 

armazenadas. Cada tipo de rede tem uma característica e diferem de outra de acordo com sua 

aplicação, dispersão demográfica, ambiente de operação, número de nós, separação entre os 

nós, tempo de resposta, tipo de informação transmitida, confiabilidade exigida, tipo de tráfego e 

outros fatores exigidos que permitem a interconexão dos equipamentos de comunicação de 

dados.  A  proteção  é  definida  como  uma  formalização  nos  termos  de  uma  Política  de 

Segurança, que é um conjunto de leis, regras e práticas que regulam como uma organização 

deve gerenciar,  proteger  e  distribuir  suas informações e  recursos.  O estudo da segurança 

abrange e envolve inúmeros tipos de questões relacionadas à necessidade da proteção contra 

o acesso ou manipulação, intencional ou não, de informações confidenciais por elementos não 

autorizados e a utilização não autorizada do computador ou de seus dispositivos periféricos. Os 

problemas relacionados à segurança, seja física ou lógica, através de aplicações, formas e 

possibilidades  de  uso  impróprio,  desvios,  sabotagens,  fraudes,  vandalismo,  colapsos, 

bloqueios  indevidos,  projetos  mal  elaborados,  que  comprometem custos  e  a  confiança  da 

sociedade no uso dessa tecnologia,  são resultantes do avanço tecnológico da informação, 

provocando um desafio aos profissionais de informática, diante de avaliações, implantações e 

confiabilidade  mantida  nos  serviços  oferecidos  pelos  sistemas  integrados  das  redes  de 

computadores  da  qual  trabalham.  Através  da  qualidade  da  Segurança  da  Informação,  de 

planejamentos estruturados, auditoria de segurança, softwares e hardwares, pode-se contribuir 

para que todos os processos sejam realizados adequadamente dentro das políticas aplicadas 

no  Plano  de  Contingências,  onde  os  procedimentos  de  recuperação  têm  a  finalidade  de 

minimizar o impacto sobre as atividades da organização no caso de ocorrência de um dano ou 

desastre que os procedimentos de segurança não conseguiram evitar.
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1.         INTRODUÇÃO
 

 

Na  década  de  50,  os  computadores  eram  máquinas  grandes  e  complexas  que 

centralizavam  em  um  único  ponto  o  processamento  das  aplicações  de  vários  usuários, 

operadas por pessoas altamente especializadas.

Com  os  avanços  na  década  de  60,  o  desenvolvimento  dos  primeiros  terminais 

interativos  possibilitaram aos  usuários  acesso ao  computador  central  através  de  linhas  de 

comunicação. Esta estrutura possibilitou que equipamentos de variados portes processassem 

informações isoladas, sendo destacadas a duplicação desnecessária de recursos de hardware 

e software.

A  partir  deste  avanços,  surgiram  as  redes  de  computadores,  onde  um  sistema  de 

comunicação  foi  introduzido  para  interligar  os  equipamentos  de  processamento  de  dados 

(estações  de  trabalho),  que  anteriormente  operavam  isoladamente,  permitindo  o 

compartilhamento de recursos.

Atualmente, os computadores são imprescindíveis, tornando necessária a segurança da 

informação. Usuários de empresas e mesmo particulares não podem esquecer que o processo 

de tomada de decisão em determinados assuntos, coloca em risco os dados através da não 

utilização correta da informação ou de qualquer informação ser capturada por uma pessoa não 

autorizada, além das formas de armazenamento e utilização de equipamentos.



No  capítulo  2  trata-se  dos  diversos  tipos  de  redes,  das  linhas  de  comunicação, 

topologias de redes, dos tipos, meios e ligações de transmissão de informação, da arquitetura 

TCP/IP, dos tipos de ameaças e ataques que uma rede de computadores podem sofrer, das 

regras da Política de Segurança e dos mecanismos utilizados para segurança da Informação.

No capítulo 3, são explanados: a Segurança Física, através da proteção de hardware, 

insumos e componentes de informática, os sistemas de controle de acesso lógico e físico, a 

segurança administrativa e as medidas de segurança; são relatados os conceitos, princípios e 

meios  de  controle  de  Segurança  Lógica,  com base  na  segurança  Preventiva,  Detectiva  e 

Corretiva, dando ênfase à Segurança Ocupacional e Organizacional, da qual se depende para 

o sucesso de qualquer empreendimento.

 



 

 

 

 

 

 

2- A COMUNICAÇÃO E AS REDES DE COMPUTADORES

 

                        Com a evolução da comunicação e a busca de novos desafios, equipamentos 

para processamento e armazenamento de informações foram alvos de grandes inovações.

As  Redes  de  Computadores  são  uma  realidade  da  evolução,  que  busca 

possibilitar a troca de informações através diferentes ambientes, agilizando a capacidade de 

troca de mensagens entre os diversos usuários e a facilidade de acesso a dados e programas 

de várias fontes, proporcionando ambientes de trabalho cooperativos e a interação do homem.

                        Este capítulo apresenta estudos desenvolvidos para o funcionamento e aplicação 

das  Redes  de  Computadores  com  garantia  da  Segurança  das  Informações,  através  da 

classificação  das  redes,  das  topologias,  dos  meios  de  transmissão  das  informações  e  da 

arquitetura TCP/IP.

 

 

2.1- Redes de Computadores

                        O  conjunto  de  módulos  processadores  (MPs)  que  compartilham  recursos 

interligados  por  um sistema de comunicação  e  a  troca  de  informações,  é  denominado de 

Redes de Computadores.

Nas Redes de Computadores não existe necessidade de um único sistema 



operacional, e sim o compartilhamento de recursos e a troca de informações na realização das 

tarefas.

                        

Existem vários tipos de redes, que diferem entre si de acordo com sua aplicação, 

a dispersão geográfica, ambiente de operação, número de nós, separação entre os nós, tempo 

de resposta, tipo de informação transmitida, confiabilidade exigida, tipo de tráfego e outros 

fatores exigidos que permitem a interconexão dos equipamentos de comunicação de dados. [6]

 

 

2.1.1- Redes Locais (Local Area Networks - LANs)

 

                        A Rede Local  caracteriza-se  como uma rede  que permite  a  interconexão de 

equipamentos de comunicação de dados numa pequena região (aproximadamente entre 100 m 

e 25 Km). Outra característica são as altas taxas de transmissão (de 0,1 a 100 Mbps) e as 

baixas taxas de erro (de 10-8 a 10-11).

                        

Constitui-se de um conjunto de estações (nós) interligados por um sistema de comunicação, 

composto por um arranjo topológico, interligando os vários nós, e de um conjunto de regras 

organizando a comunicação. [5]

 

 

2.1.2- Redes Metropolitanas (Metropolitan Area Networks - MANs)

 

                        São classificados como Redes Metropolitanas quando a distância de ligação 

entre os vários módulos processadores atinge distâncias metropolitanas.

            As características são semelhantes às Redes Locais, embora cubram distâncias 



maiores do que as LANs, operando em velocidades maiores. [6]

 

2.1.3- Redes Geograficamente Distribuídas (Wide Area Networks - WANs)

 

                        Este  sistema  de  comunicação  requer  um  arranjo  topológico  específico  na 

interligação entre os diversos módulos processadores.

                        Devido ao elevado custo de comunicação (circuitos por satélites e enlaces de 

microondas)  este sistema é geralmente público ou  de propriedade de grandes operadoras 

(públicas e privadas), onde são mantidos e gerenciados pela sub-rede de comunicação. [6]

 

 

2.2- Linhas de Comunicação

 

                        Encontram-se  diversas  formas  de  utilização  das  linhas  de  comunicação  na 

organização dos enlaces físicos de um sistema, podendo ser de dois tipos: ponto a ponto e 

multimodo.

 

•      Ligações  Ponto  a  Ponto:  são  caracterizadas  pela  presença  de  dois  pontos  de 

comunicação, um em cada extremidade do enlace ou ligação em questão (Figura 2.1).

 

Figura 2.1- Ligações Ponto-a-Ponto

•      Ligações Multiponto: são caracterizadas pela presença de três ou mais dispositivos de 
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comunicação com possibilidade de utilização do mesmo enlace (Figura 2.2).

 

Figura 2.2- Ligações Multiponto.

 

                        A comunicação  no  enlace  refere-se  à  utilização  do  meio  físico,  que  conecta 

estações que podem ser:

 

•      Simplex: o enlace é utilizado em apenas um dos dois possíveis sentidos de transmissão 

(Figura 2.3).

 

Figura 2.3- Simplex.

 

•      Half-duplex: utiliza-se o enlace nos dois possíveis sentidos de transmissão, porém apenas 

um por vez (Figura 2.4).

 

Figura 2.4- Half-duplex.

 

•      Full-duplex:  utiliza-se  o  enlace  nos  dois  possíveis  sentidos  de  transmissão 

simultaneamente (Figura 2.5).
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Figura 2.5- Full-duplex.

2.3- Topologias

 

                                A topologia de uma rede é vital na construção de qualquer sistema de 
comunicação. É através dela que se caracterizam seu tipo, eficiência e velocidade, a forma 
com que os enlaces físicos e os nós de comunicação estão organizados, determinando os 
caminhos físicos existentes e utilizáveis entre quaisquer pares de estações conectadas a essa 
rede.

 

2.3.1- Rede Geograficamente Distribuídas

•      Topologia Totalmente Ligada
As estações são interligadas duas a duas entre si, através de um caminho físico 

dedicado, como apresentada na Figura 2.6. A troca de mensagens entre cada par de estações 
se dá diretamente através de um desses enlaces. Esses enlaces podem ser ponto a ponto com 
comunicação  full-duplex, de forma a permitir a comunicação plena entre quaisquer pares de 
estações.

Essa topologia apresenta maior grau de paralelismo de comunicação, tornando-se quase sempre 
impraticável, principalmente em redes com grandes números de estações e fisicamente dispersas.
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Figura 2.6 - Topologia Totalmente Ligada.

•      Topologia em Anel

                        

Esta topologia é utilizada geralmente em ligações ponto a ponto que operam num 

único  sentido  de  transmissão (ligações  Simplex),  fazendo  com que o  anel  apresente  uma 

orientação ou sentido único de transmissão, diminuindo-se o tipo de ligação utilizada, conforme 

apresenta-se a Figura 2.7.

                        A topologia em anel apresenta fatores limitantes que inviabilizam a sua utilização, 

embora  apresente  uma  economia  considerável  no  número  de  ligações,  em  sistemas 

geograficamente distribuídos.

 

Figura 2.7 - Topologia em Anel.

 

•      Topologia Parcialmente Ligada

                        A Topologia Parcialmente Ligada é também denominada de topologia em Grafo. 

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_i1033" type="#_x0000_t75" style='width:261.75pt;height:197.25pt'>
 <v:imagedata src="./Monografia379_arquivos/image013.wmz" o:title=""/>
</v:shape><![endif]-->



É uma topologia intermediária, usada na maioria das redes geograficamente distribuídas, cujas 

características são iguais à topologia em Estrela, acrescida de caminhos redundantes, como 

mostra a Figura 2.8.

                        

Figura 2.8 - Topologia Parcialmente Ligada.

 

Nessa topologia existem caminhos alternativos e podem ser utilizados em caso de falhas ou 

congestionamento em determinadas rotas, pois nem todas as ligações entre pares de estações estão 

presentes.

O  uso  do  roteamento  adaptável  apresenta  características  desejáveis  de  uma 

comutação.  Neste  roteamento,  o  caminho  de  transmissão  entre  dois  pontos  da  rede  são 

escolhidos dinamicamente, com base nas condições da rede no tempo de transmissão. Devido 

a esta capacidade de alocação de recursos (rotas), em condições correntes, a rede será capaz 

de contornar efeitos adversos, como um canal ou dispositivo de comunicação sobrecarregado, 

ou uma falha de componentes.

                        

 

2.3.2- Redes Locais e Metropolitanas
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                        As Redes Locais e Metropolitanas possuem características bastante diferentes 

das redes de longa distância, em consideração ao custo e tecnologia. Podem utilizar meios de 

transmissão de alta velocidade, de baixa taxa de erro, de baixo custo e privados, podendo 

utilizar também topologias muitas vezes inviáveis em ambientes geograficamente distribuídos. 

[6]

 

•      Topologia em Estrela

                                Nesse tipo de topologia cada nó é interligado a um nó central (mestre) pelo 

qual todas as mensagens devem passar. Tal nó age como centro de controle da rede, 

interligando os demais nós (escravos), como mostrado na Figura 2.9. Nada impede que haja 

comunicações simultâneas, desde que as estações envolvidas sejam diferentes.

Figura 2.9 - Topologia em Estrela.
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Várias redes em estrela operam em configurações, onde o nó central tem tanto a 

função de gerência de comunicação como facilidades de processamento de dados. Em outras 

redes, o nó central tem como única função o gerenciamento das comunicações. O nó central, 

cuja função é o chaveamento (ou comutação) entre as estações que desejam se comunicar, é 

denominado comutador ou switch.

•      Topologia em Anel

                        A topologia em Anel consiste em uma rede com estações conectadas através de 

um caminho fechado (Figura 2.10). Visando-se maior segurança e confiabilidade, o anel não 

interliga as estações diretamente, consistindo em uma série de repetidores ligados por um 

meio físico, sendo cada estação ligada a esses repetidores.

                     

Figura 2.10 - Topologia em Anel.
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Tal topologia remove seletivamente mensagens da rede através de cada nó ou 
transferindo essa ação para o próximo nó. Esta rede requer um computador ativo em cada nó, podendo ser 
mais confiável que os repetidores.

                        Esta topologia apresenta problemas de vulnerabilidade a erros e pouca tolerância 

a falhas. O controle de acesso pode-se perder por falhas e dificilmente ser determinado como 

perda ou definir qual nó deve recriá-lo, falhas estas provenientes de erros de transmissão e 

processamento, onde uma mensagem pode circular eternamente no anel.

•      Topologia em Barra
                                Nesta topologia podem ouvir as informações transmitidas, através de cada 

nó conectado à barra (Figura 2.11). 

 

Figura 2.11 - Topologia em Barra.

 

O controle de acesso à barra envolve uma variedade de mecanismos, que podem ser centralizados ou 

descentralizados.

•      Controle Centralizado: uma estação especial da rede determina o direito de acesso.

•      Controle Descentralizado: todos os nós são responsáveis pelo acesso.

                        

O transceptor (transmissor/receptor), realiza a ligação ao meio de comunicação, 

tendo  como  funções  básicas  a  transmissão  e  o  reconhecimento  de  sinais,  assim  como 

reconhecer a presença de sinais ao meio. A ligação do transceptor à barra é feita através de 

um conector, o qual é responsável pelo contato elétrico com os condutores da barra.[1]

Certos fatores como: tipo de tráfego, controle de acesso, meio de transmissão, número de nós conectados, 
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podem determinar o desempenho de um sistema em barra comum.

A utilização de concentradores (hubs), como nas redes em anel, pode facilitar a localização e o 

isolamento de falhas, além de permitir a inserção de novas estações na barra, sem a necessidade de parar 

o sistema.

2.4- Transmissão de Informação

                        

Uma série de questões tecnológicas de propriedades físicas e das características 

dos sinais transmitidos, podem influenciar os meios de transmissão de informação através do 

sistema de comunicação.

 

 

2.4.1- Informação e Sinal

 

                        Comunicação  é  o  ato  de  transmitir  informações.  Ao  transmitir  informações, 

espera-se  preservar  seu  significado,  recuperar  seu  entendimento,  para  permitir  a  sua 

manipulação. Um processo de comunicação admite a existência de um código ou linguagem 

capaz  de  representar  informações  através  de  símbolos  compreensíveis  para  as  partes 

envolvidas. A linguagem verbal é certamente a mais conhecida e utilizada pelo homem.

                        

Sinais nada mais são do que ondas que se propagam através de algum meio 

físico, seja ele ar, um par de fios telefônicos etc. Os sinais podem possuir, por exemplo, 

amplitude que varia ao longo do tempo , correspondendo à codificação da informação 

transmitida. Sinais podem, assim, ser representados como uma função do tempo.

                        

As informações estão, em geral, associadas às idéias ou aos dados manipulados 

pelos agentes que as criam, manipulam e processam. Sinais, por outro lado, correspondem á 



materialização específica dessas informações utilizadas no momento da transmissão.

2.4.2- Os Termos Analógico e Digital

 

Os Sinais Analógicos apresentam variações contínuas de amplitude, por serem 

geradas a partir de fontes sonoras. E os Sinais Digitais apresentam amplitudes fixas, sendo 

caracterizado pela presença de pulsos. Um exemplo de informação digital são computadores 

que armazenam, processam e codificam informações em unidade de informação (bit 0/1).

                        A transmissão Digital vem substituindo a Analógica, devido a possibilidade de 

restaurar o sinal original, mesmo na presença de falhas ou ruídos no sistema. Tal fato ocorre 

nas redes telefônicas, com a instalação de novas centrais e cabos de fibra ótica.

                        Qualquer tipo de informação Analógica ou Digital pode ser transmitida através de 

um sinal analógico ou digital. A codificação de um sinal analógico para digital ocorre através do 

resultado quantizado. Na transmissão de informação digital para sinais analógicos, as técnicas 

de modulação transformam os sinais digitais em sinais que apresentam variações contínuas de 

amplitude. [6]

 

 

 

2.4.3- Comutação

 

                        A Comutação ou Chaveamento em uma rede de comunicação tem a função de 

alocar os recursos da rede (meios de transmissão, repetidores, sistemas intermediários, etc) 

para transmissão pelos diversos dispositivos conectados.

Qualquer que seja a rede LAN, MAN ou WAN, existem recursos compartilhados, devido à forma de 

multiplexação dos meios de transmissão.

•      Comutação de Circuitos



 

Na  comutação  de  circuitos,  a  comunicação  pressupõe  a  existência  de  um 

caminho dedicado de comunicação entre duas estações. Neste tipo de comutação, mesmo 

quando  o  tráfego  entre  as  estações  não  é  constante  e  contínuo,  ocorre  desperdício  da 

capacidade do meio físico, pois a conexão é dedicada às estações, até que uma delas decida 

desfazer o circuito. A vantagem está na garantia de se ter sempre disponível uma taxa de 

transmissão,  quando  as  estações  desejam  se  comunicar,  por  não  haver  contenção  de 

recursos.

 

•      Comutação de Mensagens

                        Utilizando-se apenas um canal por vez, a mensagem encaminha-se de nó em nó 

pela rede, sendo armazenada e retransmitida em cada nó (store-and-forward). Este processo 

não requer um caminho dedicado entre as estações.

 

•      Comutação de Pacotes

                        Este processo é semelhante à comutação de mensagens. A diferença está na 

limitação  do  tamanho  na  unidade  de  dados,  transmitida  pela  comutação  de  pacotes.  As 

mensagens  com tamanho superior  ao  limite  são quebradas  em unidades  menores,  sendo 

denominadas como pacotes.

                        As  redes  com  comutação  de  pacotes  utilizam  capacidade  menor  de 

armazenamento, e os procedimentos de recuperação de erros são mais eficientes do que para 

mensagens. Utiliza-se também a técnica  store-and-forward, onde cada nó recebe um pacote 

inteiro e o próximo caminho da rota é escolhido. 

 

2.5- Meios de Transmissão



Diversos fatores diferem entre si em relação aos meios de transmissão, tais como: a banda passante, 

potencial para conexão ponto a ponto ou multiponto, limitação geográfica devido à atenuação 

característica do meio, imunidade a ruído, custo, disponibilidade de componentes e confiabilidade.

Os meios físicos mais utilizados são o par trançado, o cabo coaxial e a fibra ótica. 

Em circunstâncias  especiais,  radiodifusão,  infravermelho,  enlaces  de  satélite e  microondas 

também são escolhas possíveis. Nas redes de computadores, qualquer meio físico capaz de 

transportar informações eletromagnéticas é passível de ser usado.

 

 

2.5.1- Par trançado

            

                                Os cabos de par trançado são utilizados para transmissão tanto analógica 

quanto digital; possuem dois ou mais fios entrelaçados em forma de espiral, e sua taxa de 

transmissão é alta e mais rápida, além de reduzir o ruído e manter constantes as propriedades 

elétricas do meio, em todo o seu comprimento. Apresenta baixo custo para implantação.

                        Esse tipo de cabeamento se adapta bem às redes com topologia estrela, onde as 

taxas de dados mais elevadas permitidas por ele e pela fibra ótica ultrapassam a capacidade 

das chaves disponíveis com a tecnologia atual. A desvantagem dos cabos de par trançado está 

na susceptibilidade à interferência e ruído, e crosstalk de fiação adjacente. [6]

 

2.5.2- Cabo Coaxial

 

Um cabo coaxial constituí-se de um condutor interno circundado por um condutor 

externo;  entre  os  condutores  tem-se  um  dielétrico  que  os  separa.  O  condutor  externo  é 

circundado por outra camada isolante.

Ao contrário do par trançado, o cabo coaxial apresenta capacidade constante e 

baixa, independente do seu comprimento. Esta característica permite suportar velocidades da 



ordem de megabits por segundo, sem necessidade de regeneração do sinal e sem distorções 

ou ecos. O custo para implantação e das interfaces para ligação ao cabo são mais altos que o 

par trançado. [5]

 

 

2.5.3- Fibra Ótica

 

Consiste em um filamento de sílica ou plástico, por onde ocorre a transmissão da luz. Ao redor do 

filamento existem outras substâncias de menor índice de refração, que fazem com que esses raios sejam 

refletidos internamente, minimizando assim as perdas de transmissão.

A transmissão dos dados é realizada através do envio de um sinal de luz codificado dentro do domínio de 

freqüência do infravermelho, através de um cabo ótico.

As fibras  óticas  não sofrem interferências  eletromagnéticas  e  ruídos,  por  não 

irradiarem luz para fora do cabo, não ocorrendo o  crosstalk, além de permitir um isolamento 

completo  entre  o  transmissor  e  o  receptor,  fazendo  com  que  não  ocorra  curto  entre  os 

condutores.

Apresenta custo mais alto para implantação, embora sejam revertidos, na segurança da rede, prevenção 

dos dados de qualquer tipo de ruído e velocidade na transmissão de dados. [5]

                                                  

2.5.4- Radiodifusão: Redes sem Fio

 

                        Nas redes sem fio (wireless networks), a transmissão dos pacotes é feita através 

do ar, em canais com freqüência de rádio ou infravermelho.

                        A  radiodifusão  surgiu  da  necessidade  de  se  terem  aplicações  onde  a 

confiabilidade do meio de transmissão é fator indispensável, além de atingir ambientes onde a 

instalação de cabos metálicos ou fibra ótica não seria possível.



                        Neste meio de transmissão de dados, exigem-se, para garantir a privacidade e a 

segurança, mecanismos de criptografia, ao transmitir os sinais, por estarem vulneráveis, uma 

vez  que  não  existem  fronteiras  para  os  sinais  de  rádio,  sendo  possível  que  eles  sejam 

captados por receptores não autorizados. [6]

                                

2.6- Ligações Inter-redes

 

                        A  filosofia  das  ligações  inter-redes  considera  que  cada  rede  é  um  meio  de 

comunicação, por onde deverão transitar as mensagens, sejam elas estações intermediárias 

ou estação final na rede de destino. Dá-se o nome de estações intermediárias às vias especiais 

que têm como função a interligação física e lógica entre duas ou mais redes.

 

2.6.1- Repetidores

 

Os repetidores são geralmente utilizados para interligar duas ou mais redes idênticas. Atuam-se no nível 

físico, recebendo todos os pacotes de cada uma das redes que se interligam e os repetem nas demais 

redes, sem realizar qualquer tipo de tratamento sobre os mesmos.

                        

Podem encontrar alguns problemas como: a retirada de quadros em redes em 

anéis, a utilização em redes baseadas em contenção e uso em protocolos com reconhecimento 

automático.

 

 

 

2.6.2- Bridges (Ponte)

 



As  bridges  atuam  nos  protocolos  em nível  de  enlace,  repetindo  somente  os 

pacotes destinados às redes que interligam ou por onde devem passar, até chegarem ao seu 

destino final.

Funções desempenhadas pelas bridges:

•      filtro de entrada: recebe os pacotes endereçados às redes ligadas direta ou 
indiretamente.

•      armazenamento: no transporte de um quadro de uma rede para outra.

•      transmissão: como um repetidor comum.

                        A vantagem da utilização de bridges, deve-se ao fato da falha em uma rede não 

afetar  uma outra  rede.  Além de sua aplicação em redes que exigem maior  confiabilidade, 

dividindo-se em pequenas sub-redes interligadas por pontes.

 

2.6.3- Roteadores e Gateways

 

Os gateways conversores de meio, também chamados de roteadores na camada 

de rede, são utilizados em inter-redes que oferecem serviços de datagrama, realizando as 

funções de receber um pacote do nível inferior, de tratar o cabeçalho inter-redes do pacote, de 

descobrir o roteamento necessário, de construir novo pacote com novo cabeçalho inter-redes, 

e de enviar esse novo pacote ao próximo destino.

Os gateways tradutores de protocolos, atuam na tradução de mensagens de uma 

rede,  em  mensagens  da  outra  rede,  com  a  mesma  semântica  de  protocolos.  São  mais 

utilizados em inter-redes que utilizam circuitos virtuais passo a passo.

A  utilização  de  gateways para  conexão  de  redes  locais  idênticas  não  sofre 

nenhuma das restrições que ocorrem nas pontes e repetidores, como a retirada de quadros em 

redes em anéis,  a utilização em redes baseadas em contenção e uso em protocolos com 

reconhecimento automático. A desvantagem está na sua complexidade, nas exigências de um 

protocolo inter-redes, no custo da interligação.

 



2.6.4- Hubs

Os hubs, não podem ser considerados como um equipamento de interconexão de 

redes, quando vistos isoladamente; somente quando associados a outros equipamentos como 

repetidores.

                        São  equipamentos  concentradores  de  fiação;  por  isso  se  estabelecem  uma 

topologia física que não corresponde à topologia lógica em certo ponto do backbone.

 

2.6.5- Switches

 

                        Os switchs podem ser considerados como uma evolução dos hubs, com funções 

de bridges e roteadores, e hardware especial, que oferece baixo custo e alta eficiência. [6]

 

 

2.7- Arquitetura TCP/IP

 

Esta  arquitetura  baseia-se  no  serviço  de  transporte  orientado  à  conexão, 

fornecido pelo Transmission Control Protocol (TCP) e em um serviço de rede não-orientado à 

conexão (datagrama não-confiável), fornecido pelo Internet Protocol (IP).

A  arquitetura  Internet  TCP/IP  foi  projetada  para  interligarem-se  redes  de 

diferentes  tecnologias,  pois  não existe  nenhuma tecnologia de rede que possa atender  às 

necessidades de todos os usuários. Logo, uma inter-rede baseia-se na interligação às redes, 

onde um grande volume de usuários estão conectados, com a finalidade de trocar informações.

                        Tal arquitetura utiliza dois tipos de protocolo em sua camada de transporte: o 



TCP (Transmission Control Protocol) que opera no modo orientado à conexão, fornecendo-se 

um serviço de transferência de dados confiável, e a UDP (User Datagram Protocol), que é uma 

simples  extensão  do  protocolo  IP,  operando-se  no  modo  sem  conexão  e  fornecendo  um 

serviço datagrama não confiável.

•      O Protocolo IP

 

O IP permite a interconexão de redes de computadores que utilizam a tecnologia 

de comutação de pacotes. O ambiente inter-rede consiste em hosts conectados a redes que, 

por sua vez, são interligados através de gateways. São chamados de routers (roteadores), os 

gateways da Internet.

A função do protocolo IP é transferir blocos de dados denominados datagramas 

da origem para o destino, onde a origem e o destino são hosts identificados por endereços IP. 

É  função  também  deste  protocolo  fornecer  o  serviço  de  fragmentação  e  remontagem  de 

datagramas longos, para que eles possam ser transmitidos onde o tamanho máximo permitido 

para os pacotes é pequeno.

A comunicação neste protocolo não é confiável, pois não se utiliza de nenhum mecanismo de controle de 

erros (exceto checksum do cabeçalho) e não possui nenhum mecanismo de controle de fluxo, devido o 

protocolo IP não ter conexões.

 

2.8- Segurança das Redes de Computadores

 

                        Durante as primeiras décadas de existência das Redes de Computadores, não 

havia a necessidade de maiores cuidados com a segurança, pois as redes eram utilizadas por 

pesquisadores (enviar e-mails) e por funcionários (compartilhar impressoras).

                        Atualmente, com o avanço dos sistemas de informação e o acesso de milhões de 

usuários comuns às redes, para execução de operações bancárias, fazer compras e arquivar 

devoluções de impostos, a segurança das redes torna-se um problema em potencial.



O estudo da segurança é bastante abrangente e envolve inúmeros tipos de questões relacionadas à 

necessidade de proteção contra o acesso ou manipulação, intencional ou não, de informações 

confidenciais por elementos não autorizados e a utilização não autorizada do computador ou de seus 

dispositivos periféricos.

A definição da necessidade de proteção se deve às possíveis ameaças e riscos dos objetivos de uma 

organização, formalizados nos termos de uma política de segurança.

 

 

 

2.8.1- Ameaças e Ataques

 

As  Redes  de  Computadores  estão  sujeitas  a  diversos  tipos  de  ameaças  e 

ataques. Algumas das ameaças e ataques que podem ocorrer são:

•      Ameaças Acidentais: não estão associadas à intenção premeditada. Por exemplo, quando 

estão relacionadas ao descuido operacional e bugs de software e hardware.

•      Ameaças Intencionais: tem-se a finalidade de observar os dados com ferramentas 
simples de monitoramento de redes e provocar ataques sofisticados baseados no 
conhecimento do funcionamento do sistema.

•      Ameaças Passivas: não provocam modificações nas informações contidas em um 
sistema, em sua operação ou em seu estado. Por exemplo, uma estação que processa 
todos os quadros que recebe em uma rede, incluindo-se os que não são endereçados a ela.

•      Ameaças Ativas: provocam-se alterações das informações contidas no sistema ou 
modificações em seu estado ou operação. Por exemplo, uma rede em anel que não 
retransmite mensagens quando deve fazê-las, sendo responsável pela retirada da 
mensagem do anel.

Em  ambientes  de  processamento  e  comunicação  de  dados  podem-se  sofrer 

diversos tipos de ataques dos quais são descritos abaixo [5]:

•      Personificação (masquerade): uma entidade de poucos privilégios pode-se fingir ser 
outra, com a intenção de obterem-se privilégios extras.

•      Replay: ocorre-se a interceptação de uma mensagem ou parte dela, com o intuito de 
transmití-la posteriormente, produzindo-se um efeito não autorizado.

•      Modificação: alteração do conteúdo de uma mensagem, implicando-se efeitos não 
autorizados que o sistema não consiga detectar.



•      Recusa ou Impedimento de Serviço: uma entidade não executa sua função 
apropriadamente ou atua de forma a impedir que outras entidades executem suas funções. 
Por exemplo, geração de mensagens com o intuito de atrapalhar o funcionamento de 
algoritmos de roteamento.

•      Ataques Internos: os usuários legítimos comportam-se de modo não autorizado ou não 

esperado.

•      Armadilhas (trapdoor): uma entidade do sistema é modificada para produzir efeitos não 

autorizados  em  resposta  a  um  comando  (emitido  pela  entidade  que  está  atacando  o 

sistema) ou a um evento, ou seqüência de eventos predeterminados.

•      Cavalo de Tróia: uma entidade executa funções não autorizadas em adição às que estão 

autorizadas a executar.

 

Os  problemas  de  segurança  são  normalmente  provocados  por  pessoas  que 

tentam obter benefícios e prejudicar alguém. Portanto, fica claro que uma rede segura não é 

mantê-la livre de erros de programação, mas dificultar o acesso e manipulação a pessoas não 

autorizadas.

2.8.2- Política de Segurança

 

                        A um conjunto de leis, regras e práticas, que regula como uma organização deve 

gerenciar, proteger e distribuir suas informações e recursos, dá-se o nome de Política de 

Segurança.

                        Incluem-se numa política de segurança regras detalhadas, definindo como as 

informações e recursos ao longo de seu ciclo de vida.

                        Uma política de segurança tem como regras as funções das designações de 

sensibilidade, associadas aos recursos e informações, do grau de autorização das entidades e 

das formas de acesso suportadas por um sistema.

                        Baseia-se na implementação de uma política de segurança, aplicações de regras 

que limitam o acesso de uma entidade às informações e recursos, a partir da comparação do 

seu nível de autorização relativo a essas informações ou recursos, na intensão de designar a 

sensibilidade da informação ou recurso e na forma de acesso empregada.



 

 

2.8.3- Mecanismos de Segurança.

 

                                Com a utilização de Mecanismos de Segurança, pode-se implementar uma 

Política de Segurança. Os requisitos dos mecanismos de segurança associados à problemática 

da segurança são essenciais para a segurança de dados em redes de computadores.

                        Alguns dos principais mecanismos de segurança, adequados a ambientes de 

comunicação de dados são definidos em seguida:

•      Criptografia

Surgiu da necessidade de enviar informações sensíveis através de meios de 

comunicação não confiáveis. Para contornar este problema, utiliza-se um método de 

modificação do texto original da mensagem a ser transmitida, gerando-se um texto 

criptografado na origem, através de um processo de codificação definido por um método de 

criptografia. O texto criptografado é transmitido e, no destino, ocorre o processo inverso, isto 

é, a decodificação do texto criptografado, através do mesmo método de criptografia, 

transformando-o no texto original. [5]

 

•      Assinatura Digital
                        A Assinatura Digital envolve dois procedimentos: assinatura de uma unidade de 
dados, baseada em informações privadas do signatário e, verificação da assinatura em uma 
unidade de dados, utilizando-se de informações públicas para reconhecer a assinatura.

 

•      Compromisso de Terceiros
                        Baseia-se no conceito de um terceiro parceiro de confiança (tabelião ou notário) 

que atesta certas propriedades da informação intercambiada entre duas entidades, como sua 

origem, integridade, ou mesmo o momento em que ela foi enviada ou recebida.



 

•      Autenticação
                        Este  mecanismo  é  utilizado  para  verificar  a  identidade  reivindicada  por  um 

usuário ou programa. Pode-se fazer a autenticação através do uso de passwords por parte do 

usuário ou através da troca de chaves ou até mesmo envolvendo uma terceira entidade de 

confiança. A autenticação apropriada depende do ambiente onde se dará o processo.

•      Controle de Acesso

                        Usa-se este mecanismo para garantir que o acesso a um recurso seja limitado 

aos usuários autorizados. O controle de acesso é freqüentemente especificado pelo 

administrador do sistema ou pelo dono do recurso.

•      Integridade de Dados

                        Para garantir a Integridade dos Dados é necessário manterem se confidenciais e 

íntegras as informações de controle usadas na detecção de modificações. No controle das 

modificações na seqüência de unidades de dados transmitidos em uma conexão utilizam-se 

técnicas que garantem a integridade das unidades de dados em conjunto com informações de 

controle de seqüência.

 

•      Enchimento de Tráfego (Traffic Padding)
O mecanismo de Enchimento de Tráfego só tem sentido quando as unidades de dados são criptografadas, 

impedindo que o tráfego espúrio seja distinguido do tráfego real. Esta ocorrência de tráfego espúrio e 

enchimento das unidades de dados fará apresentar-se um comprimento constante, fornecendo-se uma 

proteção contra a análise do tráfego.

 

•      Controle do Roteamento

                        O Controle do Roteamento, especificando-se rotas preferenciais para a 

transferência de dados, é utilizado para garantir que os dados sejam transmitidos em rotas 

fisicamente seguras ou que informações sensíveis sejam transportadas em rotas cujos canais 



de comunicação forneçam os níveis apropriados de proteção.

•      Segurança Física e de Pessoal

                        A segurança de qualquer sistema depende da integridade física dos seus 

recursos e do grau de confiança operacional do sistema. Ou seja, um sistema pode utilizar 

sofisticados mecanismos de segurança, embora os intrusos possuam acessos físicos aos 

recursos do sistema.

•      Hardware e Software de Confiança
                        Para garantir a confiança de hardware e software é necessário aplicar métodos 

formais  de  prova,  verificação  e  validação,  detecção  e  registro  das  tentativas  de  ataque, 

confiança no pessoal que desenvolveu o sistema e segurança no ambiente desenvolvido. Além 

de manutenções e atualizações às entidades.

•      Rótulos de Segurança

O  Rótulo  de  Segurança  deve  manter-se  junto  aos  dados  quando  são 

transportados,  pois  indica  o  nível  de  sensibilidade.  Os  rótulos  de  segurança  podem  ser 

classificados  em  implícitos,  quando  por  exemplo,  indicados  pela  chave  utilizada  para 

criptografar  os  dados,  ou  pelo  contexto  dos  dados  no  sistema;  explícitos,  quando  são 

facilmente identificáveis, garantindo-se a sua verificação.

 

•      Detecção e Informe de Eventos
 

            Este tipo de mecanismo necessita do apoio de uma função de 

gerenciamento que determine quais eventos devem ser detectados. Podem-se provocar ações 

de informe local ou remoto do evento, registro do evento em um arquivo ou a execução de uma 

ação de recuperação, quando ocorre um evento relevante do ponto de vista da segurança.

 

•      Registro de Eventos
                        O Registro de Eventos possibilita a detecção e investigação de possíveis 

violações da segurança de um sistema, além de possibilitar a realização de auditorias de 

segurança.



                        A auditoria de segurança é a ação de revisar e examinar os registros de 

atividades do sistema, com o objetivo de testar a eficácia dos mecanismos de controle do 

sistema.

 

•      Firewall

                        O  firewall é um componente de  hardware e  software que autoriza o tráfego de 

informações  entre  a  rede  local  e  Internet,  examinando-se  tal  tráfego  em  tempo  real  e 

selecionando-se de acordo com a regra de permissão.

                        A função do firewall é bloquear e controlar qualquer tráfego que tenta passar da 

Internet para  a  rede  corporativa,  controlando-se  e  permitindo-se  que  o  tráfego  da  rede 

corporativa tenha acesso à Internet.

O  firewall é uma ferramenta utilizada também para auditoria  de ataques,  pois 

fornece listagem de uma série de registros,  mostrando-se todas as conexões de entrada e 

saída  da  rede corporativa,  inclusive as  conexões bloqueadas.  Embora o  firewall seja  uma 

ferramenta de grande poder de segurança, deve-se lembrar que não protege ataques que não 

passam por ele.

 

2.9 - Conclusão

 

                        As Redes de Computadores visam ao compartilhamento de recursos e a troca de 

informações na realização das tarefas, seja através de redes de grande, médio ou de pequeno 

porte e a distância em que essas informações se propagarão.

 

Para manter a segurança das informações que trafegam através das redes, é 



necessário projetar uma estrutura adequada e segura de acordo com o meio, o qual envolve 

topologias,  formas e  meios  de transmissão das informações,  e  o  estabelecimento de uma 

política de segurança, com: projetos de conscientização dos usuários, plano de contingência, 

gerenciamento de segurança da Internet e Intranet, além de projetos de segurança física e 

lógica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

 

                        O avanço da tecnologia da informação provocou um desafio aos profissionais de 
informática, diante de avaliações, implantações e confiabilidade, mantidas nos serviços 
oferecidos pelos sistemas integrados das redes de computadores com que trabalham.



                        Tal avanço depara com problemas relacionados à segurança, seja física ou 
lógica, através de aplicações, formas e possibilidades de uso impróprio, desvios, sabotagens, 
fraudes, vandalismo, colapsos, bloqueios indevidos, projetos mal elaborados, que 
comprometem custos e a confiança da sociedade no uso dessa tecnologia.

                        A utilização de sistemas de informação por meio de canais inseguros demanda 
esforços gerenciais e motivacionais, além de medidas de proteção, de controle e auditoria;  e 
principalmente a clareza nas barreiras entre ameaças defensivas detectáveis, viáveis e 
imagináveis ao sistema que se quer proteger.

                        Neste capítulo será apresentada a importância e a aplicação da segurança das 
informações, com estudos que salientam a prevenção contra riscos e ameaças da  segurança 
física e lógica .

 

 

3.1- Segurança Física

                        

O planejamento adequado da segurança física é fator de sobrevivência de muitas 

empresas, por estarem ligadas à operacionalidade de seus sistemas de informação.

A Segurança Física para a Tecnologia da Informação corresponde à manutenção 

das condições operacionais  e  da integridade das empresas e plataformas computacionais, 

como:

•      Hardwares: CPU, terminais, disk drives, monitores, impressoras.
•      Insumos de informática: cd’s, disquetes, cartuchos de tinta, fitas magnéticas, formulários 
contínuos.
•      Componentes de Informática: no-breaks, cabos de conexão de equipamentos e para 
transmissão de dados, estabilizadores.

 

                        Algumas das prováveis agressões sofridas pelos recursos materiais provocados 

por insegurança física em informática são compiladas na Figura 3.1. [3]

 



Figura 3.1 - Agressões a recursos materiais de informática

•      Sabotagem: tornando-se inoperantes os componentes de informática, insumos e hardware.

•      Terrorismo: provocando-se o prejuízo de máquinas, equipamentos e insumos.

•      Espionagem: com o objetivo de captação da estrutura das redes de informática, ou seja, 

de sua arquitetura e soluções inovadoras, na combinação do trinômio: hardware, insumos e 

equipamentos, estabelecidos por qualidade competitiva na operabilidade de plataformas e 

sistemas de informação, atendendo-se as linhas de negócio empresarial.

•      Roubo e furto de recursos materiais: visando-se desestabilizar a continuidade operacional 

e subtrair o patrimônio da organização.

•      Acidente:  causando-se  avaria  e  paralização  total  ou  parcial  do  funcionamento  dos 

aplicativos, por afetar equipamentos, máquinas e dispositivos de processamento de dados.
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•      Explosão: destruindo-se os recursos materiais.

•      Desabamento: acarretando-se em prejuízos parciais ou totais.

•      Incêndios:  provocados expontaneamente ou por  má conservação das instalações com 

conseqüências prejudiciais à integridade física dos recursos materiais.

•      Inundação: prejudicando-se os equipamentos e insumos de informática.

 

                        Medidas de segurança para proteção física de hardware, insumos e componentes 

de informática podem ser tomadas através de:

•      Armazenamento  adequado  para  transportar  meios  magnéticos,  protegendo-se  contra 

violações e emanações eletromagnéticas.

•      Controle de consumo e armazenamento seguro de formulários especiais, evitando-se 
desvios e perdas.

•      Reservas de hardware, insumos e componentes de informática, para suprimento 
imediato em situações de perdas e avarias.

•      Aterramento dos equipamentos de informática para evitar destruição por fuga ou descarga 

de energia elétrica.

 

 

3.3-1.    Sistemas de Controle de Acesso

 

                        Usam-se os mecanismos de controle de acesso para garantir que um recurso 

seja limitado aos usuários autorizados, por meio de técnicas que incluem a utilização de listas 

ou  matrizes  de  controles  de  acesso,  associando-se  recursos  a  usuários  autorizados  ou 

passwords,  capabilities e tokens associados aos recursos; em caso de posse, determinam-se 

os direitos de acesso do usuário que as possui.

 

Características a serem analisadas em um Sistema de Controle de Acesso:

 



•      Proteção contra ataques forçados

                        O sistema de controle de acesso deve possuir medidas de defesa, como o 

controle de acesso manual tradicional, evitando-se invasões mediante corte de energia ou 

força bruta.

•      Capacidade de Expansão

                        Oferecer condições de crescimento ou mudanças, permitindo-se incremento no 

número de pessoas autorizadas, níveis de privilégio e mudança nas regras de acesso.

•      Habilidade de Registrar acessos.

                        Ter capacidade de prover registro dos acessos, em formato que permita 

consultas posteriores (monitoração e auditoria) aplicando-se filtros de pesquisa. O sistema 

deve gravar data, hora, local e identificação da pessoa para acessos válidos, e registrar data, 

hora, local, identificação da pessoa e razão do bloqueio para acessos inválidos.

 

•      Autenticação por Senha

                        Deve-se optar por um sistema com dispositivos de autenticação por senha 

independente do próprio sistema (como cartão ou crachá de identificação). O armazenamento 

da senha deve ficar no dispositivo e não na base de dados do sistema.

                        No uso de cartão ou crachá de identificação, não se deve conter indicação visual 

(impressoras, barras, perfurações, etc) dos privilégios de acesso, evitando-se o uso indevido 

em caso de perda ou furto.

 

•      Bloqueio de Múltiplos Acessos
                       Limitar a entrada de determinada pessoa até que seja efetuada a saída 
correspondente, evitando-se o uso da mesma identificação por várias pessoas.
 

•      Flexibilidade
                        A permissão de controle centralizado dos acessos para instalações, elevadores, 

cancelas,  portões de estacionamento,  facilita o controle,  a  manutenção e a atualização do 

sistema, além da capacidade de monitoração do uso indevido e das condições ambientais, 

mediante alarmes sonoros ou mensagens on-the-fly para o responsável.



 

•      Monitoração
                        O sistema deve permitir a supervisão e monitoração dos recursos existentes 

contra violações. Devem-se monitorar constantemente as linhas de comunicação, registros de 

log, circuitos elétricos de controle e os dispositivos em geral.

 

•      Backup de Segurança

                        Os equipamentos sobressalentes devem ser disponibilizados e colocados em uso 

no menor prazo de tempo possível, depois de ocorrer a paralização do sistema de controle 

principal.  Os  backup devem ter capacidade de continuar registrando os acessos na mesma 

base de dados e de forma semelhante ao sistema principal.

Devem-se  extrair  cópias  de  segurança  (backups),  periódicos  de  todos  os 

trabalhos  desenvolvidos  via  microcomputador,  tais  como:  tabelas,  relatórios  estatísticos, 

planilhas, etc. Este procedimento facilita a recuperação das informações, precavendo-se de 

alguns danos ou sinistro nos arquivos originais. 

                        A periodicidade depende de cada caso, sendo analisado pelos usuários de 

acordo com a utilização.

 

                        As cópias de segurança devem ser tiradas de:

Programas desenvolvidos pelo usuário: deve-se ter uma das versões originais guardadas 

em local seguro.

Arquivos: após a gravação das cópias de segurança, é recomendável verificar o arquivo de 

backup, certificando se a gravação foi bem sucedida.

Equipamentos: dependendo da utilização, é recomendável manter sempre equipamentos de 

reserva disponíveis, em caso de quebra do principal. Todas as cópias de segurança devem ser 

guardadas em local seguro, diferente e distante das originais.

•      Proteção do Computador



O nível de segurança do computador que executa o sistema de controle 

automatizado deve ser o mesmo aplicado na segurança física e lógica dos servidores de redes.

                        As  medidas  de  segurança  a  serem  desenvolvidas  e  implementadas  para 

microcomputadores e terminais dependem, basicamente, do grau de dependência que seu uso 

representa  para  a  continuidade  dos  negócios  ou  atividades.  Quanto  maior  o  grau  de 

dependência com os recursos de informática, mais se deve investir em segurança.

Os equipamentos de microcomputador e terminais são menos exigentes em 

termos de condições ambientais que os grandes microcomputadores, embora não se impeça 

que os mesmos recebam tratamento de segurança similar aos grandes computadores e seus 

periféricos. O nível de proteção dependerá somente da importância que esses equipamentos 

tiverem para seus usuários.

 

3.1.1.1- Controle de Acesso Físico

 

O controle de acesso físico tem por objetivo manter a segurança de acesso a 

áreas delimitadas: edifícios, salas de computadores e de arquivos, centrais de instalações e 

equipamentos auxiliares. Em cada tipo de empresa deve-se avaliar o grau de risco a que estão 

expostas quanto a seus dados, equipamentos e recursos.

 

Principais tipos de controle de acesso físico:
•      Grades e Muros

                        A utilização de grades e muros estabelece um limite com o objetivo de inibir a 

presença de curioso. Devem-se utilizar alarmes, vigilância de guardas, cachorros ou monitores 

de TV junto a estes recursos.

 

•      Guardas
                        Controlam o acesso e permitem a entrada somente de pessoas autorizadas, além 

de executar a inspeção de pacotes e outros itens de mão na entrada e saída.



                        A aplicação de  tecnologia,  como a  instalação de alarmes,  câmeras  e  outros 

dispositivos, contribui na eficiência do trabalho dos guardas.

 

•      Crachás
                        São utilizados para que funcionários e visitantes obtenham acesso. Recomenda-

se que os crachás contenham poucas informações, evitando-se os privilégios de acesso.

 

 

•      Sistemas de Portas Duplas
                        O uso de portas duplas são ideais para prevenir a entrada de intrusos que podem 

ter acesso à áreas restritas, seguindo pessoas autorizadas.

 

•      Travas e Chaves
                        Os sistemas cipher locks, combinação de travas com botões que abrem a porta 

após a digitação de uma seqüência,  são utilizados em muitas instalações, pelo fato de os 

controles de cópias de chaves serem bastante precários.

•      Controle de Acesso Biométrico
                        O método de identificação biométrico é o mais sofisticado utilizado atualmente, 

além de ser altamente eficaz, por não ser compartilhado, perdido, roubado ou esquecido.

                        A biometria utilizada para identificação implica a impressão digital, leitura da 

palma da mão, padrões de voz, mostras de assinaturas, escaneamento de retinas, leitura de 

íris, reconhecimento facial, entre outros.

 

 

3.1.1.2- Sistemas Automáticos

 

            Os Sistemas Automáticos atuam independentes das ações humanas. Geralmente 



são controlados por computadores acoplados a dispositivos ou sensores eletrônicos. Esse tipo 

de  sistema  pode  efetuar  procedimentos  automaticamente,  além  de  dar  apoio  a  medidas 

corretivas,  através do acionamento de  alarmes,  ligações telefônicas a locais  programados, 

travamento ou liberação de portas e acessos, registro automático de entrada e saída etc.

 

3.1.1.3- Sistemas Semi-automáticos

            

            Estes  sistemas  dependem  obrigatoriamente  de  interação  humana  para  seu 

funcionamento.  Normalmente  são  compostos  por  dispositivos  acionados  elétrica  ou 

mecanicamente, controlados por um atendente que libera ou não o acesso, dependendo de 

serem satisfatórias as condições. Exemplos: interfones, porteiros eletrônicos, etc.

3.1.1.4- Sistemas Simples ou Não-automáticos

            

            Os sistemas simples são geralmente utilizados com supervisão humana (através de porteiros, 
vigilantes ou funcionários da própria área). Fisicamente, esses locais podem ser protegidos por restrições 
de acesso físico convencionais, tais como: portas comuns e fechaduras. Em alguns casos pode ser 
necessário o registro do visitante, que geralmente é preenchido ou anotado pelo atendente. Podem ser 
adotados também crachás especiais que autorizam o acesso do portador.

 

 

 

3.1.2- Segurança Administrativa

 

                        Para  se  manter  a  segurança  administrativa  é  necessário  que  pastas  com 

documentações de serviços sigam alguns requisitos mínimos:

•      Aplicação ou serviço.



•      Programas utilizados.
•      Documentação dos programas utilizados ou fórmulas, no caso de planilhas.
•      Definição dos arquivos utilizados, no caso de programas de gerenciamento de arquivos 
de banco de dados.

•      Disquetes utilizados.

•      Devem-se criar padrões de nomes de arquivos e de programas, procurando facilitar a 
rápida identificação dos trabalhos desenvolvidos.

•      Pode-se adotar uma espécie de “Manual do Usuário”, onde são contidas informações 
acerca do uso do equipamento, cuidados de operação, softwares instalados, registro de 
problemas e manutenções e outras informações complementares.

3.1.3- Medidas de Segurança

 

                        O plano de segurança deve ser executado de acordo com cada tipo de empresa. 

Têm-se como preocupações básicas no enfoque de segurança os seguintes casos:

 

Plano de Segurança
Evitar a ocorrência ou sinistro

Medidas de Segurança Detectar ou combater

os danos ou sinistros

Plano de Contingência Minimizar o dano,

recompondo a função original

O Plano de Segurança preocupa-se com medidas e procedimentos, para que falhas ou sinistros não 

ocorram e provejam a forma de detecção e combate através das Medidas de Segurança.

                        O Plano de Contingência deve servir para minimizar os efeitos ou danos 

ocorridos, caso o Plano de Segurança e as Medidas de Segurança não consigam evitá-los.

                        O Plano de Segurança deve sempre iniciar com a análise dos fatores que 

caracterizam as ameaças. Os tipos de ameaças mais comuns podem ser, conforme Tabela 

3.1:
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Tabela 3.1 - Fatores de ameaça mais comuns nos campos de risco.

3.1.4- Avaliação da Segurança de Instalações

                        Cada instalação possui características próprias; por isso, deve-se fazer uma 

análise individual, caso a caso. São utilizados check-lists para esses fins, onde os 

administradores, após a sua aplicação, podem identificar com clareza os pontos fracos e adotar 

as medidas corretivas possíveis.

 

 

Exposição ao fogo

•      Materiais utilizados na construção do prédio resistentes ao fogo (combustibilidade).

•      Localização do estoque de papéis (proximidade, isolamento).

•      Local de armazenamento de disco e fitas magnéticas (distância, cofre-data, sala-cofre).

•      Vedação contra fogo e gases entre ambientes.

•      Condições de piso falso e forro falso.
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•      Existência de janelas.

•      Dispositivos de detecção, alarme e combate ao fogo (localização, quantidade, qualidade, 

condições de funcionamento).

•      Dispositivo  de desligamento de energia em caso de emergência.

•      Portas corta-fogo.

•      Iluminação de emergência.

•      Localização de acessos, saídas de emergência e sinalização.

•      Treinamento do pessoal e testes periódicos em todos os turnos de trabalho.

 

Danos causados pela água

•      Condições do subsolo.
•      Condições dos telhados e lajes.

•      Condições dos materiais utilizados nas tubulações.

•      Localização adequada das tubulações.

•      Drenagem sob o piso falso e piso do andar superior.

•      Localização do prédio (risco de enchentes).

 

 

Climatização

•      Exclusividade do sistema.
•      Dimensionamento do equipamento.
•      Redundância do equipamento.
•      Material de isolamento dos dutos e filtros (não combustível).
•      Dimensão dos filtros utilizados.
•      Localização da aberturas externas (trocas de ar).
•      Barreiras (dampers) corta-fogo e gases nos dutos.



•      Controle e registro de temperaturas e umidade.
 

 

Eletricidade

•      Qualidade das instalações (cabos, transformadores, estabilizadores eletrônicos, etc).

•      Exclusividade das instalações.

•      Dimensionamento, qualidade e testes do conjunto de energia alternativa.

•      Condições de aterramento.

•      Existência de pára-raios e distância do local.

•      Existência de interruptores de emergência próximos às saídas.
Controle de Acesso, Sensoriamento e Monitoração

•      Adequação do tipo de controle.

•      Treinamento do pessoal.

•      Sensoriamento de portas, janelas, dutos e supervisão predial.

•      Existência de sala central de controle e a sua localização.

•      Meios de identificação do pessoal autorizado.

•      Avaliação do perímetro externo do prédio.
 

 

Pessoal

•      Avaliar sistemas de admissões (antecedentes).

•      Pessoal treinado para exercer outras funções em caso de necessidade.

•      Procedimento quando da dispensa de funcionário.

•      Procedimento de emergência em caso de greves.

•      Informação e treinamento quanto à política de segurança da empresa.

•      Treinamento em primeiros socorros e procedimentos fora de expediente.
 

 

Meios de Arquivo



•      Fitoteca de segurança: localização, mobiliário, controle de acesso, segurança contra 
fogo e gases (cofre-data e/ou sala-cofre).

•      Procedimentos de destruição de listagens confidenciais.

•      Procedimentos e meios de transporte de arquivos magnéticos.

•      Procedimentos de controle sobre as versões mantidas em segurança.

•      Testes periódicos de recuperação de sistemas.
3.1.5- Recomendações sobre Projeto de Segurança: Física, Construção, Obras e Infra-estrutura de 
Sistemas de Informação.

 

                        Recomendam-se  algumas  técnicas  a  serem  praticadas  com  a  finalidade  de 

reduzir problemas futuros com a localização, infra-estrutura, detalhes de construção, acesso ao 

Sistema de Informação, construção do piso elevado e teto, iluminação, assim como projeto de 

programação visual.

 

 

Localização

                                

A localização dos Sistemas de Informação deve evitar proximidade com as 
seguintes áreas:

 

•      Depósitos de materiais combustíveis ou explosivos.

•      Terrenos abaixo do nível de rios, lagos, represas, mangues.

•      Tubulações de distribuição de água, gases, combustíveis, de captação pluvial e locais 
sujeitos à imundação.

•      Local sujeito a manifestações populares, atentados e greve.

•      Antenas de transmissão de rádio, TV ou microondas (sujeitas a interferências de 
radiofreqüência).

•      Linhas de transmissão de alta-tensão de energia elétrica (sujeitas a interferências 
eletromagnéticas).

•      Local sujeito a vibrações ou impactos de alta intensidade (por exemplo, rodovias e vias 
públicas de trânsito intenso).



•      Local com alto nível de poluição atmosférica, que oferece riscos e corrosão de 
equipamentos e meios magnéticos.
Infra-estrutura

O prédio do Sistema de Informação deve ter infra-estrutura adequada para seu funcionamento e expansão 

futura, tendo-se como base as seguintes premissas:

•      Juntas de dilatação na laje, ao redor da sala do Sistema de Informação, para minimizar 
a propagação de vibrações.

•      Bases isoladas de apoio ou amortecedores, para minimizar as vibrações causadas por 
grupos motor-gerador, torres de resfriamento e outros.

•      Calços de borracha, neoprene ou outro material adequado para a absorção de 
vibrações dos equipamentos condicionadores de ar, ventiladores, exaustores, bombas de 
água, etc.

•      Carga distribuída e concentrada da laje estrutural,  dimensionada adequadamente para 

evitar riscos de sobrecarga.

•      Garantir o mesmo potencial elétrico da malha de terra, para as ferragens estruturais dos 
pilares, vigas e lajes, a fim de evitar problemas de descarga atmosféricas.

 

 

As empresas tendem a crescer e, conseqüentemente, o Sistema de Informação 

também; por isso, o projeto arquitetônico deve prever futuramente as seguintes áreas:

•      Área predeterminada para a sala do Sistema de Informação, com previsão de 
expansões futuras.

•      Área específica para a subestação elétrica, com previsão para expansões futuras.

•      Área adequada para as instalações de supervisão de segurança.

•      Área para reservatórios (cilindros e bujões) de gás para combate a incêndio.

•      Área específica para a casa de máquinas de ar condicionado, com previsão para 
expansões futuras.

•      Área para instalação de geração de água gelada, com bombas e tanques de 
armazenamento.

•      Área específica para instalação das torres de refrigeração ou condensadores remotos 
do sistema de ar condicionado, de modo a operarem com o máximo de eficiência e 
propagarem o mínimo de ruído e vibrações para os ambientes adjacentes.

•      Área adequada para instalação elétrica do tipo Sistema Elétrico Ininterrupto de Corrente 
Alternada e de suas baterias.

•      Área adequada para instalação do grupo motor-gerador diesel e de seus tanques de 



combustível.
 

Detalhes de Construção

                        Requisitos mínimos para o local a ser projetado:

•      Máximo de segurança quanto a atentados externos.
•      Máximo de flexibilidade e modularidade, para expansões futuras, sem entretanto gerar 
riscos para a segurança.
•      Máximo de eficiência do sistema de ar condicionado.
•      Mínima transmissão de ruídos, do Sistema de Informação para as áreas adjacentes.
•      Mínima necessidade de reconstrução, nas mudanças de layout.
•      Paredes externas em alvenaria ou concreto.

•      Casa de máquinas de  ar  condicionado contígua à  parede  mais  comprida  da  sala  do 

computador.

•      Mureta de proteção, contra eventual inundação ou alagamento de casa de máquinas de ar 

condicionado.

•      Divisórias ou painéis de acabamento retardantes ao fogo.

 

Acesso ao Sistema de Informação

                        As movimentações de cargas e de pessoas devem ser consideradas no 

planejamento do acesso físico, seguindo os pontos:

•      Acesso para transporte horizontal e vertical de equipamentos.

•      Acesso operacional para os funcionários e materiais de rotina.

•      Acesso para o pessoal e equipamentos de manutenção.

•      Acesso aos corredores, escadas e saídas de emergência.

•      Nenhum  dos  acessos  pode  comprometer  a  segurança  (controle  de  acesso  físico  de 

pessoas).

 



Piso Elevado

                        A instalação de sistemas de piso elevado no local a ser projetado ou escolhido 

para o Sistema de Informação, deve seguir as seguintes necessidades:

•      Funcionar como “Plenum de Insuflamento” de ar condicionado.

•      Permitir a passagem de cabos de força para o computador.

•      Permitir a passagem de cabos lógicos entre as várias unidades do computador.

•      Permitir a distribuição de cabos de lógica entre o computador e a rede de 
teleprocessamento.

•      Permitir a distribuição das várias linhas da rede de telefonia, do sistema de segurança e 
de detecção e combate a incêndios.

•      Permitir fácil remanejamento de unidades e oferecer maior flexibilidade e alterações de 
layout e expansões futuras.

Teto

 

                        O Sistema de Informação deve ser projetado permitindo-se a instalação de um 

sistema  modular  de  teto.  Devem-se  evitar  tetos  rebaixados,  exceto  quando  inevitáveis, 

seguindo as recomendações abaixo:

•      Funcionar como “Plenum de Retorno” para o sistema de ar condicionado.

•      Permitir a passagem de cabos elétricos, para os quadros de força das unidades do 
computador.

•      Permitir a passagen eventual de cabos lógicos entre o computador, suas unidades 
periféricas e a rede de teleprocessamento.

•      Permitir a distribuição da linhas do sistema telefônico, do sistema de segurança e do 
sistema de detecção e combate a incêndio.

•      Permitir a modularidade das grelhas de ar de retorno, do sistema de ar condicionado.

•      Permitir maior flexibilidade nas alterações de layout e nas expansões futuras.
 

 

Iluminação

                         A iluminação para a sala do Sistema de Informação deve proporcionar  um bom 

índice de iluminação, evitando-se alguns inconvenientes como:

•      Ofuscamento da visão dos funcionários.



•      Reflexo nas telas dos terminais de vídeo.

•      Iluminamento heterogêneo ou pontos escuros.
•      Provocar  transientes  elétricos  que afetem o  bom funcionamento  do computador,  seus 

periféricos ou terminais.

•      Provocar interferência (RFI - Radiofreqüência), irritada pelos reatores ou pelas próprias 

lâmpadas.

•      Provocar o cintilamento (disparo em apenas semicírculo).

 

 

Programação Visual

                        O projeto  de  acesso ao  Sistema de  Informação  deve  prever  um sistema de 

programação visual, atendendo-se os seguintes pontos:

•      Programação visual normal, para informar aos usuários do prédio as direções a serem 
tomadas para localização dos setores desejados, assim como para avisá-los quanto aos 
locais de acesso restrito.

•      Programação visual de emergência, para informar aos usuários do prédio ou equipe 
externa de emergência, as direções a serem seguidas para localização das saídas de 
emergência e dos equipamentos de segurança.

 

3.2- Segurança Lógica

 

                        A Segurança Lógica é outro fator de grande preocupação para a tecnologia da 

informação, visto que a segurança na transmissão de informações tem aumentado à medida 

que cresce o interesse das empresas na área do comércio eletrônico.

                        A utilização de tecnologias  de segurança,  conforme citadas anteriormente no 

capítulo 2, tais como: as chaves públicas e privadas, certificados digitais, assinaturas digitais, 

firewall, criptografia,  backups, além de outras tecnologias, têm contribuído para a segurança 

das informações trafegadas na rede.



            A ocorrência de modificações no sistema, seja acidental ou proposital de recursos ativos 
intangíveis, agregados a recursos humanos e materiais, envolve as práticas de segurança lógica exercidas 
nas empresas ou na informática.

 

                        Os ativos intangíveis são:

•      Sistemas Aplicativos integrados aos programas de computador.
•      Software básico e de suporte.

•      Procedimentos praticados para atuação com a tecnologia de informática.

•      Dados e informações, armazenados em Bancos de Dados e arquivos, sustentados por 

dispositivos de computação.

 

            Atividades  praticadas  para  o  funcionamento  dos  ativos  intangíveis 

organizacionais:

•      Validação da informática operacional.

•      Validação das rotinas de processamento.
•      Proteção do sigilo das informações e dos programas.

•      Proteção dos procedimentos.

•      Indução à correção de rumo.

 

                        Os principais problemas de insegurança lógica em processamento eletrônico de 

dados são [3]:

•      Revelação de relações entre os dados e os sistemas aplicativos que poderiam continuar 
obscuras.

•      Centralização física dos dados (centro de computação e em áreas de backup), 
concentrando risco de modificações ilegais ou acidentais.

•      Dificuldades na eliminação de erros introduzidos nos sistemas aplicativos.

•      Supervisão precária de segurança das informações, exercida pelas áreas 
organizacionais (gestores, analistas de segurança), em face da imagem de “caixa preta”, de 
sofisticação, das atividades de informática.

•      O tratamento dos dados que requerem maior nível de agregação, refinamento ou 



conteúdo, como a classificação, integração, up grade de processamento, requer maior nível 
de restrição em termos de sigilo.

•      Falta de investimento em treinamentos aos profissionais de informática e dos usuários 
com a tecnologia de segurança, inclusive com dificuldades culturais de assimilação do 
espírito e da necessidade da função segurança.

 

 

            A tecnologia da informação requer uma tecnologia de segurança de acordo com sua necessidade, 
apresentando-se peculiaridades que tornam a segurança da informação altamente sofisticada:

•      Densidade- a quantidade de informações administradas pela tecnologia da informação é 

mais elevada que em outros mecanismos de processamento.

•      Obscuridade- a identificação ou conhecimento direto do conteúdo da informação por 
meio visual não são possíveis no ambiente ou plataforma de informática.

•      Acesso-  é  maior  em  quantidade  de  informações,  na  agilidade  de  consultas  e  na 

atualização de grandes volumes de dados armazenados em bancos de dados do que nos 

outros meios de arquivamento tradicionais.

•      Falsificação- implica as dificuldades de prevenção, detenção e correção de 
modificações e captação de informações e programas, realizadas  por agentes agressores 
não autorizados.

•      Retenção- desativação do acesso lógico às informações, porém, com sua manutenção 
física em meios magnéticos de informática.

 

No ambiente computacional podem-se analisar alguns fatores de insegurança [3]:

 

1-  Falhas de hardware em virtude de:

 

•      Deficiência na proteção de circuitos, chips ou dispositivos das plataformas de 
informática.

•      Uso de instruções de firmware (softwares gravados em hardware, em nível de fábrica) 
privilegiadas.

•      Emanação magnética nos links de comunicação ou work stations.



 

2-  Falhas de software provocadas por:

 

•      Erros, deficiência do sistema operacional, software de apoio, adquiridos de terceiros.

•      Má operacionalização, estruturação e desenvolvimento de softwares aplicativos, de criação 

própria ou adquiridos de terceiros.

•      Falhas nos procedimentos de segurança lógica, existentes em normas, metodologias, 
plano de contingência empresarial em informática.
3-  Falhas provocadas pelos usuários em situações como:
•      Deturpação, falsificação, identificação obscura de arquivos e programas.
•      Tentativas de burlar a integridade de informações e sistemas.
•      Displicência por parte dos administradores em termos de segurança.

•      Ausência de cuidados dos relatórios, em função do nível de sensibilidade das informações, 

por parte dos gestores, usuários ou profissionais.

•      Utilização indevida, por profissionais insatisfeitos com ideologias conflitantes com o foco da 

organização.

                                        

 

4-  Falhas provocadas pelos profissionais de informática:

 

•      No acesso a softwares e arquivos em nível operacional.

•      Na aplicação de procedimentos inadequados no desenvolvimento  de sistemas,  sem a 

utilização de normas e metodologias.

•      Na realização de backups de arquivos e programas por meios não autorizados.

•      No descumprimento de esquemas de segurança, ocorridos pelo não-entendimento ou 
não-aceitação de práticas de segurança.

 

 



 

3.2.1- Conceitos e princípios de Segurança Lógica.

 

            A Segurança Lógica tem função inerente em termos de processos e resultados de 

controle,  buscando-se  evitar,  detectar  e  monitorar  processos e  resultados operacionais  em 

relação aos momentos e ações estabelecidas na Figura 3.2.

Figura 3.2 - Momentos e Ações de Segurança Lógica em Informática

            

Os fatores:  AVALIAR,  RELATAR  e  AGIR são  providências  de  segurança em 

informática  de  adoção  constante,  normais  ou  sistemáticas,  que  buscam  a  qualidade  da 

Segurança Lógica empresarial e em informática.
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O walkthrough, revisão das práticas de segurança, implica o fluxo da mecânica, 

processamento ou na sistemática da Segurança Lógica, como explicado na Figura 3.3,  em 

termos de:

•      Qualidade do Walktruth- conjunto de rotinas e resultados operacionais.

•      Integridade do Audit Trail- conjunto de rotinas e resultados de controle.

•      Confidencialidade do Access Control- conjunto de práticas e de técnicas de controle de 
acesso.

Figura 3.3 - Segurança Lógica em Informática

 

                        

A  Segurança  Lógica  baseia-se  num  conjunto  de  métodos  e  procedimentos 

manuais e automatizados destinados a proteger os recursos tecnológicos ou intangíveis contra 

a interrupção da integridade, modificação não autorizada, acesso e uso indevido, intencional ou 

acidental via:
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•      Salvaguardas Administrativas: normas, procedimentos, padrões, documentação.

•      Salvaguardas Técnicas- controle de acesso, qualidade dos produtos, criptografia, 
validação dos dados.

            Aplica-se esta tecnologia, conceitual e técnica operacional em nível universal, ou 

seja, é válida para todas as situações existentes nas plataformas de informática. São utilizados 

tanto em nível de mainframes, servidores, work stations e micros portáteis, como em sistemas 

adquiridos por terceiros, desenvolvidos pelos usuários ou pelos profissionais de informática.

            As seguintes práticas de Segurança Lógica são utilizadas em todos os momentos 

do ciclo de vida dos sistemas aplicativos:

•      Uso e criação de segmentos de controle em banco de dados.

•      Realização de crítica do conteúdo das informações fornecidas aos programas e 
consistência dessas informações contra arquivos cadastrados ou na validação de 
parâmetros em função de arquivos das tabelas existentes.

•      Monitoração do processamento de cada sistema aplicativo através de arquivos, 
efetuando-se a gravação e subseqüente verificação de controle dos dados gerados ou 
gravados a cada programa processado. Na fase terminal do processamento do sistema 
aplicativo, o arquivo de monitoração do processamento incluirá procedimentos de controle 
com todos os cálculos e transformações ocorridas desde a coleta dos dados até a 
apresentação de informações, originando-se numa trilha de auditoria do sistema aplicativo a 
cada ciclo de processamento realizado.

•      Existência de arquivos de auditoria, com registros ou transações capturadas do 
processamento em uso do tratamento estatístico de seu conteúdo.

 

 

3.2.2- Confidencialidade 

            

            O  acesso  indevido  ou  indiscriminado,  estimulado  pela  facilidade,  volume  e 

rapidez de consulta a dados, disponibilizado pela tecnologia de processamento eletrônico de 

dados, pode revelar novas relações entre os dados. Logo, a combinação de informações pode 

resultar em nova informação, mais sensível à organização.[3]

            Pode-se utilizar uma mecânica de proteção através da concessão de autorização 



de acesso em função de:

•      Grau de sigilo necessário à informação ou programa.

•      Nível de confiança pessoal adquirido pelo profissional.

•      Fidelidade, cargo ou nível hierárquico do funcionário.

                        

Atribui-se como grau de sigilo a responsabilidade conjunta dos proprietários da 

informação, da área de informática e da administração da organização.

            Têm-se algumas providências para manutenção do sigilo das informações:

•      Armazenagem de ativos intangíveis confidenciais, consoante procedimentos padronizados, 

peculiar  em  relação  à  limitação  de  seu  tempo  de  exposição  em  locais  de  segurança 

fragilizada  e  a  não-disseminação  de  sua  existência,  ocorrendo-se  normalmente  em seu 

transporte.

•      Distribuição  de  ativos  computacionais  intangíveis,  sensíveis  com  a  utilização  de 

mensageiros.

•      Uso de recipientes adequados para o transporte de ativos intangíveis críticos.

•      Aplicação  de cuidados  especiais  à  transferência  de  volumes  magnéticos,  microfichas, 

microcomputadores, principalmente portáteis.

•      Criptografia  do conteúdo de transações e  registros,  em momentos  de transmissão de 

dados e transporte de meios magnéticos.

                        Os seguintes procedimentos são característicos da política de concessão de 

passwords:

•      norma definida com detalhamento do binômio “níveis de acesso ou parâmetros 
determinantes do nível de confidencialidade” e das funções responsáveis pela aplicação ou 
operacionalização dos conceitos.

•      Atribuição do nível de acesso a cada faixa profissional atuante na organização, através dos 

executivos responsáveis.

•      Comunicação  dos  critérios  definidos  pelas  áreas  organizacionais,  de  atribuição  de 



passwords pelo administrador de dados.

•      Permissão para o administrador formatar e instalar tabelas de controle de acesso, com 

critérios definidos pelas áreas organizacionais.

 

3.3-1.    Fatores que descrevem a base da Segurança Lógica

 

                                Os fatores como: Motivação pessoal, Restrição de acesso, Vigilância 

continuada e Supervisão permamente, devem ser aplicados em termos preventivos, detectivos 

e corretivos, nos momentos de desenvolvimento de sistemas aplicativos, operação dos 

sistemas aplicativos, ambiente de banco de dados e de redes de computadores e 

microinformática.

                        A  Figura  3.4,  apresenta  um  esquema  de  proteção  Lógica  estabelecendo-se 

funções ou atividades, conforme as tarefas de segurança: preventiva, detectiva e corretiva.

Figura 3.4 - Proteção Lógica: Preventiva, Detectiva e Corretiva
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Segurança Preventiva

 

a)  Controle de acesso lógico a bancos de dados e a biblioteca de programas:
 

•      Por meio de utilização de regras de acesso, sustentadas por normas.

•      Concretização nos níveis de passwords, monitorada por software de controle de acesso.

•      Consoante o perfil de cada cargo, função ou área organizacional, definido em manual de 

atribuições.

•      Passwords  de  níveis  mais  elevados  que  se  referem  ou  liberem  acesso  a  dados  e 

programas trabalhados por passwords de níveis operacionais.

 

b)  Isolamento de usuários entre si e de informações de usuários.

 

c)   Identificação através de tabelas de usuários, terminais e programas válidos na plataforma 

em que o sistema aplicativo está operacionalizado.

 

d)  Integridade dos dados submetidos ao computador via:

•      Atuação de programas de crítica e de consistência de dados contra cadastro, buscando-se 

a perfeição e correção dos dados alimentados a sistemas aplicativos.

•      Controle dos erros evidenciados por programas de críticas e de consistência, 

estabelecendo-se erros de indicadores de qualidade da segurança instalada na plataforma 

computacional.

•      Controle de reapresentação dos erros ao sistema aplicativo, como tarefa fundamental para 
a integridade total dos dados operacionalizados em um sistema aplicativo.
Segurança Detectiva



 

a)  Auditabilidade no sentido da geração de arquivos de controle operacional da plataforma 
de informática, em termos de documentação e de trilhas de auditoria, como:

•      Log-in/Log-out: com determinação de hora de início e de fim de atuação de determinada 

password/user identification.

•      Log de transações ou movimento de entrada submetidas ao computador.

•      Arquivo de erros no movimento de entrada detectados por programas de crítica e de 
consistência.

•      Arquivo de transações no limite de erro, em função de excederem, segundo critérios 
estatísticos, limite inferior ou superior de faixas de normalidade (arquivo de auditoria).

•      Arquivo de monitoração de processamento com totais de controle e identificação de 
arquivos processados entre fases ou programas e jobs processados, com quantidade de 
registros processados, por natureza de transação. Também, podem-se identificar rotinas não 
utilizadas ou com baixo nível de atividade, com sinal de anomalia operacional submetidas a 
análises posteriores. Esta abordagem autoriza o rastreamento de vírus introduzidos nos 
programas pelos profissionais que realizaram seu desenvolvimento.

•      Log do sistema ou de uso dos recursos da plataforma de informática, ou seja, com o 
registro de código ou label de programas e de arquivos processados, com identificação de data 
e horário, inicial e final, do processamento dos programas e com determinação das 
características de erros ocorridos no processamento realizado. Pode-se identificar o nível de 
atividade de CPU e de dispositivos componentes da configuração do computador ou da 
plataforma de informática.

•      Log de comunicação de dados com registro de transações trafegadas entre links, 
conexões de dispositivos, work stations, servidores ou mainframe, de uma rede ou plataforma 
de informática, bem como estações de origem e de destino, hora de início e de fim de 
processamento.

•      Log de acesso a banco de dados com registro de natureza da operação (consulta, 
inclusão, exclusão ou alteração), verificando se a operação foi completada ou rejeitada.
 

A Figura 3.5, apresenta  a natureza dos arquivos que garantem a auditabilidade, 

viabilizando a segurança preventiva ao nível das plataformas de informática.

 



Figura 3.5 - Natureza dos Arquivos para Auditoria da Segurança

b)Vigilância  com  a  tabulação  e  análise  do  conteúdo  dos  arquivos  e  logs,  implicando  a 

monitoração  de  ataques  e  a  realização  de  revisões  e  verificação  quanto  à  qualidade  da 

Segurança Lógica em informática.

 

c) Recuperabilidade de informática rejeitadas ou não acatadas pelos sistemas aplicativos e a 

realização de testes de ressubmissão dessas transações.

 

Segurança Corretiva

•      Reanálise da Segurança Lógica em vigor com rediscussão das atividades de controle e 

obtenção de aprovação desses novos controles.

•      Contestar  conseqüências  das ameaças ao  ambiente  computacional,  instaladas  com o 
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acionamento  de  contramedidas  que  imobilizem  a  contingência  e  tornem  novamente 

operacional,  em plenitude do ambiente de informática. Em seguida,  efetuar a avaliação da 

intensidade dos prejuízos ocorridos.

•      Execução de projetos de segurança visando à melhoria e à reinstalação de procedimentos 

e práticas de segurança e à conclusão de teste de validade das otimizações de segurança em 

informática operacionalizadas.

 

 

3.2.4- Controle de Segurança em Redes de Computadores

 

                        Os principais controles em ambiente de rede de comunicação ou banco de dados, 

são:

 

•      Verificação de Password: responsável por teste do código de identificação, digitado pelo 
usuário em oposição do arquivo de tabela de usuários autorizados e anteriormente 
cadastrados (autoriza-se o acesso à plataforma de informática e conseqüente banco de 
dados). Pode-se modificar a password através da digitação de transação específica pelo 
próprio usuário. O mecanismo oferece softwares de segurança específicos para mainframe, 
servidor, work station ou micro portátil.

 

•      Verificação de autorização de acesso aos dados: testando-se compatibilidade do código de 

acesso  digitado  pelo  usuário  com  a  execução  da  transação  (autoriza-se  o  acesso  aos 

dados). Depende de uma série de variáveis para a execução da transação permitida ao 

usuário, tais como: horário ou período de tempo, onde o código de acesso só poderá realizar 

uma transação (consulta, inclusão, exclusão, alteração ou uso dos recursos componentes da 

plataforma computacional) dentro de determinado horário ou período de tempo.

 

•      Verificação de Protocolos de Linha: teste da validade das informações constantes nos 
protocolos de linha de transmissão de dados, sendo realizado pelo software de comunicação 
de dados ou por firmware (placa de comunicação de dados).



                   Este protocolo possui informações para identificar estações de origem e destino 
(em um link de comunicação) e teste de integridade física do bloco de dados transmitido 
(VRC- Vertical Redundancy Check ou LRC- Longitudinal Redundancy Check), ou seja, bits 
de paridade para teste horizontal e vertical de blocos de mensagens ou transações 
transmitidas e recebidas.

 

•      Verificação de Protocolos de Arquivos: teste da validade dos dados constantes dos 
campos dos registros header e trailer dos arquivos transmitidos, efetuado pelo sistema 
aplicativo quanto à integridade lógica do arquivo transmitido. Tais protocolos possuem totais 
de controle do tipo quantidades físicas, somatório de valores, hash-totals (somatório de 
datas), para execução de integridade na transmissão contra intrusão, adulteração.

 

•      Verificação da Integridade do banco de dados: testando-se em batch, ciclicamente, se os 

valores  e  quantidades  do  banco  de  dados  atual  coincidem  com  os  bancos  de  dados 

escolhidos  através  do  balanceamento  da  posição  final  do  ciclo  anterior  com  as 

movimentações  ocorridas  no  ciclo  atual.  Esta  movimentação  do  ciclo  atual  encontra-se 

registrada no arquivo Log de Transações do Sistema.

 

•      Verificação  da  utilização  de  terminais:  testar  periodicamente  a  compatibilidade  das 

transações executadas em cada terminal  com a utilização prevista.  Implica a emissão e 

análise  de  um  relatório  baseado  no  arquivo  Log  de  Transações  do  Sistema,  contendo 

transações executadas em cada terminal, inclusive com as tentativas de acesso negadas.

 

•      Verificação  de  Procedimentos  de  Recuperação:  averiguar  se  a  última  transação 

processada  coincide  com  a  última  transação  recuperada,  com  o  cumprimento  dos 

procedimentos de recuperação estabelecidos em normas e software de gerenciamento de 

bando de dados, para prover à desativação do bando de dados, por falta de energia elétrica, 

erro de operação, falha de hardware.

            

Os procedimentos de recuperação, implicam a existência dos arquivos Log de 

Transações (com a última transação processada) e backup do banco de dados. A recuperação 

do  banco  de  dados  é  efetuada  por  programas  utilitários  integrantes  do  software  de 



gerenciamento de banco de dados.

A  Figura  3.6  estabelece  alguns  dos  principais  controles  em  rede  de 

computadores.

 

Figura 3.6 - Controle de Segurança em Redes de Computadores

 

 

 

3.3-           Segurança Ocupacional
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O capital ativo de qualquer organização de informática é o recurso humano, com 

suas condições intelectuais, físicas e psicológicas que representam a maior preocupação de 

toda equipe  de profissionais  que operacionalizam o trinômio:  linhas de negócios,  sistemas 

aplicativos e plataforma de informática.[3]

O sucesso de qualquer empreendimento, na busca da qualidade e supremacia, 

seja administrativa, técnica ou operacional, requer investimentos em segurança ocupacional, 

pois o recurso humano é o agente e alvo da segurança empresarial e na informática.

                        Recursos  como:  software,  hardware,  links  de  comunicação  e  sensores  não 

realizam  funções  operacionais  sozinhos  em  plataforma  de  informática,  ao  contrário  dos 

profissionais de informática, que determinam a qualidade das plataformas de informática e os 

correspondentes ambientes empresariais.

                        Um bom ambiente de trabalho informatizado requer alguns itens imprescindíveis, 

visando à segurança do trabalhador:

•      Layout físico do ambiente de informática.

•      Espaço físico necessário para a realização de tarefas.

 

 

3.3.1- Segurança Organizacional

 

                        A Segurança Organizacional praticada nas organizações, depende diretamente 

da cultura formal  e  informal  vigente.  O nível  da segurança empresarial  e da informática é 

determinado através das  normas existentes,  dos procedimentos e práticas administrativas, 

técnicas e operacionais, cumpridas pelos profissionais das organizações.

 

3.3.2- Requisitos para contratação de profissionais

 



                        Para  efetuar  a  contratação  de  profissionais  exige-se  um  acompanhamento 

comportamental, antes, durante e após a vigência do contrato de trabalho, conforme figura 3.7, 

seguindo-se alguns procedimentos [3]:

Figura 3.7 - Visão de Segurança Organizacional em Informática

 

1-  Quanto à seleção e contratação:

•      Devem-se especificar corretamente as qualificações pessoais, profissionais e o nível de 

experiência na função.

•      Deve-se a sistemática operacional da entidade em termos comportamentais, colocando-se 

o candidato a decidir quanto ao seu interesse ao posto de trabalho.

•      Devem verificar-se os antecedentes dos candidatos, principalmente se forem atuar nas 

áreas mais sensíveis de informática (software básico, de suporte, sistemas aplicativos de linhas 
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de negócios).

•      O candidato deverá ser acompanhado durante o período de experiência, verificando-se 

inclusive o nível de rejeição pelo grupo.

•      Devem determinar as características de personalidade, os conflitos de interesse e as 
mudanças comportamentais, quanto ao nível do ciclo de vidas profissional dos funcionários.

2-  Quanto ao programa de treinamento:

•      Promova-se uma reciclagem profissional diante da necessidade de atualização tecnológica 
em nível operacional (eficiência, eficácia e segurança organizacional).

 

3-  Quanto ao acompanhamento profissional, é necessário:
a) Estimular a conscientização dos profissionais quanto à segurança como elemento de 

qualidade, diante de fatores como:

•      Integridade dos ativos tangíveis e intangíveis da organização.

•      Trabalho de equipe.

•      Ética profissional.
b)  Política de remuneração justa e concessão de incentivos por desempenho.
c)  Aplicar práticas de motivação e de elevação da moral juntos aos profissionais, via:

•      Rotação de posições entre os funcionários.

•      Política de reajustes reais de remuneração em função do tempo de trabalho, garantindo-
se a fidelidade dos funcionários à empresa.

•      Disciplina e respeito mútuo como forma de conduta no trabalho.
 

4-  Quanto aos procedimentos de desligamento do funcionário, é preciso:

•      Indagar os motivos de demissão voluntárias.

•      Efetuar pagamento de indenizações e ativar programas de recolocação de demitidos, 
minimizando-se as consegüências das dispensas.

                        “Uma boa política de segurança tem de considerar duas coisas: a tecnologia, que 

protegerá  os  sistemas  informatizados,  e  o  comportamento  das  pessoas  que trabalham na 

empresa.  “Gente  não  vem  com  manual  de  instrução”,  diz  Geraldo  Ferreira,  diretor  de 

segurança da Módulo. “Não dá para prever ou controlar seu comportamento”. [4]

 

 



 

3.4- Conclusão

 

A Segurança Física, Lógica e Ocupacional são fundamentais para um ambiente 

favorável ao desenvolvimento organizacional.

 

                        O  papel  desempenhado  pela  Segurança  Física  é  tão  importante  quanto  a 

Segurança Lógica e Ocupacional, por ser a base para a proteção de qualquer investimento 

entre os diferentes aspectos de segurança sem ponderar suas devidas prioridades, podendo 

proporcionar uma perda de todos os recursos investidos em virtude de uma falha nos sistemas 

mais vulneráveis.

 

                        A Segurança Lógica, tratada neste capítulo, faz uma correlação entre os ativos 

intangíveis e os recursos tecnológicos, em termos de natureza, atividades praticadas, situações 

de insegurança e fatores que induzem ameaças às vulnerabilidades dos bens empresarias.

 

                        A  Segurança  Ocupacional  é  uma  das  soluções  mais  preciosas  diante  da 

Segurança da Informação, por ser a garantia do sucesso de qualquer empreendimento, através 

do capital ativo com suas capacidades intelectuais, físicas e psicológicas. 

 

 

 

 

 

 

4- ADMINISTRAÇÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



 

                        A obtenção de resultados positivos para a tecnologia da informação deve-se aos 

profissionais da organização e de sua coordenação exercida por analistas de segurança em 

tecnologia da informação, que estabelece práticas, para efeito de consolidar as atividades de 

segurança em informática.

                        

O  planejamento,  execução,  controle  e  auditoria  da  segurança  são  fatores 

imprescindíveis para a administração da segurança, com base na correta instrumentação para 

comprovação da intensidade da segurança.

                        

Neste capítulo serão abordados os tipos de soluções encontrados no mercado, 

fornecidos  pela  Symantec,  empresa  de  tecnologia  de  segurança  para  redes  e  Internet, 

oferecendo-se soluções de segurança de conteúdo e rede, para uso pessoal e em empresas.

 

 

 

4.1- Planejamento da Segurança da Informação

 

                        O planejamento é a base para um programa de segurança suficiente e efetivo em 

relação  ao  investimento  efetuado;  porém,  o  principal  requisito  é  o  apoio  contínuo  e  a 

participação de toda área administrativa da empresa.

                        Os profissionais envolvidos com a Tecnologia da Informação atuam em atividades 

que contribuem para o sucesso do planejamento da segurança da informação, através de:

•     Determinação dos processos a serem praticados e estabelecimento dos resultados 
esperados.

•     Visualização das possíveis probabilidades de ocorrências futuras, com estudos de 
causas e conseqüências, aplicando-se práticas e resultados prováveis.



•     Definição de atividades para analistas de segurança, usuários, profissionais de 
tecnologia da informação e de segurança empresarial.

•     Elaboração de normas e de planos.

•     Criação de sistemas de informação, visando à captação de indícios e identificação de 
tendências, tanto de novas práticas de segurança, quanto de ocorrências com elevado grau 
de desestabilização do ambiente de informática.

•     Definição de simulações e testes que garantam a confiança nas medidas de segurança.

•     Estabelecimento de objetivos, diretrizes, do perfil, dos custos e do nível de impacto da 
segurança da informação almejada.

 

 

 

4.2- Execução da Segurança da Informação

                        O cumprimento das normas, procedimentos e práticas de segurança, assim como 

o atendimento e a busca na realização das metas de segurança total, são responsabilidade de 

usuários e profissionais de informática.

                        A solução de situações de insegurança, em função da ordem com que a agressão 

da ameaça ocorre em relação ao bem, normalmente segue uma seqüência:

a)   Inicialmente,  uma  entidade  detecta  e  aciona  as  providências  básicas  para  controlar  e 

informar a concretização do ato.

b)   Os  recursos  de  retaguarda,  com  poder  de  ação,  maior  nível  de  conhecimento, 

especialização e capacidade de mobilização, como:

•     Help-desk: para problemas referentes à descontinuidade operacional.

•     Analista de produção ou suporte: para reordenamento operacional para retomada rotineira 

dos serviços.

•     Brigadas de incêndio ou profissionais de segurança empresarial: para reforçar situações 

críticas de insegurança em informática.

•     Corpo de bombeiros, polícia militar e civil, empresas de segurança, defesa civil, consultores 

de segurança: para operacionalização em casos de catástrofes e de ofensas graves ao 

patrimônio e imagem organizacional.

 



 

4.3- Controle da Segurança da Informação

 

                        O  controle  é  fundamental  para  a  qualidade  da  segurança  praticada  em 

informática empresarial.

                        O cumprimento de planos e alcance de respostas adequadas ao planejamento 

preconizado são abordados através de exercícios de atividades de análise e de crítica, seja 

administrativa, técnica ou operacional.

                        O controle deve apontar as diferenças entre planejamento e execução, buscando 

apresentar proposições a serem consideradas pelo planejamento e pela execução, definindo-

se  padrões  executáveis  e  viabilização  de  alcance  desses  padrões,  pelas  medições  das 

execuções concretizadas.

                        O controle da segurança em informática e suas relações com as funções de 

planejamento e execução são refletidos na Figura 4.1.

                        É indispensável, para o planejamento da segurança, a realização de análise de 

risco,  para  determinar  a  segurança  mínima  e  correto  funcionamento  do  ambiente  de 

informática, visto que o custo do controle não deve ser maior do que os benefícios advindos de 

seu exercício.
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Figura 4.1- Exercício do controle da Segurança em Informática

e sua relação com as funções planejamento e execução.

 

 

 

 

4.4- Auditoria de Segurança da Informação

 

                        A  revisão  das  funções  de  planejamento,  execução  de  controle,  é  função 

administrativa na Auditoria de Segurança, sendo operacionalizada através da realização das 

etapas:

 

1)  Identificação dos pontos de controle considerados de importância ao nível das demais 
funções administrativas (planejamento, execução e controle).
2)  Definição da técnica, conforme o momento da auditoria a ser aplicada.

3)   Realização  de  testes  nas  circunstâncias  de  planejamento,  execução  e  controle  da 

segurança  da  informática,  considerados  críticos,  em  seqüência  à  aplicação  das  técnicas 

previamente definidas.

 

4)  Análise dos testes realizados, segundo os parâmetros de auditoria:

•     segurança/eficiência

•     segurança/eficácia

•     atendimento às regulamentações pertinentes

 

5)  Emissão de opinião referente às análises dos testes efetuados, através de:



•     Detalhamento de plano de ação pela área sob auditoria, com execução dos 
procedimentos para melhoria da segurança.

•     Emissão de ata de reunião, com as opiniões tanto de profissionais da função de auditoria 
quanto das funções de planejamento, execução e controle, com recomendações para 
melhoria da segurança.

 

 

4.5- Plano de Contingência

 

                        O  Plano  de  Contingência  consiste  em  procedimentos  de  recuperação 

preestabelecida, com a finalidade de minimizar o impacto sobre as atividades da organização, 

no caso de ocorrência  de  um dano ou desastre  que os procedimentos de  segurança não 

conseguiram evitar.

                        

Um ambiente de informática bem estruturado é vital para o sucesso de um Plano 

de Contingência. As responsabilidades com a segurança Preventiva, Detectiva e Corretiva, os 

sistemas  aplicativos  e  as  plataformas  de informática,  são  fatores  integrantes  do  Plano de 

Contingência, que contribuem para o sucesso contínuo em termos de Segurança Empresarial e 

de Informação.

                        Para que um Plano de Contingência seja robusto, articulado e efetivo, premiando-

se  o negócio com a melhor proteção em face das agressões potenciais ou vigentes junto à 

tecnologia da informação são apresentadas procedimentos na Figura 4.2, juntamente com a 

dinâmica do conteúdo do Plano de Contingência, com a natureza das medidas de proteção, 

com  a  estrutura  do  foca  da  segurança,  com  entidades  e  estruturação  do  ambiente  de 

informática, bem como os responsáveis quanto a segurança.

 



Figura 4.2- Conceitos, tecnologia e abordagem para a qualidade do

Plano de Contingências em Informática.

 

 

4.6- Soluções de Segurança da Informação fornecidas pela Symantec.[7]

 

Proteção Anti-Vírus

 

•     Digital Immune System

                        Este produto automatiza o envio de ameaças potenciais para o laboratório da 

Symantec e entrega automaticamente as curas para a máquina com o problema ou para toda a 

empresa. Em conjunto com uma estrutura sofisticada de recursos de equipamento, projeto de 

arquitetura e dos mais atuais mecanismos de verificação e  Web crawlers (rastreadores),  o 

Digital Immune System assegura que os clientes da empresa sejam guarnecidos com o mais 

alto nível de serviços disponíveis.

 

•     Navex

                        A tecnologia Navex (Norton Anti-Vírus Extension) permite a distribuição rápida por 
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várias plataformas de atualização automática dos mecanismos de verificação/reparo durante as 

atualizações  regulares  das  definições  de  vírus.  Sem  a  necessidade  de  redistribuição  do 

software ou  de  reiniciar  o  sistema,  agora  os  clientes  podem receber  as  curas  para  tipos 

completamente  novos  de  ameaças,  que  não  podem ser  solucionadas  com as  assinaturas 

tradicionais de vírus, incluindo vírus de macro, do Windows e do Officce 2000.

 

•     Scan & Deliver

                        Tecnologia Scan & Deliver baseada na Internet com back-end, da Closed Loop 

Automation permite  aos administradores  enviar  com facilidade arquivos  suspeitos,  direta  e 

automaticamente,  para  a  Symantec via  Internet usando  HTTPS,  sem  intervenção  da 

Tecnologia da Informação.

                        Ela elimina a dependência de e-mail e habilita a entrega automática das curas 

dos  vírus  de  volta  para  o  administrador.  A  cura  pode  ser  testada  primeiro  ou  distribuída 

automaticamente  para  o  local  infectado  ou  para  toda  a  corporação.  E  tudo  isso  reduz 

significativamente o tempo de resposta para ameaças que se espalham rapidamente.

 

•     Bloodhound

                        A tecnologia heurística Bloodhound identifica vírus desconhecidos detectando um 

comportamento  virótico.  A  Bloodhound tem  demonstrado  que  pode  fornecer  proteção  em 

tempo real contra mais de 90% dos novos vírus macro e mais de 80% dos novos arquivos de 

vírus.

 

•     Quarentena
                        A Central de Quarentena centraliza o gerenciamento dos vírus, permitindo aos 

administradores redirecionar todos os arquivos irreparáveis infectados por vírus para uma área 

segura em um servidor centralizado para maiores investigações. Isto proporciona uma proteção 

maior, removendo os vírus do ambiente principal de informática, e evita que eles se espalhem 

dentro da organização.

 



•      Sara

                        Utilizando tecnologias com caminhos mais curtos para automatizar as análises e 

reparos dos vírus, o SARA (Pesquisa de Vírus Automática da Symantec) estuda as amostras 

submetidas ao SARC (Centro de Pesquisas Anti-Vírus da Symantec) e envia por e-mail uma 

definição para a cura do novo vírus.

 

•      VDTM (Método de Transporte de Definição)

                        O  VDTM  oferece  o  melhor  método  para  distribuir  rapidamente  as  novas 

definições  de  vírus  para  gerenciar  os  servidores  de  desktops  e  arquivos,  simplesmente 

colocando um novo conjunto de definições de vírus dentro de um servidor primário e assim as 

definições automaticamente se transferem para servidores secundários e máquinas clientes.

 

•      LiveUpDate

                        O LiveUpDate oferece a maneira mais rápida e fácil de manter as definições de 

vírus atualizadas, particularmente para clientes que possuem usuários à distância ou conexões 

LAN e WAN lentas. Os usuários finais ou administradores simplesmente executam sua primeira 

sessão  do  LiveUpDate durante  a  instalação  e  agendam  as  futuras  sessões  executadas 

automaticamente.

 

Filtragem de Conteúdo de Internet

 

•      Mail-Gear

                        O Mail-Gear permite realizar filtragem e verificação de anexos e e-mail com base 

em políticas estabelecidas para proteger contra processos de responsabilidade, ataques de 

spam (programas que enviam e-mails de propagandas não solicitadas) e perda de informações 

proprietárias.

                        Permite que os administradores definam as permissões de acesso por usuário, 

por computador e por grupo, e estabeleçam normas personalizadas de verificação e filtragem 



de conteúdo em todo o sistema. Além disso, eles podem criar dicionários ilimitados e listas de 

expressões autorizadas/não-autorizadas para controlar a transmissão ou recepção de e-mail 

entre  endereços  e  domínios  designados,  mantendo-se  a  atividade  de  e-mail  do  usuário 

direcionada para o trabalho.

                        Também pode ser configurado para atuar como  gateway para filtrar  correio e 

permitir  que organizações, que já tenham estabelecido uma infra-estrutura de e-mail,  usem 

filtro  sem  precisar  reestruturar  o  seu  sistema  atual.  Os  administradores  especificam  as 

informações de roteamento local e as normas de filtragem para seus usuários e o Mail-Gear 

aplica o filtro apropriado às mensagens de correio enviadas e recebidas.

 

•      I-Gear

                        É uma solução de Segurança de Conteúdo na  Internet,  baseado em servidor, 

com um servidor  proxy de  cache de alto desempenho que permite controle e monitoração 

abrangentes e flexíveis do acesso à Web.

                        O  I-Gear possui  permissões de acesso à  Internet por usuário que podem ser 

agendadas  por  data  e  horário  ou  por  localização.  Pode-se  controlar  quem  tem acesso  à 

Internet na sua organização e quando. Esta solução também pode ser personalizada para se 

adaptar às suas necessidades específicas de Segurança de Conteúdo. A definição do que é 

inadequado  é  diferente  para  cada  empresa.  O  que  torna  o  I-Gear uma  ferramenta  de 

Segurança de Conteúdo, e não um simples software de filtragem da Internet, é a capacidade 

de permitir qual material é aceitável ou não.

                        Além de seus recursos de filtro avançados e direitos de acesso personalizáveis 

exclusivos,  o  I-Gear oferece  um  conjunto  de  recursos  abrangentes  para  programação, 

monitoração e relatório que concede total controle sobre o acesso à  Internet na empresa. É 

facilmente administrável através de uma interface administrativa intuitiva e orientada a objetos.

 

 

Proteção com Firewalls - Solução VPN (Rede Virtual Privada)

 

•     Desktop Firewall



                        O  Desktop  Firewall habilita  os  administradores  a  implantar  rapidamente  uma 

solução altamente efetiva, funcionando de forma inteligente em segundo plano, monitorando 

tanto as comunicações recebidas quanto as enviadas.

                        Enquanto a tecnologia VPN ajuda a proteger as comunicações à distância, ela 

não necessariamente protege os próprios PCs remotos. O Desktop Firewall faz isto operando 

em conjunto com a VPN de preferência. Tal tecnologia é compatível com as soluções VPN dos 

fabricantes líderes de mercado,  incluindo a Cisco Systems e Nortel Networks, oferecendo-se 

aos  administradores  a  flexibilidade  para  selecionar  a  solução  mais  adequada  aos  seus 

objetivos.

 

•      Raptor Firewall

                        O Raptor Firewall fornece a proteção necessária ao empreendimento, incluindo a 

interface do perímetro da Internet,  intranets corporativas, subredes privadas e escritórios das 

filiais.  Sua arquitetura premiada e sua funcionalidade se combinam para dar segurança às 

redes  das  organizações,  fornecendo  totais  características  de  segurança,  assegurando  o 

completo controle das informações que entram e saem na rede da empresa. Esta solução 

emprega aplicativos no nível de proxies para validar a informação em todos os níveis da pilha 

de protocolo.

            Desenvolvido para Windows NT,  Tru64,  UNIX,  Solaris, e plataformas HP-

US,  o  Raptor  Firewall fornece proteção completa  ao  integrar  aplicativos  de níveis  proxies, 

circuitos de rede e filtragem de pacotes em uma arquitetura única. Mais do que um simples 

protocolo  de  proteção,  também  contém  gerenciamento  intuitivo,  características  de  alto 

desempenho e serviços de múltiplas tarefas, que trabalham em conjunto, estabelecendo-se 

como  uma  solução  segura,  flexível  e  gerenciável  para  as  necessidades  de  proteção  do 

empreendimento.

 

•     VelociRaptor Appliance

                        O  dispositivo  de  firewall  VelociRaptor é  uma  solução  integrada  de 

hardware/software que assegura a proteção de informações vitais. 



VelociRaptor é um aparelho pequeno, porém muito poderoso, de uma unidade de 

rack  que integra a Tecnologia de software Raptor Firewall, na série RaQ da Cobalt Networks 

de aparelhos servidores personalizados. A tecnologia de inspeção de dados do VelociRaptor 

assegura o controle completo da informação que entra e sai em sua rede, filtrando o tráfego de 

modo que seus usuários tenham acesso ao que desejam e à segurança que é crucial para seu 

trabalho.  Aplicativos  proxies,  análises  de  circuito  de  rede  e  filtragem  de  pacotes  estão 

integrados no exclusivo perímetro de segurança da arquitetura do VelociRaptor. 

 

 

•     Power VPN Server

                        O  Power  VPN  Server é  projetado  para  reduzir  o  custo  de 

gerenciamento ao acesso remoto às redes empresariais, ao mesmo tempo fornecendo uma 

melhor  integração com seus valiosos parceiros na cadeia de fornecedores.  Sua tecnologia 

ProxySecured garante  que  se  conheça  e  possa  controlar  qual  tráfego  passa  através  dos 

aplicativos, não apenas na rede. É a mais segura VPN (Rede Privada Virtual) através de seu 

rastreamento de proxy no servidor e do Firewall Pessoal no cliente. Projetado especificamente 

para emprego em larga escala, o Power VPN Server é integrado a uma completa solução de 

segurança e gerenciamento. É independente do  firewall e pode ser facilmente integrado em 

sua rede. O cliente Raptor Mobile disponível fornece uma configuração e conexão simples de 

apenas uma etapa, facilitando ainda mais a implementação e gerenciamento da VPN.

 

 

Detecção de Intrusos

 

•     Intruder Alert
                        O Intruder Alert permite o controle completo sobre como monitorar os sistemas. 

Com seu  monitoramento  baseado  na  política,  pode-se  definir  quais  sistemas  e  atividades 

monitorar e que providências tomar. Se estes sistemas são ameaçados, o Intruder Alert pode 

notificá-lo e até mesmo tomar medidas de precaução para impedir o roubo ou a perda de 

informação.  Enquanto  o  Intruder  Alert permite  a  criação  e  distribuição  de  novas  políticas, 



mantém-se  também  ativamente  a  disponibilidade  e  integridade  dos  sistemas  e  dados, 

fornecendo-se  a  habilidade  de  coletar  e  arquivar  de  forma  centralizada  com  segurança 

registros da auditoria, para análise pós-evento. 

 

•     NetProwler

                        O  NetProwler  monitora  com  transparência  o  tráfego  na  rede,  para  impedir 

violações  de  segurança  e  proteger  recursos  internos,  incluindo  os  aplicativos  padrões  e 

personalizados.  A  solução  oferece  a  possibilidade  de  gerenciar  a  empresa  de  forma 

escalonada,  para  monitorar  múltiplos  segmentos  da  rede.  O  exclusivo  processador  virtual 

Stateful Dynamic Signature Inspection (SDSI), evita em tempo real, que invasores explorem as 

centenas de falhas conhecidas e desconhecidas na segurança. E o assistente de definição de 

ataque  fornece  aos  administradores  de  rede  a  habilidade  de  definir  e  distribuir  facilmente 

assinaturas de ataque, novas e personalizadas, sem ter que deixar o sistema off-line.

 

Gerenciamento de Vulnerabilidades

 

•     Enterprise Security Manager

                        O  Enterprise  Security  Manager  (ESM)  permite  automatizar  o  planejamento, 

gerenciamento e controle da política de segurança de um único local, economizando-se tempo 

e dinheiro. Esta solução fornece habilidade de passar a realização das tarefas repetitivas e 

redundantes, associadas ao gerenciamento de tal política,  para computadores ao invés, de 

confiá-las aos funcionários.

                        O ESM também fornece  um meio  eficaz  de  gerenciar  e  controlar  a  política, 

enquanto  fornece  relatórios  que  possibilitam  a  comprovação  de  evidências  tangíveis  do 

progresso pela empresa, a partir de sua própria estação de trabalho.

 

 

•      NetRecon



                        O  NetRecon é  uma ferramenta  de  avaliação  de  vulnerabilidade de rede  que 

descobre,  analisa  e  informa  falhas  de  segurança  da  rede.  O  NetRecon consegue  isto 

realizando uma avaliação externa de segurança da rede verificando e investigando serviços na 

rede.  O  NetRecon reconstitui  cenários  de  invasão ou  ataque,  para  identificar  e  relatar  as 

vulnerabilidades da rede, enquanto sugere medidas corretivas.

 

 

 

 

Gerenciamento de Acesso Web

 

•     Webthority

                        O Webthority foi projetado para controlar o acesso a dados valiosos e reduzir o 

custo de gerenciamento de segurança em ambientes heterorgêneos dos servidores distribuídos 

da Web.

                        A arquitetura avançada de produto do Webthority fornece um controle sofisticado 

e seguro de dados valiosos de e-business, lidando com a identificação, autorização e controle 

de  acesso  do  usuário  através  da  combinação  de  um  servidor  de  proxy,  agentes  de 

autenticação e um servidor de gerenciamento central.

•     PassGo

                        O PassGo SSO (Single Sign-On) fornece aos usuários um ponto único de acesso 

à informação de negócios, importante em ambientes distribuídos, de maneira rápida e segura.

                        Para gerar a funcionalidade SSO (Single Sign-On), o PassGo Server verifica as 

credenciais do usuário junto ao Serviço de Autenticação, um diretório central codificado, usado 

por todas as plataformas, a fim de controlar o acesso à rede e aos aplicativos. Após ter sido 

autenticado, cada usuário recebe a imagem de seu desktop, com ícones para os aplicativos e 

recursos aos quais o usuário tem acesso.

 



 

•     Defender

                        O Defender  fornece verificação de dois componentes que autenticam de maneira 

única os usuários que fazem uso desta senha one-time (única) e dinâmica.

                        Para empresas que precisam de autenticação  dial-up,  VPN,  firewall ou outros 

ambientes de acesso remoto em larga escala que suportam o  RADIUS,  o  Defender é uma 

solução padronizada de autenticação segura de dois fatores.

                        O Defender usa tecnologia de desafio/resposta padronizada para criar uma senha 

on-time, que seja muito mais segura que as estáticas. Seus  tokens  (marcadores) fáceis de 

serem  usados  computam  esta  senha  one-time quando  são  solicitados  pelo  Servidor  de 

Segurança do Defender. Portanto, sem o token único autorizado do usuário e sem o PIN único 

para ativar o token, os intrusos em potencial não conseguem compor a senha on-time. Mesmo 

que a senha seja capturada, ela não se transformará em ameaça, pois a senha nunca mais 

será válida.

Controle Remoto e Apoio Help-Desk

•     Ghost Enterprise Edition

                        O Ghost pode reduzir dramaticamente os gastos com Tecnologia da Informação, 

simplificando a preparação, migração, configuração e restauração dos computadores, sejam 

estações de trabalho ou móveis. Esta solução permite aos administradores de Tecnologia da 

Informação tornar mais eficientes as tarefas de rotina, possibilitando a redução do tempo da 

preparação, configuração e atualização do PC e restaurando em questão de minutos a imagem 

do sistema em um PC que esteja com problemas.

 

•     pcAnywhere Corporate Edition

                        O  pcAnywhere é  uma  solução  de  problemas  e  suporte  à  distância,  e  para 

fornecer  conectividade  para  os  usuários  remotos  e  móveis.  Esta  solução  permite  que  os 

administradores  se  conectem a  qualquer  computador,  onde  estiver,  e  o  utilizem como  se 

estivessem no local.



A equipe de suporte  pode identificar  e  resolver  rapidamente os problemas do 

usuário, sem ter que se deslocar até onde estão as máquinas. E os funcionários móveis e 

remotos podem, com rapidez e facilidade, acessar os arquivos e aplicativos que se encontram 

no escritório.

 

 

4.7- Conclusão
 

                        A qualidade da Segurança da Informação deve-se aos fatores: PLANEJAMENTO, 

EXECUÇÃO, CONTROLE e AUDITORIA DA SEGURANÇA, que contribuem para que todos os 

processos  sejam  realizados  adequadamente  dentro  das  políticas  aplicadas  no  Plano  de 

Contingências.

 

                        A utilização de soluções de segurança fornecidas pela  Symantec ou qualquer 

outro  fornecedor  de  soluções,  também  contribuem  para  a  qualidade  da  Segurança  da 

Informação,  pois  a  concretização  de  um  projeto  de  segurança  não  depende  somente  do 

recurso humano, e sim de ferramentas utilizadas para obter soluções eficazes e eficientes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-  CONCLUSÃO

 

Mesmo com os avanços da tecnologia da informação, através de equipamentos 

sofisticados,  treinamentos adequados aos profissionais,  Políticas de Segurança,  Auditoria e 



Planos  de  Contingência  bem  elaborados,  ainda  estamos  longe  de  termos  uma  rede  de 

comunicação segura, pois sempre haverá indivíduos interessados em criar novos métodos de 

ataque; e, devido o controle destas informações ser conduzido por pessoas, os sistemas de 

informação ficam vulneráveis a erros humanos.

A  segurança  lógica,  a  segurança  física  e  a  segurança  ocupacional  são  os 

principais fatores que contribuem para o sucesso da segurança em tecnologia da  informação, 

através de investimentos para garantir  a integridade, disponibilidade e confidencialidade de 

suas informações.

A Segurança física deve ser flexível e capaz de abordar as diferentes tecnologias 

que surgem ao longo do tempo. As empresas devem investir na realização de uma análise de 

riscos e vulnerabilidades as quais possam estar expostas,  revisando e reorganizando seus 

componentes,  mediante  a  análise  dos  impactos  nos  negócios  em  virtude  de  eventos  ou 

sinistros.

A Segurança Lógica também é fator de grandes preocupações para a tecnologia 

da  informação,  exigindo-se  investimentos  para  os  ambientes  de  redes  de  computadores, 

bancos de dados, de aquisição e de desenvolvimento de aplicativos, como também investindo 

na motivação das pessoas responsáveis por estas áreas.

O recurso humano é essencial  para a integridade e sucesso dos sistemas de 

informação, garantindo a eficiência da Segurança Lógica e Física. É fator também que requer 

investimentos, através de treinamentos de planos de cargos e carreira, oferecendo condições 

intelectuais, físicas e psicológicas que gerem motivação pelo trabalho oferecido.

A utilização de tecnologias de segurança, será a saída para se criar um ambiente 

favorável ao desenvolvimento dos sistemas de informação, embora a disponibilidade de toda 

esta tecnologia de segurança esteja voltada para uma política de segurança interna, pois não 

adianta apenas proteger o que está de “fora” da empresa, se a “segurança interna” é fraca e 

precária. Esta missão “quase impossível” é um risco a se correr, quando se disponibiliza de 

informações sigilosas ao mundo.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

[1]   ESTEVES, Pedro Paulo I.  Planejando a rede sem atropelos. Revista PC World, Rio de 
Janeiro, n. 2, p.75-77,  julho 1994.

 

[2]   FURTADO, Alberto. Escolha a arquitetura da sua rede. Revista PC World, Rio de Janeiro, 
n. 29, p.66-68,  novembro 1994.

 

[3]   GIL, Antonio de Loureiro. Segurança em Informática. 2. Ed. São Paulo: Editora Atlas, 1998.

 

[4]   PADUAN, Roberta.  Guarde seus Segredos - Dá para prevenir contra invasões em seus 
computadores. Revista Exame, Ed. 749, São Paulo, n. 19, p. 106-109, 19 setembro 2001.

 

[5]   SOARES, Luiz Fernando Gomes, LEMOS, Guido, COLCHER, Sérgio. Redes de 
Computadores das LANs, MANs e WANs às Redes ATM. 2. Ed.  Revisada e Ampliada. Rio 
de Janeiro: Editora Campus, 1997. 705p. p. 08-49, 87-114, 199-208, 451-498, 593-618, 
657-707 .

 

[6]   TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 3. Ed. Tradução. Rio de Janeiro: 
Editora Campus, 1997. 884p. p. 10-146, 297-321, 337-353, 406-419, 448-486.  

 

[7] www.symantec.com.br

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

 

 

[1]   ALVES, Carlos Ricardo. As pequenas e poderosas peer-to-peer. Revista PC World, Rio de 
Janeiro, n. 23, p.44-52,  maio 1994.

 

[2]   ANDRIES, Elisa. O outro lado da moeda. Revista PC World, Rio de Janeiro, n. 41, p.59-63, 
novembro 1995.

 

[3]   AUGUSTO, Alexandre. Cuidado o seu cofre está aberto. Revista Byte Brasil, São Paulo, v. 
6, n. 6, p.46-56, junho 1997.

 

[4]   BECHERINI, Fábio. Fileserver: ferramenta simplws, mas muito útil. Revista Internet  World, 
Rio de Janeiro, v. 1, n. 4, p.98-100, dezembro 1995.

 

[5]   BERNSTEIN, Marcelo. A Informação ao alcance de (quase) todos. Revista Byte Brasil, São 
Paulo, v. 5, n. 1, p.59-60, janeiro 1996.

 

[6]   BERNSTEIN, Marcelo.  As Redes Planetárias e seus Impactos. Revista Byte Brasil, São 



Paulo, v. 4, n. 12, p.82-84, dezembro 1995.

 

[7]   CÔELHO, Clayder Cristiam.  Segurança Lógica. Gerência e Segurança de Sistemas de 
Informação, Uberlândia, UNIT - Centro Universitário do Triângulo, 4p. (apostila).

 

[8]   COUTINHO, Tesla.  Uma idéia na cabeça e... Revista PC World, Rio de Janeiro, n. 39, 
p.68-73,  setembro 1995.

 

[9]   EDIÇÃO ESPECIAL.  Negócios via Modem. Revista Home PC, São Paulo, n. 4, p.52-53, 
maio 1995.

 

[10] EDIÇÃO ESPECIAL.  Rede Ligados Ponto-a-Ponto. Revista Home PC, São Paulo, n. 9, 
p.64-67, fevereiro 1996.

 

[11] ESTEVES, Pedro Paulo I. Planejando a rede sem atropelos. Revista PC World, Rio de 
Janeiro, n. 2, p.75-77,  julho 1994.

 [12]     FORBES  1996. Segurança. Revista Revista Informática Exame, São Paulo, n. 125, p. 
108-111, ano 11, agosto 1996.

 

[13] HOME PC. O que o micro pode fazer por seu dinheiro. Revista Home PC, São Paulo, n. 
22, p.38-45, ano 3, abril 1997.

 

[14] HOME PC. Seguro. Revista Home PC, São Paulo, n. 23, p.42-43, maio 1997.

 

[15] INFORMÁTICA EXAME.  O Pronto Socorro do seu Micro. Revista Informática Exame - 
Home PC, Edição Especial, São Paulo, p.84-86, outubro 1994.

 

[16] JUCÁ, Kátia.  Proteja sua Rede dos Invasores. Revista Informática Exame, São Paulo, n. 
118, p.24-26, ano 11, janeiro 1996.

 

[17] JUCÁ, Kátia. Segurança. Revista Informática Exame, São Paulo, n. 120, p. 38-41, ano 11, 
março 1996.

 



[18] JÚNIOR, Jacílio Saraiva. Dados a sete chaves. Revista PC World, Rio de Janeiro, n. 27, 
p.8-14, setembro 1994.

 

[19] JÚNIOR, Jacílio Saraiva. Muito além das Fronteiras. Revista PC World, Rio de Janeiro, n. 
34, p.30-35, abril 1995.

 

[20]  JÚNIOR,  José Valter  T.  de  Castro.  No Controle  da  Rede. Revista  PC World,  Rio  de 
Janeiro, n. 34, p.54-56, abril 1995.

 

[21] KRUEL, Gustavo.  Proteja-se. Revista PC World, Rio de Janeiro, n. 53, p.48, novembro 
1996.

 

[22] MENDES, Flávio. Warp Server na Briga pelos Servidores. Revista Byte Brasil, São Paulo, 
v. 4, n. 12, p.92, dezembro 1995.

 

[23] MENDES, José.  A escolha da melhor placa já não é tão simples. BBS Magazine, São 
Paulo, n. 10, p.11-13, maio 1996.

 

[24] PC WORLD. Tabela de Vírus. Revista PC World, Rio de Janeiro, n. 44, p.80-81, fevereiro 
1996.

 

[25] PC WORLD.  Tabela de Vírus. Revista PC World, Rio de Janeiro, n. 45, p.80-81, março 
1996.

 

[26] PC WORLD. Tabela de Vírus. Revista PC World, Rio de Janeiro, n. 46, p.70-71,  abril 
1996.

[27] PONCE, Amalia. Mainframe O Gigante Despertou. Revista Byte Brasil, São Paulo, v. 4, n. 
11, p.40-42, novembro 1995.

 

[28] REVISTA HOME PC. Interligar os micros é mais fácil e barato do que se imagina. Revista 
Home PC, São Paulo, v. 2, n. 22, p.54-57, abril 1997.

 

[29] REVISTA PC WORLD. On Line Já. Revista PC World, Rio de Janeiro, n. 37, p.52-62,  julho 
1995.



 

[30] RIBENBOIM, Alexandre. Como conectar sua Lan à Internet. Revista Internet  World, Rio de 
Janeiro, v. 1, n. 4, p.94-99, dezembro 1995.

 

[31] RICKETTS, Ed.  A era da moeda digital. Revista Informática Exame, São Paulo, n. 115, 
p.96-97, ano 10, outubro 1995.

 

[32] SANT’ANNA, Mauro. O modo protegido do Windows. Revista PC World, Rio de Janeiro, n. 
26, p.67-68, agosto 1994.

 

[33] SAUVÉ, Jacques. Cliente/servidor: uma estratégia para facilitar a migração. Revista Byte 
Brasil, São Paulo, v. 4, n. 12, p.96, dezembro 1995.

 

[34]  SAUVÉ,  Jacques.  Sistemas abertos. Revista  Internet  World,  Revista  Byte Brasil,  São 
Paulo, v. 4, n. 7, p.128-129, julho 1995.

 

[35] SIQUEIRA, Luiz Augusto. Home Banking é o que vem por aí. Revista Internet  World, Rio 
de Janeiro, v. 1, n. 4, p.40-47, dezembro 1995.

 

[36] VASCONCELOS, Laércio. PC World Responde. Revista PC World, Rio de Janeiro, n. 49, 
p.94-96, julho 1996.

 

[37] WAYNER, Peter.  Quem vai nessa?. Revista Byte Brasil, São Paulo, v. 6, n.6, p.58-69, 
junho 1997.

 

 

 

 

 

 

 


	Plano de Segurança
	Controle de Acesso, Sensoriamento e Monitoração

