


írus, worm, spyware, cavalo-de-tróia, spam...

São tantas as ameaças disseminadas com a ajuda da

internet que fica difícil navegar com tranqüilidade. As

pragas virtuais começaram a incomodar os usuários

de computador na década de 80, quando os primeiros

vírus se espalharam com o uso de disquetes. Com a

explosão da internet nos anos 90, as ameaças ganha-

ram uma forma muito mais eficiente de disseminação.

Se antes eram necessários meses para que uma praga

virtual atingisse um número considerável de computa-

dores, hoje isso é possível em alguns minutos.

A web facilitou o acesso à informação também

para o desenvolvimento desses programas nocivos,

o que se reflete no número de pragas disponíveis.

"Há ferramentas na internet que permitem que qual-

quer garoto crie seu vírus", alerta Lúcio Costa, espe-

cialista em segurança da Symantec. De acordo com

a McAfee, empresa especializada em soluções para

proteção de sistemas, há mais de 80 mil vírus dife-

rentes identificados em todo mundo, com versões

inclusive para dispositivos como handhelds e celula-

res. E o prejuízo é alto. Estimativas da empresa de

segurança britânica mi2g apontam que as perdas

geradas por pragas virtuais em 2004 totalizaram 204

bilhões de dólares mundialmente.

Segundo o Grupo de Resposta a Incidentes, man-

tido pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, só no

ano passado foram registrados por aqui 75.722 casos

de segurança virtual, sendo 55% deles relacionados

aos chamados worms, programas capazes de se pro-

pagar automaticamente de um computador para

outro. O grupo também destaca o crescimento de um

dos maiores perigos na rede mundial de computado-

res: as fraudes bancárias e financeiras. No estudo de

2003, elas eram responsáveis por cerca de 1% dos

incidentes. Um ano depois, os casos chegaram a 5%.

Mas é possível navegar sem paranóia? Basta equipar

seu computador com as ferramentas corretas e adotar

comportamentos que minimizem o perigo. PC

WORLD avaliou 17 soluções de antivírus, firewall,

anti-spyware e anti-spam e mostra nas páginas

seguintes o que cada uma delas oferece. Para com-

pletar, traz dicas para tornar seu computador, hand-

held ou até mesmo telefone mais seguro. Confira.
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Adoro o notebook Toshiba que comprei no ano passado.

Guardo nele praticamente tudo que se relaciona a trabalho, estudo

e finanças. Por isso, quando recebi um e-mail da Toshiba, alertando

que o modelo que possuo poderia ter um defeito de memória que

ameaçava os dados, fiquei ansioso para descobrir se meu equipa-

mento havia sido afetado. Um link na mensagem me levou para

uma página web do fabricante, que prometia baixar um utilitário

em meu computador para verificar o módulo de memória defei-

tuoso. Eu só tinha de clicar em um botão.

Mas, quando estava prestes a acionar o mouse, uma dúvida bro-

tou das profundezas da minha credulidade digital. Será que a coisa

toda não passaria de um scam? Será que eu estava prestes a baixar e

instalar um cavalo-de-tróia, um programa backdoor ou um worm?

No fim das contas, descobri que não era um truque: a Toshiba real-

mente havia enviado o e-mail com o link incorporado para down-

load de um arquivo executável, localizado em um longo e complexo

endereço web. O problema é que façanhas phishing, "seqüestras"

de browser e outros scams online, com freqüência, capturam suas

vítimas usando mensagens de e-mail com aparência similar.

Felizmente, você pode aprender a detectar estas

fraudes de e-mail valendo-se de um punhado

de técnicas investigativas e de muito bom senso.

Veja, a seguir, como diferenciar uma mensagem

genuína de uma comunicação espúria.

presuma sempre que qualquer mensagem

possa ser maliciosa. Não importa quem é o

destinatário ou se os logos corporativos, o

visual e os links embutidos pareçam autên-

ticos. É fácil para artistas da fraude criar men-

sagens falsas, contendo endereços de retor-

no, imagens e URLs tiradas de web sites ofi-

ciais de qualquer companhia.

Encarne o espírito paranóico para exa-

minar mensagens criticamente. Se você não

tiver uma conta no Citibank, o banco não

vai enviar para você nenhum e-mail relacio-

nado a sua conta bancária nesta instituição.

Mas até mesmo as mensagens que pareçam

vir de instituições onde você tem conta po-

dem não ser reais. Lembre-se de seu novo

lema: não confiar em ninguém.

Antes de clicar em um link ou tomar

qualquer atitude solicitada em uma mensa-

gem, tenha certeza de que ela é genuína. En-

dereços de retorno, links embutidos e ima-

gens podem iludir. Fique atento a alertas

catastróficos e outras técnicas clássicas de

fraude, acompanhadas de um link para um

web site apócrifo, onde você será solicitado

a informar dados pessoais. Observe as seme-

lhanças entre as mensagens (em inglês) nas

duas imagens da página 26: ambas são ba-

seadas em texto, razoavelmente bem escri-

tas e plausíveis (embora a mensagem phis-

hing contenha também digitações e frases

Será que é real?:
a mensagem de

e-mail e o site da
Toshiba eram

reais, mas pode-
riam facilmente

ser um scam

NÃO MORDA A ISCA
Você estará protegido da maioria dos ataques

por e-mail se tiver em mente uma única coisa:



mal formuladas, sem lógica). Ambas possuem

endereços verdadeiros para o web site de

cada empresa (destacados em azul pelo pro-

grama de e-mail que os exibe). A única dife-

rença é que a mensagem do Citibank falsa

também traz um link para um phishing site

efêmero, onde um visitante confiante é con-

vocado a digitar informações sigilosas. Em vez

de fornecer um link para uma página especí-

fica, as mensagens autênticas de empresas

que estão atentas para phishing e outras frau-

des online, em geral, vão instruir você a visi-

tar ou logar ao web site principal da empresa.

Outra pista: a mensagem phishing pode

ser entregue em um endereço de e-mail que

você não usa em sua comunicação com a em-

presa ou instituição em questão. Observe que

recebi a mensagem phishing em um endere-

ço amplamente divulgado e indexado (net-

tips@pcworld.com), enquanto a mensagem

PayPal genuína veio para meu endereço pes-

soal, que eu tinha confirmado previamente

com a PayPal. Se você receber uma mensa-

gem em um endereço que nunca registrou

junto à empresa, é certeza de que ela é falsa.

CONHEÇA SEUS LINKS
Intuição e natureza desconfiada são um bom

ponto de partida, mas, para separar mensa-

gens reais das fictícias, você também precisa

decifrar os endereços web contidos nessas

correspondências eletrônicas. Nas duas men-

sagens baseadas em texto das ilustrações exi-

bidas aqui, todos os endereços são texto puro

- o que você clica é o que você obtém. Se cli-

car em https://www. paypal.com, irá para o

web site PayPal real. Mas se clicar em

h t t p : / / 2 1 8 . 4 5 . 3 1 . 1 6 4 / s i g n i n / c i t i f i /

scripts/login2/index.html não irá para o ende-

reço na web do Citibank.



Qual é phishing?: a
mensagem à esquerda
tem um link para um site
phishing agora extinto.
À direita está uma
correspondência
genuína da PayPal

Mais uma pista: a seqüência de números depois do prefixo

http:// da URL. Todo site reside em um endereço Internet Pro-

tocol (IP) específico, isto é, você pode ir ao site PCWorld.com

digitando 65.220.224.30 na barra de endereço do seu navega-

dor em vez de "www.pcworld.com". Entretanto, "218.45.31.164"

não leva ao site do Citibank, embora o resto do endereço pareça

com outros links em que você talvez clique rotineiramente. A úni-

ca maneira de ter certeza de que você vai parar no site real do

Citibank é digitar manualmente a URL baseada no nome de domí-

nio, www.citibank.com, na janela de endereço do navegador.

Mesmo essa opção, no entanto, requer alguns cuidados atual-

mente, como você pode ler no quadro da página anterior. Se

você não tiver certeza para onde leva um

endereço IP, não clique nele.

Substituir um endereço IP numérico por

um nome de domínio em uma URL não é a

única maneira pela qual mensagens malicio-

sas tentam enganar você. O endereço "www.

citibank.com" é o certo, mas "www.citibank.

phishing.com" poderia levá-lo a qualquer

lugar. Cada nome de domínio termina com

um top-level domain (TLD), como .com, .org,

.edu ou um TLD específico do país, como .br

(Brasil), .cn (China), .uk (United Kingdom ou



Reino Unido) ou .ru (Rússia). A palavra logo

à esquerda deste TLD, junto com a porção

TLD, indica o nome de domínio real: "citi-

bank.com", por exemplo, é suficiente para

que se vá ao site do Citibank. Quando um

phisher modifica um nome de domínio ligei-

ramente ou insere uma palavra à esquerda do

TLD, o nome muda. Os phishers esperam que

você não saiba ou não perceba a diferença

entre "pcworld.com" e "pcworld-got-

cha.com" ou "pcworld.phishing.com".

Os ataques via e-mail também podem

usar o formato web para encobrir o verdadei-

ro destino de links. Se uma mensagem é com-

posta com o uso de HTML, o texto do link

destacado talvez não seja o mesmo do link

real embutido. Foi o caso do e-mail da

Toshiba e o que me fez desconfiar de sua ori-

gem. A maioria dos programas de e-mail

exibe uma URL subjacente ao link embutido

na barra de status inferior ou em uma peque-

na janela pop-up quando você paira o pon-

teiro do mouse sobre ela.

O CAMINHO SEGURO
Eu precisava descobrir se a mensagem da

Toshiba era genuína. Em caso afirmativo, eu

teria de testar o módulo de memória defeituo-

so do meu notebook. Para começar, entrei a

URL do provável site da Toshiba - "toshiba.

com" - na barra de endereço do navegador, o

que me transportou para um site global da com-

panhia. Depois de pesquisar um pouco, trope-

cei em uma página que descrevia os mesmos

problemas observados no e-mail da Toshiba e

usava as mesmas URLs. Voilà! Estava confirma-

do-o e-mail era legítimo. Mas hora nenhuma

cliquei no link embutido na mensagem, optan-

do por chegar ao site da empresa por meio

HENRIQUE MARTIN

Fotos indecentes aparecem do nada na tela do computador?

Pode apostar: um programa espião tomou posse do seu equipa-

mento. Praticamente não existe computador cem por cento imune

a essa nova modalidade de praga que reina na internet. A não ser,

é claro, aqueles que não têm modem ou placa de rede. Isso signi-

fica que, além de instalar programas para combater vírus e worms

e bloquear hackers, você não pode deixar de incluir um novo item

em seu arsenal de segurança - os programas anti-spyware.

Os adwares e spywares são programinhas quase invisíveis,

mas podem ser bastante prejudiciais. Eles rastreiam informações

de navegação, inserem propagandas indesejadas de difícil remo-

ção e espionam dados, sempre causando bagunça no sistema

operacional. O melhor antídoto contra eles não é usar apenas

uma solução, mas combinar diversas ferramentas, incluindo

alternativas gratuitas e opções pagas.

PC WORLD avaliou duas opções gratuitas - o Spybot Search

& Destroy, de Patrick M. Kolla, e o Ad-Aware SE Personal, da

Lavosoft - e um produto pago, o eTrust PestPatrol, da Computer

Associates. Em um computador conectado diretamente à inter-

net em alta velocidade, comandado pelo Windows XP com

Service Pack 2, instalamos o programa de troca de arquivos

ponto-a-ponto Kazaa. Esse programa é bastante conhecido - e

criticado - por esconder outros tipos de software nem sempre

benéficos ao computador. Você ainda duvida dessa fama do

Kazaa? Logo após a instalação do aplicativo, três ícones surgiram

no desktop: o do próprio Kazaa e os de dois links para cassinosdo link. Cuidado nunca é demais.



Spybot Search & Destroy:

proteção ao Internet Explorer

e ao sistema operacional

online e um jogo de pôquer pela rede. Clicar em

um deles significa baixar um programa para o

disco rígido, e esse programa também pode não

fazer muito bem à saúde do Windows. Além das

opções de jogatina, surgiram barras de buscas sus-

peitas no Internet Explorer e, em momentos ines-

perados, pulava uma janela de propaganda duran-

te a execução de outros programas. Um ícone

chamado P2P Networking apareceu na bandeja do

sistema e sempre reclamou na hora de ser desligado. O PC World

Test Center criou uma imagem do disco rígido pronta para ser

recuperada. Com isso, cada software foi avaliado com a mesma

base de programas espiões instalada.

O gratuito Ad-Aware SE Personal, da Lavasoft, foi o primei-

ro a entrar em ação. Logo após a instalação, o software sempre

atualiza as definições da base de dados para rastrear os proble-

mas. O programa pode fazer buscas completas ou específicas no

sistema. Logo no início do teste, um dos módulos intrusos do

Kazaa, chamado Gain, apontou erro. Esse já era. Após 22 minu-

tos, o Ad-Aware localizou 184 objetos críticos no sistema, veri-

ficando 80.867 objetos no disco rígido. Entre os problemas iden-

tificados estavam diversas alterações de chaves e valores no

Registro do Windows (101 problemas) e 75 arquivos e 4 pastas

problemáticos, além de dois processos e

módulos críticos em funcionamento naque-

le momento. O passo seguinte foi eliminar

os problemas, excluindo arquivos, e reini-

ciar o sistema para apagar programas malig-

nos que não puderam ser excluídos naque-

le momento.

O Spybot Search & Destroy vai um

pouco além do Ad-Aware na proteção, mas

adverte: use por sua conta e risco. O pro-

grama oferece recursos de proteção perma-

nente ao Internet Explorer, para evitar as

tais janelas indecentes que saltam sem ne-

nhuma autorização, e tem uma opção de



proteção das configurações do sistema. Antes de começar a ras-

trear o disco rígido, a ferramenta desenvolvida por Patrick AA.

Kolla faz uma cópia de segurança do Registro do sistema ope-

racional. Diferentemente do Ad-Aware, o Spybot permite a

troca do idioma inglês pelo português. Ao clicar na opção para

buscas no sistema, o aplicativo levou quase 15 minutos para

encontrar 59 problemas. O Spybot é mais específico na

demonstração dos resultados, explicando o que é cada praga

encontrada. O software também busca programas discadores e

falhas no Windows. Após a limpeza inicial, 15 problemas não

foram corrigidos. Essa tarefa de limpeza também ficou para

depois da reinicialização do Windows.

Única aplicação paga contra spyware avaliada, o eTrust Pest

Patrol, da Computer Associates, é a alternativa que oferece

menos dificuldade no uso. Mas a versão avaliada, ainda em

inglês, apresentou conflito com o Windows XP em português e

não funcionou na primeira tentativa. Um download da nova ver-

são solucionou o problema. A Computer Associates promete

para breve uma versão em português do produto. O eTrust Pest

Patrol utiliza módulos de proteção do sistema em tempo real e

fez uma varredura completa no sistema em menos de quatro

minutos, rastreando 39.806 arquivos. O resultado foram 351 itens

detectados, sendo apenas 18 pragas virtuais.

O mesmo teste, realizado com programas antivírus habilita-

dos para buscas de adware e spyware, foi decepcionante. O

Norton AntiVirus 2005 encontrou 16 possíveis problemas (5 arqui-

vos de risco e 11 ameaças detectadas), em uma busca que levou

mais de 50 minutos. O PC-cillin 11, da Trend Micro, levou 25

minutos para encontrar apenas seis "vírus" no sistema.

Tantos resultados diferentes levam à conclusão mencionada

anteriormente: não dá para viver com apenas um protetor de

spyware instalado no computador. Mesmo assim, a combinação de

um bom antivírus (mesmo com essa função inclusa) e pelo menos

um dos programas gratuitos também não é garantida. Os proble-

mas que o Spybot Search & Destroy encontra nem sempre são os

mesmos localizados pelo Ad-Aware. Por isso, vale a pena deixar os

dois instalados, pois as proteções se complementam. Afinal,

mesmo mantendo o Windows sempre em dia, o risco subsiste.
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Velhos e bons tempos em que vírus eram ameaças que che-

gavam apenas por disquete. Bastava varrer com um utilitário anti-

vírus o disco com possíveis arquivos suspeitos e - pronto - o

risco estava eliminado. Com a internet e a popularização do e-

mail, o perigo ganhou proporções insólitas, seja na rapidez com

que as pragas grassam, no número de pessoas atingidas ou nos

prejuízos acumulados. As diversas variáveis do vírus MyDoom,

por exemplo, acarretaram às empresas de todo o mundo gastos

de 74,9 bilhões de dólares em 2004, segun-

do estimativas da mi2g.

Você ainda não se convenceu de que

deve instalar e manter um programa anti-

vírus sempre atualizado? Se a resposta foi

não, está mais do que na hora de pensar

seriamente no assunto. O PC World Test

Center colocou seis programas para funcio-

nar em um computador infectado: o

Norton AntiVirus 2005, da Symantec; o

Kaspersky Anti-Virus Personal, da Kaspersky

Lab; o PC-cillin 11, da Trend Micro; o Nod

32 Sistema Antivírus, da Eset Software; o

VirusScan 2005, da McAfee, e o eTrust EZ

Antivírus, da Computer Associates. Os tes-

tes avaliaram a velocidade de escaneamen-

to de sistema e o número de arquivos

infectados localizados no disco rígido, de

uma amostra total de aproximadamente

100 programas nocivos, incluindo vírus

verdadeiros e falsos, worms, cavalos-de-

tróia, spywares, discadores e outros pro-



CAPA SEGURANÇA

gramas utilizados na invasão de computadores. O sistema ope-

racional utilizado foi o Windows XP com Service Pack 2 com as

atualizações mais recentes. Após a instalação, cada utilitário

recebeu as atualizações das definições de vírus. Devido aos pro-

gramas espiões instalados, todos os antivírus tiveram de ser exe-

cutados uma segunda vez, pois nem sempre conseguiram isolar

e proteger por completo o computador.

Pelo segundo ano consecutivo, o Kaspersky Anti-Virus dis-

tinguiu-se como a melhor opção da categoria. Com versão em

português, ainda que de Portugal, foi o software que encontrou

o maior número de arquivos infectados na amostra: 89 itens,

localizados em 102 mil arquivos, em um processo que consu-

miu 36 minutos. Foi o maior tempo registrado nos testes, mas

também a maior amostra de arquivos verificada.

O produto da Kaspersky deixou de ser uma opção dedica-

da ao uso profissional e agora pode ser operado sem dificulda-

des por qualquer um. Após a instalação, o software permite sua

proteção com senha e ativa a proteção do sistema. O único

inconveniente é o som estridente que o programa emite toda

vez que identifica a presença de uma ameaça.

Outros dois antivírus chegaram próximo do resultado obti-

do pelo produto da Kasperksy. O Norton AntiVirus 2005 e o PC-

cillin 11 encontraram, respectivamente, 79 e 78 arquivos noci-

vos. O programa da Symantec varreu 46 mil arquivos em 24

minutos e, entre os arquivos prejudicados, deixou 10 sem recu-



peração. Esses arquivos foram excluídos

após uma segunda busca no sistema. O

Norton AntiVirus consegue buscar spyware

e adware sem problemas, mas é aconselhá-

vel usá-lo em conjunto com outro elimina-

dor de software espião (veja o teste de pro-

gramas anti-spyware na página 27).

O mesmo conselho vale para quem

optar pelo PC-cillin 11, que também pro-

mete eliminar spywares. O programa da

Trend Micro varreu 34 mil arquivos e

encontrou apenas um vírus a menos que o

Norton. A instalação e a configuração do

software é bastante simples. Fora isso, o PC-

cillin ainda conta com adicionais como fire-

wall e anti-spam integrados, e é o antivírus

mais barato entre todos os analisados.

A boa surpresa do teste foi reservada

pelo Nod 32 Sistema Antivírus. Bastante

leve, o programa que fica residente na

memória logo após a instalação rastreou 99

mil arquivos em 12 minutos. Com esse

resultado, destacou-se como o mais rápido

e o segundo em abrangência de pesquisa.

Entretanto, a eficiência do Nod 32 foi ape-

nas mediana, com a localização de apenas

64 vírus. Além disso, o programa sofre de

um problema grave: para atualizar sua base

de dados é preciso cadastrá-lo via internet

para gerar um nome de usuário e, só então,

fazer o update das definições de pragas. O

programa é baseado em quatro módulos de

proteção - monitor de antivírus, proteção

para o Microsoft Office, proteção para a

internet e o antivírus propriamente dito.

O VirusScan e o eTrust EZ Antivírus

foram os programas com desempenho mais

irregular. Apesar de ter uma interface extre-

mamente amigável, o VirusScan encontrou

54 vírus do total da amostra. O Security
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Center, tela principal de gerenciamento do programa, funcio-

na em conjunto com o firewall e o anti-spam da McAfee, vendi-

dos separadamente ou integrados no pacote Internet Security

2005. O software verifica ainda as atualizações do Windows e

mantém um índice de proteção do computador. Se o antivírus

estiver instalado e atualizado, o índice apresenta um gráfico,



mostrando que o computador está protegido. A atualização do

produto da McAfee também é problemática - só pode ser efe-

tuada pela internet. Ou seja, se o navegador estiver compro-

metido por um vírus, o utilitário não é atualizado.

O programa da Computer Associates, por sua vez, foi bas-

tante rápido. Logo após a instalação, encontrou três possíveis

vírus instalados na memória e outros três antes de fazer a busca

no sistema. No total, identificou 55 arquivos

infectados em 15 minutos. O eTrust EZ An-

tivirus foi o único antivírus avaliado em inglês.

Mas o fabricante promete ainda para este
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semestre uma versão em nosso idioma.
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Computadores com Windows conectados à internet são um

prato cheio para curiosos cibernéticos. Um levantamento feito pelo

Sans Institute (www.isc.sans.org), entidade norte-americana que

monitora atividades malignas na rede, mostra que o tempo médio

de sobrevivência de um computador desprotegido na internet não

passa de 30 minutos. Por essa razão, instalar um firewall é essencial

para saber tudo o que se passa entre sua máquina e a internet. Os

programas da categoria funcionam como uma barreira entre os dois

lados, prevenindo acessos externos desautorizados e "esconden-

do" seu equipamento dos bisbilhoteiros que estão à espreita.

O Windows XP vem com um firewall integrado. Por padrão,

esse utilitário fica ativo se o sistema operacional já foi atualiza-

do com o pacote de segurança Service Pack 2. Entretanto, só a

proteção do sistema operacional não é suficiente, já que o

desempenho do firewall interno não é nada primoroso. Diante

dessa constatação, o PC World Test Center pôs à prova cinco

firewalls de uso pessoal: o Norton Personal Firewall 2005, da

Symantec; o Kaspersky Anti-Hacker, da Kaspersky; o PC-cillin

11, da Trend Micro; o Personal Firewall Plus, da McAfee; e o

EzFirewall 2005, da Computer Associates.

Os firewalls da Symantec, Kaspersky e CA revelaram-se mais

eficientes na proteção do computador. Além disso, eles têm inter-

face descomplicada e provaram que configurar um firewall não é,

necessariamente, um bicho-de-sete-cabeças. Todo em português,

o Norton Personal Firewall apresentou problemas apenas duran-

te a instalação, que levou infindáveis cinco minutos. Ao entrar em

ação, no entanto, o programa já pediu para

ser definido como firewall padrão, no lugar

do utilitário do sistema operacional, e con-

figurou automaticamente a conexão de rede

para garantir a segurança. O produto da Sy-

mantec inclui ainda proteção de e-mail, con-

trole de cookies e bloqueio de anúncios.

Os processos de instalação e configura-

ção do Kaspersky Anti-Hacker e do EzFire-

wall 2005 foram bastante similares. Tudo

rápido, simples e sem confusão. Ambos

também tiveram desempenho digno de

nota. O único problema em relação aos

produtos oferecidos pela Kaspersky e pela

Computer Associates é o idioma da inter-

face, em inglês. Mas usuários avançados,

ciosos da necessidade de obter proteção

completa, podem adotar um desses dois

programas sem medo.



As soluções da McAfee e da Trend apresentaram-se efetivas,

porém com ressalvas. O Personal Firewall Plus tem uma ótima inter-

face e o melhor processo de instalação e configuração para leigos,

mas foi o único a deixar o nome do computador visível na internet.

O PC-cillin 11, da Trend Micro, é uma solução integrada

com antivírus (bom) e anti-spam (fraco). Foi o único programa

a falhar no Leak Test, permitindo conexão direta entre o soft-

ware e o servidor sem ao menos questio-

nar o fato de um programa desconhecido

tentar a comunicação pela internet. Os

demais programas avaliados bloquearam a

ação de imediato ou exibiram alertas, inda-

gando se aquele tipo de comunicação esta-

va autorizada pelo usuário.
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Se você possui uma conta de e-mail, não pode passar sem eles.

Os programas anti-spam diminuem o tempo perdido com uma

das maiores dores de cabeça do internauta na atualidade: as men-

sagens indesejadas. Segundo um levantamento feito pela Bright-

mail/Symantec, o volume de spam em janeiro de 2005 atingiu

67% do total de mensagens que circularam pela internet.

PC WORLD avaliou quatro soluções que filtram a correspondên-

cia eletrônica: o Norton AntiSpam 2005, da Symantec; o SpamKiller

2005, da McAfee; o Pc-cillin 11, da Trend Micro; e o programa de

código aberto SpamBayes Outlook Addin, criado por Mark Ham-

mond. Pelo bom nível de detecção de spam (77,4% dos e-mails),

baixo grau de falsos positivos (mensagens legítimas apontadas como

spam), de 7,7%, a facilidade de instalação e o fato de ser gratuito, o

software SpamBayes desponta como a melhor escolha, seguido de

perto pelo SpamKiller 2005, da McAfee.

Para realizar os testes, foram descarregadas ini-

cialmente 100 mensagens eletrônicas, sendo 40 e-

mails legítimos e 60 e-mails contendo o mais autên-

tico lixo eletrônico, que serviram para treinar os pro-

dutos, quando a rotina era permitida. Mensagens

identificadas erroneamente foram devidamente clas-

sificadas, sendo incorporadas às pastas corretas, e as

listas de remetentes liberados (lista branca) ou de

spammers foram criadas quando era o caso. Em

seguida, descarregamos pelo menos 300 mensagens,

que serviram para o levantamento do índice de detec-

ção de spam e de falso positivo (veja informações na

tabela na página ao lado). O nível de seguran-

ça utilizado foi o padrão de cada software.

Disponível para download apenas em

inglês, o SpamBayes é um plug-in de 3,4 MB

de fácil instalação e uso, que se integra ao

Outlook nas versões 2000, XP e 2003. Ao ser

executado pela primeira vez, ele pede ao

usuário que indique as pastas que sirvam de

exemplo para os e-mails legítimos e de men-

sagens indesejadas, utilizados no treinamen-

to. O aprendizado do programa continua

com o uso dos botões Delete as Spam e

Recover from Spam, que servem para remo-

ver e colocar no lugar adequado o correio

eletrônico classificado de maneira incorreta.

Na pasta Junk Suspects ficam as mensagens

suspeitas e a Junk E-mail abriga o lixo eletrô-

nico. O grande senão do SpamBayes é que

ele não atua como auxiliar do Outlook Ex-

press na limpeza da caixa postal eletrônica.

Com o melhor índice de identificação de

mensagens indesejadas (81,7%) entre os pro-

dutos avaliados, o SpamKiller 2005 foi outro

produto que se destacou na avaliação, apesar

de seu nível de falsos positivos (11,7%) ter

sido apenas o terceiro melhor do teste. Sua

instalação é fácil, mas a interface confunde



um pouco, já que as mensagens aceitas ficam tanto na caixa de

entrada do programa de e-mail quanto no próprio anti-spam. A

ferramenta permite importar listas de endereços de programas

como Outlook 98 e posterior e Netscape Communicator, entre

outros, além de oferecer filtragem de contas do serviço Hotmail.

Graças à integração com programas como Outook Express,

Outlook e Eudora, o Norton AntiSpam 2005 também insere

botões na barra do software de e-mail para a rápida classificação

das mensagens identificadas de forma inadequada. Sua interface

facilita o uso e traz estatísticas e informações sobre os recursos

ativos. Entre as funções extras estão o suporte a contas do Yahoo!

Mail e o bloqueio de anúncios de sites e janelas pop-up. Ao ser

confrontado com o lote de mensagens, o produto da Symantec

barrou corretamente quase 70% do lixo eletrônico, mas apresen-

tou alto índice de falsos positivos (cerca de 20%).

Comercializado apenas como uma das funções do Pc-cillin 11,

pacote que inclui também antivírus, firewall, anti-spyware e con-

trole de conteúdo, o anti-spam da Trend Micro traz recursos mais

limitados que os concorrentes. Para começar, ele não pode ser trei-

nado. Ao ser habilitada, a ferramenta inclui a palavra "spam" na

linha de assunto das mensagens. Para que o lixo eletrônico seja

movido para alguma pasta, é necessário criar uma regra no softwa-

re de e-mail. Apesar de apresentar um bom nível de falsos positivos

(o mais baixo dos produtos avaliados, com 3,6%), o utilitário não se

saiu bem na filtragem de spam, identificando

apenas 44,1% do lixo eletrônico.

Não é demais lembrar que a maioria dos

produtos avaliados tem capacidade para melho-

rar o índice de acerto com o passar do tempo.

Para isso, é preciso indicar ao software novas

mensagens classificadas de forma inadequada

(com exceção do PC-cillin), atualizar o programa

com freqüência e ampliar as listas de endereços

de remetentes legítimos e de spammers, quan-

*quanto mais próximo de 100%, melhor *"quanto mais próximo de 0%, melhor

do ele oferece essa possibilidade.


