
Nosso Frankenputer
Programas mal-intencionados atacam nossos computadores para
usá-los para seus próprios fins porque nós os projetamos desse modo

Por PHILIP E. ROSS
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E
m agosto do ano passado, um
trecho de código metido a es-
pertinho, chamado W32/-
Amus-A, começou a se espa-

lhar pela internet, disfarçado no interior
de e-mails com a frase convidativa "Ou-
ça e sorria". Seu objetivo não era crimi-
noso, ele só queria roubar a função sono-
ra do Windows da Microsoft para trans-
mitir esta mensagem falada: "Como vai
você? Eu voltei. Meu nome é Mister
Hamsi. Estou vendo você. Haaaaaaaa.
Você precisa vir para a Turquia. Estou
limpando seu computador. 5.4.3.2.1.0.
Gule-gule" (tchauzinho em turco).

Se o problema fosse tão engraçado
assim! O software mal-intencionado,
o malware, custa muito dinheiro ao
usuário pelo vandalismo, mais ainda
pelo roubo de dados e acima de tudo
por nos obrigar a adotar medidas de
defesa. Contratamos especialistas, cria-
mos firewalls, assinamos serviços an-
tivírus, planejamos backups. E no en-
tanto ele persiste: existe agora uma epi-
demia geral de spams por e-mails frau-
dulentos enviados via spams (phis-
hings) e de spywares que baixam sozi-
nhos subrepticiamente com software
de pirataria de música.

Você pode se proteger usando alguns
recursos simples (ver as dicas de Steve
Manes); de sua parte, os fabricantes de
computadores estão adotando outras
medidas para resolver o problema, mas,
enquanto isso, é importante também ter
consciência da gravidade desta situação.
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Se você quer responsabilizar alguém
pelo problema, pode começar pelo ma-
temático John Von Neumann, o pai do
computador moderno. Em um estudo
publicado em 1949, ele ponderava que
um programa de computador pode se
reproduzir. E tem como fazê-lo porque
um computador atende a ordens, e se o
comando diz que deve copiar aquele co-
mando, obedecerá, assim como uma cé-
lula copia um vírus quando confunde o
DNA do vírus com o seu. Quatro déca-
das mais tarde, hackers adolescentes
transformaram esta abstração em um
esporte, e é por isso que estamos reple-
tos de softwares mal-intencionados.

Mas se a teoria de Von Neumann faz
com que seja possível criar programas
dolosos, nem por isso eles se tornam
inevitáveis. Desde o começo,
o PC tornou o cybervanda-
lismo muito fácil. É impos-
sível garantir que um com-
putador seja totalmente se-
guro, porque descende dire-
tamente de um projeto que não se
preocupou com a segurança. Aliás, em
matéria de segurança, o projeto do PC
é uma solução surpreendentemente
improvisada e ultrapassada - uma se-
qüência de manobras e correções de-
fensivas que jogam um fútil pega-pega
com softwares mal-intencionados.

Será difícil superestimar o quanto a
internet global é um ambiente envene-
nado. Peter Tippett, um médico que in-
ventou o software antivírus hoje vendi-
do pela Norton, e que atualmente é o
chefe da equipe de cientistas da em-
presa de segurança de computadores
Cybertrust, fez a seguinte experiência
um ano atrás. Comprou dez computa-
dores em dez cidades diferentes e os
conectou à banda larga da internet, de-

pois tentou carregar um programa de
correção do Windows para protegê-los
de determinados worms, que possibi-
litam a transmissão de vírus. Três des-
tas dez máquinas foram atacadas por
hackers ou infectadas com vírus em
questão de minutos, antes que os re-
cursos para combater os vírus sequer
pudessem ser baixados.

Os mainframes que se destacaram
nos primórdios da computação, princi-
palmente os militares, resolveram o pro-
blema da segurança: eles isolavam os co-
mandos dos programas dos dados que
estavam sendo processados. Mas o PC
deu prioridade à economia em detri-
mento da segurança, e com isto misturou
na memória software e dados. "A distin-
ção que existe entre operar com softwa-

É impossível garantir que um
computador seja totamente seguro

re e com dados está ficando muito inde-
finida", reconhece Jonathan Pincus, pes-
quisador do Systems and Networking
Group da Microsoft Research.

Alguns documentos do Word e sites
da internet fornecem automaticamen-
te seu nome, endereço, idade e sexo to-
da vez que você começa a digitar um
formulário. Estas chamadas aplicações
de macro misturam propositalmente
dados com software para atingir seu
objetivo. Há dez anos, o primeiro vírus
de macro, o WinWord Concept, rede-
finiu a questão dos malwares. Foi o pri-
meiro vírus a se espalhar com o Win-
dows, Windows 95, Windows NT e
com os Macs que rodavam o Word da
Microsoft. Embora originalmente não
transportasse uma verdadeira bomba,

ele se reproduzia sem parar e se desen-
cadeava toda vez que o Word carrega-
va um documento. Mas então os hac-
kers começaram a usar os vírus de ma-
.çro para, entre outras coisas, apagar
unidades de discos rígidos.

Pincus defende a separação de da-
dos e software por meio de um proces-
so de software chamado virtualização,
uma versão lógica das medidas físicas
adotadas pela Agência Nacional de Se-
gurança (NSA, dos Estados Unidos),
que mantém "vácuos" entre as máqui-
nas "vermelhas", que são perigosas, e as
"verdes", que são seguras. Nenhum
software pode se desenvolver entre as
redes de código colorido.

Se você tem paciência, pode imitar a
NSA. Tenha em casa dois computadores

separados, um para navegar
na rede, compartilhar músi-
cas e outras façanhas perigo-
sas, e outro para fazer, por
exemplo, sua declaração de
renda. As empresas não ins-

talarão tão cedo duplicatas de suas má-
quinas de mesa, mas poderão comprar
software que faz o que Pincus aconselha.
A VMware é uma das maiores vendedo-
ras de software de virtualização. Funda-
da há sete anos, em 2004 apresentou uma
receita de US$ 218 milhões. No ano pas-
sado, foi comprada pela EMC por US$
625 milhões. A companhia tem tido su-
cesso com empresas ansiosas por sepa-
rar funcionários ou subempreiteiras de
dados sigilosos da companhia. Com o
novo pacote da VMware para PCs, lan-
çado em dezembro, os funcionários ope-
ram em um "ambiente" de software iso-
lado do resto de um aparelho de mesa
ou de um laptop. No caso de uma em-
preiteira de fora que trabalha com os ar-
quivos da companhia, sua configuração



Dez dicas para se proteger e proteger
pode ser programada para se autodes-
truir em 30 dias, matando qualquer vírus
do tipo cavalo de Tróia ou spyware que
não tenha sido debelado pelo pessoal de
TI da companhia.

Queremos que nossas máquinas se
conectem com outras em todo o mun-
do, entretanto qualquer uma destas re-
des expõe cada link a todas as ameaças
às quais estão sujeitos os outros links.
O Windows abre cerca de 65 mil portas
para o mundo, cada uma delas consti-
tui um caminho de entrada ou de saí-
da do computador. Os worms de redes
aproveitam disto para fazer a varredu-
ra de todas elas, como um ladrão que
percorre o corredor de um hotel ten-
tando abrir cada porta. Algumas destas
portas foram tradicionalmente reser-
vadas para funções específicas. As por-
tas 137,139 e 445 rodam o tempo todo
uma peça de software chamada Win-
dows Management Port, mas ela só pre-
cisa estar ativada quando o PC fala com
a impressora ou busca a máquina das
crianças para que você possa compar-
tilhar arquivos. Conecte um modem de
TV a cabo ou de DSL diretamente com
a internet, expondo estas três portas ao
mundo, e "sofrerá ataques no prazo de
duas horas", diz Tippett, da CyberTrust.
Se conectar seu modem de TV a cabo
ou de assinante digital a um roteador
que você paga US$ 50, limitará a entra-
da dos vírus apenas pelas portas pelas
quais você está saindo, reduzindo o ris-
co em 80%, diz Tippett.

As empresas de software devem
aceitar parte da culpa, embora não
aceitem a responsabilidade. (Este se-
tor é praticamente o único que não ofe-
rece nenhuma garantia.) Mas em mui-
tos aspectos elas apenas reagem à mio-
pia dos clientes. "Se você quer desen-
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Quinze de janeiro de 2002: Em um e-
mail dirigido aos funcionários da Micro-
soft, o "chairman" Bill Gates anuncia um
programa de "Computação confiável" e
declara: "Nossos produtos devem enfati-
zar a segurança imediatamente na instala-
ção." Qual foi o número de correções por
causa de falhas da segurança do Windows
XP?100.

Em se tratando de segurança, pode
apostar que a Microsoft informará todo
mês três falhas graves em seu sistema
operacional. Por isso, agora está tratando
de operações antivírus e antispyware pa-
ra sanar os problemas que ela própria ge-
rou. Ótimo. São tantos os malwares (soft-
wares mal-intencionados) que visam o
Windows, que um PC desprotegido dire-
tamente conectado na internet pode en-
trar em colapso em dez minutos. Mas vo-
cê tem como se defender, e para isto aqui
está um plano de dez dicas.

Crie barreiras. Se você está conecta-
do por TV a cabo ou por DSL (linha de as-
sinante digital), instale um roteador entre
seu computador e o modem. O roteador
esconderá seu computador da rede e des-
viará parte dos ataques da força bruta.

Em seguida, use um software de fire-
wall (controle de acesso) que restringe o
tráfego para, e da, internet. O que vem com
o Windows cuida somente dos ataques
que vêm de fora, tornando-o indefeso ao
ataque de um malware que penetra no
computador com um alvo específico. Mas
o firewall é uma coisa que aborrece porque
acaba decidindo quais são os programas

Derrote os vírus. Rode software antivírus
e programe-o para atualizações diárias. Con-
serve sua assinatura; a versão que é forneci-
da gratuitamente com os computadores ven-
ce depois de 90 dias aproximadamente, se
você não pagar. Eu gosto de produtos como
o Antivírus Norton da Symantec e do Trend
Micro PC-Cillin. A Symantec cobra nada me-
nos que US$ 30 por visita de suporte; a Trend
não cobra. Assim como o ZoneAlarm, ambos
os programas estão disponíveis em "conjun-
tos de segurança" de funções múltiplas.

Acabe com o spyware o spyware pode
desviar seu browser, carregar pacotes de pop-
ups ou enviar invasores assim que você co-
meça a digitar sua senha. Entretanto, testes
seguidos mostram que mesmo os melhores
produtos antispyware não conseguem dar
conta de tudo, portanto o usuário precavido
recorrerá a dois ou mais. Entre os bons estão
o Ad-Aware e o Spybot Search & Destroy,
ambos gratuitos, e o Wedroot Spy Sweeper,
que custa US$ 30.

Atenção ao surfare. Fique longe dos
maus vizinhos. Os programas Kazaa e Groks-
ter usados para "compartilhar" músicas ilegal-
mente, ganham dinheiro entupindo sua má-
quina de spyware. Outro spyware mentiroso:
as páginas de conteúdo pornô.

Desconfie sempre. Se seu banco lhe en-
via e-mails pedindo o número de seu cartão
de crédito ou sua senha, nem pense em res-
ponder. Utilize senhas espertas com dígitos,
letras maiúsculas e minúsculas e sinais de
pontuação se possível. A palavra "senha" não
é uma escolha inteligente. Não abra e-mails
com anexos, a não ser que você conheça
quem os enviou. Se abrir uma destas mensa-
gens, esteja certo de que estará introduzindo

que têm permissão de se comu-
nicar com seu aparelho; des-
confie de tudo aquilo que
você nunca ouviu falar. O
melhor firewall é o ZoneA-
larm da Zone Labs.

um vírus na sua máquina.
Despreze gráficos. Programe

seu software de correio eletrônico
para ler exclusivamente mensa-
gens de texto, e não HTML (lin-
guagem de marcação de hiper-



texto). A mensagem gráfica poderá abrir
conexões na rede que fazem coisas de que
você não gostará. Na possibilidade de vo-
cê precisar olhar os gráficos, volte tempo-
rariamente para a configuração anterior.

Cuidado com a rede sem fio. Se vo-
cê tem uma rede sem fio, use encriptação.

Se utilizar pontos de acesso públicos
por rede Wi-Fi, esteja certo de que

as informações que não estão
criptografadas, como por
exemplo a maior parte das se-
nhas de e-mail, poderão ser in-

terceptadas por qualquer pes-
soa na área que tenha equipamen-

to adequado.
Atualize OS updates. Atualize regular-

mente o sistema operacional e outros soft-
wares que possuem atualização via inter-
net - uma verdadeira façanha para os usuá-
rios de discagem é obter dados durante os
enormes downloads.

Pense na possibilidade de usar um
Mac. Embora a Apple tenha produzido de-
zenas de correções para o Mac OS X, o
sistema se revelou muito mais seguro do
que o Windows. Pelo menos por enquan-
to, os vírus e os spyware são praticamen-
te desconhecidos na Maclândia. Mas não
deixe que um Mac lhe dê uma falsa sensa-
ção de segurança: ele não o protegerá, por
exemplo, dos fraudadores que se servem
de e-mails para pedir o número de seu car-
tão de crédito.

Faça download de forma defensiva.
Certifique-se de que seus downloads ve-
nham diretamente do fornecedor ou de si-
tes confiáveis como download.com. Al-
guns sites engraçadinhos que fornecem
programas antispyware, os enchem, é cla-
ro, de spyware próprio.

Stephen Manes (steve@cranky.com) foi um dos an-

fitriões de Digital Duo e cobre tecnologia há 20 anos.

Visite sua página no site www.forbes.com/manes.
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volver alguma coisa realmente resisten-
te, o esforço terá de ser bem maior",
diz Peter G. Neumann, chefe da equipe
de cientistas do Computer Science Lab
doSRI e,desde 1985, diretor de um bo-
letim eletrônico que é sempre diverti-
do sobre falhas de software, chamado
ACM Risk Fórum.

Ele compara o software que roda nas
naves espaciais, dois milhões de linhas
de códigos escritas nas décadas de 70 e
de 80 à média de 3 a 5 linhas por
dia/funcionário - "As pessoas que to-
mam as decisões de compras não pen-
sam tão para frente", segundo Neu-
mann -, e um Frankensoftware, ou se-
ja, os 30 milhões de linhas do Windows
2000, que foi criado com prazos muito
mais apertados e com um tempo mui-
to menor para combater os vírus.

Os termos do malware - vírus, worm,
parasita - sugerem uma contra-estraté-
gia biológica: a diversidade. É a mesma
razão pela qual as florestas naturais se
desenvolvem e crescem com pujança, en-
quanto os bosques plantados pelo ho-
mem morrem. Se substituirmos a mo-
nocultura Windows-on-Intel por uma
variedade de produtos, os criadores de
vírus não obterão uma compensação à
altura dos seus esforços.

Exasperados com as repetidas falhas
da segurança do navegador Windows
Explorer, muitos clientes resolveram ex-
perimentar o Firefox, que é gratuito, dis-
tribuído pela Mozilla Foundation, uma
fonte aberta sem fins lucrativos. O Fire-
fox teve 10 milhões de downloads no
primeiro mês depois do lançamento, no
fim do ano passado. O navegador não
está ainda bastante difundido nem é su-
ficientemente antigo para chamar a
atenção dos hackers, mas isto pode mu-
dar. A Microsoft está sentindo a pres-

são; pela primeira vez, a Internet Explo-
rer perdeu parte de seu mercado, cain-
do para cerca de 90%, segundo as últi-
mas estatísticas. Em meados de feverei-
ro, a companhia anunciou que pretende
lançar uma versão mais segura do Ex-
plorer nos próximos meses.

Os defensores do sistema operacio-
nal de fonte aberta Linux já não alar-
deiam com tanta insistência sua in-
vulnerabilidade, porque os vírus já
estão no seu encalço também. Entre-
tanto, ainda argumentam que seu tipo
de desenvolvimento aberto, que en-
volve um grande número de pessoas,
implica segurança. Quando um mal-
ware ataca, diz Mark Cox, chefe da
equipe de pesquisa sobre segurança
da Red Hat, um fornecedor do Linux,
"há competição e também colabora-
ção para produzir as correções".

Se um pouco de diversidade pode
retardar o efeito de um simples vírus,
você precisa de uma diversidade mui-
to maior para derrotar worms como o
Código Vermelho de 2003, que infectou
350 mil sistemas em apenas 13 horas
usando uma única vulnerabilidade. Pa-
ra confundir os worms que precisam
saber exatamente onde atacar em um
computador, a solução talvez seja uma
ligeira modificação da memória e de
registros de dados, de forma a não ha-
ver duas máquinas exatamente iguais.
Conseguir isto sem prejudicar a possi-
bilidade dos PCs de trabalharem juntos
é o objetivo da Cylab, um centro de
pesquisa sobre segurança da Universi-
dade Carnegie Mellon.

Os PCs foram concebidos tendo em
mente a conveniência e o divertimen-
to, não a segurança, por isso, teremos
de viver por muito tempo com este pe-
cado original.

seu computador

Fonte: Forbes Brasil, ano 5, n. 111, p. 42-45, 27 maio 2005.




