
Segurança
Novos softwares prometem blindar sistemas de informática

m aluno invade a rede de informática da
universidade onde estuda e altera sua
nota. Grave? E se esse mesmo aluno usar
os computadores do laboratório da facul-

dade como ponto de hacker para atacar sites? As insti-
tuições de ensino superior (IES) correm uma série de
riscos que envolvem o uso de seus computadores e pre-
cisam se proteger contra eles.

Para o consultor Nestor Panetta, engenheiro es-
pecializado na área de segurança na informação, é
possível deixar o sistema menos vulnerável. E em-
presas de informática já olham para esse mercado e

adaptam para IES programas de segurança usados
no mundo corporativo.

O primeiro passo, segundo Panetta, é isolar as duas
redes - a usada pelos alunos e a usada pela parte ad-
ministrativa. Assim, evitam-se problemas como o rou-

bo de provas e de gabaritos ou a alteração de notas e
de freqüência às aulas. "O ideal é que a rede que o

aluno use seja totalmente diferente da rede ad-
ministrativa e, de preferência, sem comunica-

ção entre elas", diz.
Uma segunda medida é impedir que o

aluno utilize os computadores da facul-
dade como ponto de saída para atacar ou-
tras máquinas ou realizar procedimen-
tos ilegais. "Estudantes universitários
costumam ter um nível de conhecimen-
to sobre informática maior do que a
média da população, principalmente em
cursos tecnológicos. E estão em uma fase
delicada, em que é divertido brincar de

se fazer hacker, se ganha prestígio no gru-
po", diz Panetta.

CONTROLE

Uma das soluções é instalar dispositivos de contro-
le na rede dos alunos para verificar o que cada um faz
em cada instante. Há diversos no mercado. Os mais co-
nhecidos são os firewalls e os antivírus e os mais avan-
çados são os analisadores forenses.

"Esses últimos funcionam como as câmeras de um
prédio. Elas ficam instaladas no elevador, nos corredo-
res e gravam todas as imagens em uma fita de
videocassete. O analisador forense grava cada saída que
o aluno faz na internet. O administrador da rede pode
recolher essas informações e analisar na hora que qui-
ser", explica Panetta.

O consultor diz que legalmente a faculdade tem o
direito de usar um sistema desse sem correr o risco de
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na era digital
contra os ataques de hackers e demais usuários mal-intencionados, por exemplo

ser acusada de invadir a privacidade do aluno. Não há
uma legislação específica, mas, como o usuário está em
um dos computadores da IES, de acordo com o Código
Civil, a instituição tem responsabilidade direta e indi-
reta, no caso por omissão, pelo que é feito em cada má-
quina, explica Panetta.

Outros programas existentes para combater esse
problema são os analisadores de comportamento. Eles
avaliam tudo que o usuário está fazendo e verificam
se não é um ataque. Um deles é o IDS (Intrusion
Detection System), um software capaz de detectar o
que está entrando ou saindo da faculdade. "É como se
pegasse o cabo da rede, abrisse e ficasse olhando o que
passa por lá. Se for um comportamento de ataque, ele
emite um alerta, mas não faz nada. Seria um vigia que
grita'bandido!'", explica o consultor. O outro software
que segue linha parecida é o IPS (Intrusion Prevention
System). Esse, além de detectar o ataque, o derruba,
não deixa passar.

ESCOLHA INTELIGENTE

A solução seria usar sempre o mais avançado? Nem
sempre, afirma Panetta. Esses programas
costumam ser muito "pesados" e é preci-
so avaliar em que área usar cada um. "De-
pendendo da capacidade do hardware,
um IPS pode deixar a rede mais lenta e
até parar tudo. E a idéia é andar mais rá-
pido com segurança. É preciso analisar
caso a caso e, por exemplo, usar o IDS em
algumas áreas e o IPS só em outras mais
sensíveis", diz.

O consultor também recomenda
programas de controle de identidade e
de controle de acesso. Eles permitem o
uso só por pessoas cadastradas e restrin-
gem as áreas em que cada usuário pode
ter entrada livre.

João Miret, da Netsafe:
disseminação de vírus é
o problema mais comum
provocado pelos alunos

Nada disso resolve a questão de segurança se a IES
não adotar o que é conhecido como engenharia social,
ou seja, fazer com que os usuários tenham um com-
portamento voltado para evitar riscos. Por exemplo, não
deixar a senha à vista, desligar a máquina quando se
levanta, não desabilitar programas para que o compu-
tador fique mais rápido. "Ou se desenvolve essa menta-
lidade ou se está jogando dinheiro fora com qualquer
equipamento instalado. A segurança começa e acaba no
ser humano", diz Panetta.

EMPRESAS E UNIVERSIDADES

Algumas empresas costumam separar as IES em
duas partes - a administrativa e a ligada aos alunos
- e oferecer soluções de segurança de natureza dis-
tinta a cada uma delas. É o caso da Netsafe Infor-
mática. Para João Miret, diretor-geral da empresa,
que é representante da Mcfee no Brasil, o problema
mais freqüente nos computadores usados pelos alu-
nos é a disseminação de vírus pela rede, o que leva
à necessidade de programas como antivírus e
firewalls para impedir a invasão.

Quase todos os pacotes de seguran-
ça incluem esses softwares. A novidade

da Mcfee é deixar de encará-los como
produtos e passar a oferecê-los como
serviços. "Antes, os softwares eram com-
prados em CDs, instalados e atualizados
de vez em quando. Agora, oferecemos
uma assinatura de serviço de proteção",
diz Miret. Os servidores aos quais pres-
ta o trabalho passam a ter contato com
o computador do usuário para mantê-
lo com os programas atualizados e para
fazer o gerenciamento do que ocorre na
máquina. "Não adianta mais ter a ver-
são do ano corrente, é importante ter a
versão da última hora", diz Miret.
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UNIVERSIDADES
CONHECEM OS RISCOS

As universidades reconhecem que são vul-
neráveis e investem em sistema de seguran-
ça. A PUC-SP afirma que esta não é uma ta-
refa fácil e nem barata, mas fundamental.
"Corremos diversos riscos, desde a altera-
ção de notas, de faltas, de disciplinas, ou seja,
mudanças no histórico acadêmico de um alu-
no, até problemas como os encontrados em
qualquer empresa, como o roubo de informa-
ções gerenciais de todo tipo - metas, orça-
mentos, cargos, salários, projetos - que po-
dem passar para a mão do concorrente. E
ainda temos a falta de segurança na própria
rede e nos serviços prestados pela institui-
ção, como e-mail, web, ead e outros", diz
Victor Emmanuel Vicente, assessor especial
de políticas tecnológicas da PUC-SP.
Para ele, a segurança precisa ser encarada
com mais prioridade e tornar-se estratégica
dentro das instituições de ensino. A PUC-SP
adota vários processos e sistemas de segu-
rança e faz constantes mudanças e atualiza-
ções. Entre os programas usados pela uni-
versidade estão filtros de conteúdo, firewalls,
redes de acesso privado (VPN) para acesso
a conteúdos específicos e controle de aces-
so a equipamentos, desde servidores a má-
quinas de laboratórios. Também tem sistemas
de monitoração e acompanhamento de tudo
o que acontece na rede e nos servidores.
"Mantemos arquivos de log por meses para
garantir uma busca em eventual procura de
problemas", diz Vicente.
A Universidade São Judas utiliza diversos
recursos para monitorar o acesso à inter-
net e a todas as atividades na intranet.
Edmar Gabriolli, diretor de informática da
universidade, diz que a proteção neces-
sária é semelhante à de qualquer outra
empresa. "A maior diferença é que somos
alvos de nossos próprios clientes, ou seja,
os alunos", comenta.

A assinatura mensal custa R$ 9 por computador,
sem taxa de instalação. O pagamento também pode
ser feito por ano. Neste caso, sai por R$ 80. A Netsafe
Informática faz pacotes para universidades e também
oferece uma versão especial para as IES com
gerenciamento de grupos de máquinas. Não há limi-
te mínimo e nem máximo de computadores a utili-
zar o serviço.

Na parte administrativa, a Mcfee desenvolveu solu-
ções mais complexas. "Há camadas de proteção. É preci-
so filtrar a entrada para impedir tentativas de invasão e
conteúdos maliciosos e monitorar o tráfego interno, já
que o vírus pode vir de dentro da empresa", diz Miret. Os
programas são os já citados pelo consultor Panetta -
firewall, IDS, IPS. O IPS, por exemplo, costuma ser indi-
cado só para IES de grande porte, com mais de 300 com-
putadores. O preço é a partir de RS 50 mil.

REDES DIGITAIS

Já a Tdec levou para as IES o conceito de rede segu-
ra (secure network). No momento em que o aluno ou
o funcionário cadastrado entra na rede, com seu login
e senha, ocorre a aplicação de uma política específica
para ele. O programa seleciona as áreas a que tem aces-
so ou não, explica Fernando Ribeiro, gerente de
tecnologia da empresa. Pode-se garantir, por exemplo,
que alunos só vão conseguir entrar na internet e no
banco de dados e não no servidor de notas.

E, antes de entrar na rede, passa por uma autenti-
cação que verifica se faz parte da lista de usuários per-
mitidos. "Hoje, mesmo sem senha e usuário, se conse-
gue entrar na rede e capturar informações. Com os
equipamentos da rede segura e o sistema de autenti-
cação, somente os usuários conhecidos conseguem
acessar", diz Ribeiro.

Outro dispositivo desse sis-
tema é o DIR (Dynamic In-
trusion Response), que identi-
fica códigos maliciosos. Se o
aluno é cadastrado e entra na
rede, mas no momento de tra-
balho tenta se conectar a algum
servidor não permitido e fazer,
por exemplo, ataque ao servidor
de notas, ele não tem permis-
são. Caso tente descobrir uma
senha de acesso a esse servidor,
o DIR já está analisando o que
ele faz, se comunica com o sis-
tema e coloca esse usuário em

O consu|tor Nestor Panetta

entende que é possível, sim,
diminuir a vulnerabilidade
dos sistemas
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quarentena. Ele perde o acesso e o admi-
nistrador da rede será avisado, explica Ri-
beiro. O DIR também identifica quando
se tenta repassar um vírus, e o adminis-
trador pode descobrir de que máquina
ele está vindo.

Os componentes da rede segura
são os switchs - onde se conecta o
computador - da marca Enterasys; o
software Netsight Police Manager,
que configura as políticas de seguran-
ça de acesso e as áreas de entrada per-
mitida; o software Activity Directory,
que vem junto com Windows para
fazer o cadastro de usuários; e o DIR.
Os preços do software e do switch
variam de acordo com o tamanho da
rede. O custo do DIR é de US$ 28 mil e independe
do número de usuários.

O diferencial da Symantec nesse setor de contro-
le da segurança de informática em IES é um sistema

Aroldo Yai,da lBM:
sistema estabelece acesso
restrito aos conteúdos de
disciplinas específicas

que faz um "fingerprint", ou seja, só au-
toriza a execução no computador de
programas conhecidos. Caso o aluno,
usuário do laboratório da faculdade,
tente instalar um software não identifi-
cado, não conseguirá, explica o enge-
nheiro de sistemas da Symantec, André
Carraretto. "Os hackers, por exemplo,
quando querem fazer uma invasão em
massa no site de alguma empresa, bai-
xam códigos maliciosos em vários com-
putadores. Esses ficam como 'zumbis' à
espera da ordem de ataque. O aluno
pode usar os computadores do labora-
tório para fazer isso. Com o 'fingerprint',
ele não consegue porque o sistema não
reconhece", diz.

Além desse programa, a Symantec também tra-
balha com softwares de antivírus, firewall, detecção
de intrusos, anti-spam e controle de acesso à rede.
A empresa tem um serviço de consultoria para criar
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projetos de segurança personalizada
e atende IES de qualquer tamanho.
"Avaliamos as necessidades do clien-
te e desenvolvemos a solução especí-
fica", diz Carraretto. O custo vai va-
riar de acordo com o tamanho da
rede e com a quantidade de produtos
a serem integrados.

Para Aroldo Yai, executivo de segu-
rança da IBM para a América Latina,
as exigências de segurança em uma IES
podem ser classificadas em três níveis.
O mais periférico é o relacionado à in-
vasão, ao ataque. "Nesses casos, exis-
tem dispositivos como firewall, antivírus
e 'intrusion detection', todos necessá-
rios em uma universidade. É impen-
sável ficar sem. Mas são produtos já consolidados
no mercado", diz.

A novidade da IBM é o Gerenciamento de Identi-
dade, um programa que controla o ciclo de vida de usuá-
rio e senha, desde o momento em que é criado até quan-
do precisa ser alterado ou eliminado do sistema. "Tem
a ver com segurança? Sim", responde Yai, "elimina aces-
sos desnecessários." O programa permite, por exemplo,

André Carraretto, da
Symantec: software
impede que alunos usem
computadores da IES para
invadir outros sistemas

'! que só alunos matriculados em determi-
nada disciplina tenham acesso aos con-
teúdos e serviços ligados àquela matéria.
Quando o semestre acaba, o usuário an-
tigo é cancelado de forma automática e
os novos alunos cadastrados. O
Gerenciador de Identidade pode ser usa-
do em IES com um mínimo de cem usu-
ários. Há planos em que o programa sai
a US$ 30 por usuário.

Outro programa recomendado pela
IBM para ser usado na parte adminis-
trativa é o "sigle sign-on", lançado em
março deste ano. Ele ajuda a gerenciar o
controle de muitas senhas. "Geralmente
se tem uma senha para e-mail, outra para
entrar na rede e outras mais. Quando

instalado o 'sigle sign-on', o usuário só precisa saber uma
senha para entrar na máquina. A partir daí acessa to-
dos os aplicativos e o computador informa as diversas
senhas automaticamente", diz Yai. Uma proteção con-
tra a insegurança dos papeizinhos em que se costuma
anotar as senhas. O preço, na configuração mais baixa,
é de US$ 70 por máquina. É preciso comprar um míni-
mo de cem licenças. •
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