
A
medida que as
corporações buscam
meios de reduzir
custos de TI,

otimizar recursos e melhorar
eficiências operacionais,
três tendências tecnológicas
começam a dominar o
mercado: virtualização,
arquitetura orientada a
serviços (SOA na sigla em
inglês) e mobilidade.

Do ponto de vista da
segurança, isso significa a
criação de uma infinidade
de camadas de risco,
todas necessitando ser
implementadas e gerenciadas
com segurança. "Estamos
falando de camadas e camadas
nas quais você precisa prestar
atenção, não só isoladamente,
mas também onde se
mesclam com interações
imprevistas", diz Dennis
Moreau, CTOda Configuresoft,
empresa de gerenciamento
de configuração.

"Os profissionais de TI
estão enfrentando uma série
de dilemas de segurança

O risco de falha é multiplicado
quando se adota a
consolidação de servidores
virtuais, porque perder um
servidor físico significa perder
50 máquinas virtuais ao
mesmo tempo.
Os próprios gerenciadores de
máquinas virtuais precisam de
proteção. O ESX da VMware,
o XenServer da Citrix Systems
e o Hyper-V da Microsoft
são sistemas operacionais
leves que se tornam alvos de
exploração tentadores para
atacantes, particularmente
através de comandos
SSH e outros caminhos
administrativos, segundo Dave
Shackleford, CTO do Center
for Internet Security.

Camada virtual
Para tratar o problema
de gerenciamento, a

Microsoft adquiriu a
Calista Technologies em

janeiro, provavelmente para
acrescentar a tecnologia



anomalias e enviar alertas. Isso
a Novell delega a fornecedores
externos de ferramentas,
conta Richard Whitehead,
diretor de marketing de
produto da companhia. Duas
destas ferramentas são o
VirtualShield da Blue Lane
Technologies e o Virtual
SecurityAppliance (VSA) da
Reflex Security.

Camada de aplicativos
Os controles de versões e
configurações também são
fatores importantes para
SOA, com um número
crescente de infra-estruturas
de mensagem de aplicativos
móveis construídas sobre o
protocolo SOAP baseado em
XML Os aplicativos web têm
sido o principal agente de
ataques nos últimos dois anos.
Comece a unir estes aplicativos
e lhes dê acesso a back ends de
sistemas de parceiros através
de um front end baseado
em web services e você verá
atacantes explorando este
canal para entrar em sistemas,
alerta o Janulaitis.

Outra preocupação
com a segurança envolve
os parsers usados em
aplicativos para traduzir
XML em HTTP, linguagem
aceita por firewalls IP. As
empresas que utilizam
parsers de terceiros precisam
perguntar se e como foi feito
hardening de segurança nos
próprios parsers, observa
Steve Orrin, diretor de
soluções de segurança da
Intel. A companhia oferece
o SOA Security Toolkit, uma
plataforma de mensagem
SOA baseada em padrões
que pode ser instalada no
servidor de aplicativos.

Gari Singh, gerente de

produtos SOA WebSphere
Security Gateway da IBM,
concorda que a encriptação
é prática, mas lembra
que as conseqüências
inesperadas de um payload
HTTP malicioso encriptado
atravessando as defesas do
firewall são preocupantes.
Especialistas dizem que as
redes de identidade federada
serão vitais para gerenciar
mensagens de solicitação de
verificação de credenciais
que atravessam múltiplos
sistemas pertencentes a
múltiplos donos em uma
SOA. Singh compara estas
redes a redes de governança
que vão requerer um

intermediário para lidar com
metadados sobre direitos e
provisionamento. E, assim,
as camadas se tornam mais
profundas. Em 2011, prevê o
IDC, os gastos mundiais com
iniciativas baseadas em SOA
vão se aproximar dos
14 bilhões de dólares.

Camada de Mobilidade
A interseção de SOA com
dispositivos móveis já está
acontecendo em empresas
como a Delaware Electric.
Com um aplicativo de
automação de campo, por
exemplo, os funcionários
podem encomendar material
para projetos de sistemas,

onde quer que estejam,
utilizando tablet PCs. Estes
dispositivos permitem que
engenheiros de sistemas
elétricos façam tudo, desde
inspecionar pontos no GPS
a projetar e esquematizar a
instalação de fios e medidores.

Acima de tudo, é preciso
aplicar encriptação à
mobilidade, orienta Mark
Burnene, diretor executivo
de segurança e operações
de TI da cadeia de hotéis
Gaylord Hotels. Basta ver o
número e os tipos de brechas
na privacidade postadas
no web site Privacy Rights
Clearinghouse para perceber
que os laptops continuarão
representando uma enorme
exposição a risco.

Como parte dos seus
esforços de compliance,
a Gaylord Hotels
implementou a tecnologia
Full Data Encryptionz
validada por FIPS 140-2
da Credant Technologies.
Com. ela, a companhia
encriptou dados em
seus 800 laptops Windows.

A encriptação também vai
fundir-se com gerenciamento
de segurança de endpoint.
No início de março, por
exemplo, a Symantec
acrescentou encriptação
do endpoint ao seu pacote
de segurança. No geral,
o Gartner estima que as
plataformas de segurança
do endpoint serão um
mercado de 3,6 bilhões de
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