
Serviços recuperam-se de ataques 
 
Um dia depois dos ataques que suspenderam temporariamente seus serviços, o Twitter e o 
Facebook trabalhavam, na sexta-feira, para evitar novas tentativas de DoS, a sigla em inglês 
para ataque de negação de serviço.  
 
Os ataques sofridos na quinta-feira foram atribuídos pelo Facebook a um blogueiro da 
República da Geórgia. O usuário tinha contas no Facebook, no Twitter, no YouTube, no 
LiveJournal e no Blogger (um serviço do Google), que também foi afetado, de acordo com 
usuários que ainda tinham problemas de conexão na sexta-feira. 
 
Com os ataques de negação de serviço, os hackers conseguem assumir o controle de milhares 
de computadores, criando as chamadas botnets. Depois, eles enviam um enorme volume de 
dados para sites de internet, tornado seu acesso mais lento ou tirando as páginas do ar. "O 
problema com esse tipo de ataque é que é muito difícil descobrir quem os provocou", disse 
Dmitri Alperovitch, vice-presidente de pesquisa de ameaças da McAfee, fornecedora de 
software de segurança. "As botnets que lançaram os ataques estavam espalhadas pelo mundo 
todo." 
 
O apelido do blogueiro que teria provocado os problemas é Cyxymu, um nome atribuído à 
capital de Abkházia, uma região separatista da Geórgia. 
 
As medidas de defesa do Twitter causaram algumas interrupções do serviço na sexta-feira, 
informou a empresa. Muitos usuários não puderam enviar suas mensagens, conhecidas como 
tweets. "Nas últimas 24 horas, temos lutado contra uma variedade de ataques que continuam 
a mudar de natureza e intensidade", disse na sexta-feira Biz Stone, co-fundador do Twitter, 
em um blog. 
 
Um ataque de negação de serviço paralisou o Twitter totalmente na quinta-feira. No Facebook, 
o problemas só teriam atingido alguns usuários. Ambos os sites retomaram seus serviços no 
fim do dia, assim como o serviço de blogs LiveJournal. O site Blogger, do Google, disse que 
uma "pequena parte dos usuários" foi afetada. Nenhum outro site do Google foi interrompido, 
de acordo com a empresa. 
 
Em agosto do ano passado, a Geórgia e a Rússia travaram uma guerra de cinco dias em torno 
da região separatista da Ossétia do Sul. Mais tarde, a Rússia reconheceu a Ossétia do Sul e a 
Abkházia como países independentes. 
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