
Vulnerabilidade coloca servidores corporativos em risco 
 
Microsoft alerta empresas para falha no Windows 2000. 
 
A Microsoft divulgou um alerta aos seus clientes sobre uma falha no Windows 2000 que pode ser 
usada por hackers para invadir servidores corporativos. A vulnerabilidade foi descoberta depois 
que uma empresa teve sua rede violada na última quarta-feira. A empresa recomendou a 
aplicação imediata de um arquivo de correção.  
 
"Temos relatos isolados de clientes em que a falha vem sendo explorada. Publicamos uma série 
de soluções alternativas. No fim, a única forma de se proteger é aplicar o 'patch', mas 
respeitamos a necessidade das empresas de realizar testes antes", disse Ian Mulholland, gerente 
do programa de segurança da Microsoft.  
 
Muitos clientes consideram os processos de atualização e correção dos programas da Microsoft 
caros e inconvenientes. A companhia, no entanto, tem encorajado a utilização dos "patches", 
principalmente depois da ação do "verme" Slammer, que prejudicou o tráfego da Internet em 
diversos países em janeiro.  
 
O incidente envolvendo o Windows 2000 é particularmente grave porque a companhia soube da 
vulnerabilidade depois dos hackers. Na maioria dos casos, pesquisadores e empresas de 
segurança descobrem a falha e informam a desenvolvedora do software, que prepara um arquivo 
de correção, antes de avisar seus clientes.  
 
Ferramenta de invasão circula na internet  
 
Mulholland informou que a invasão relatada à Microsoft vem sendo investigada pelo FBI. 
Empresas de segurança, como a Internet Security Systems (ISS), também receberam queixas 
envolvendo a falha no Windows 2000. Os ataques, no entanto, não parecem ter alcançado larga 
escala.  
 
A falha no Windows 2000 é causada por um componente utilizado pelo protocolo WebDAV. Um 
hacker pode explorar a brecha enviando uma requisição HTTP específica para um servidor 
rodando o Internet Information Server (ISS) - também da Microsoft. Segundo a ISS, já há uma 
ferramenta específica para explorar a vulnerabilidade, circulando na rede.  
 
"A requisição pode fazer com que o servidor caia ou execute código da escolha do invasor. O 
código rodaria no ambiente de segurança do IIS", explica o boletim de segurança da Microsoft. O 
recurso URLScan, parte da ferramenta IIS Lockdown, bloqueia esse tipo de ataque nas 
configurações padronizadas. A falha afeta apenas o IIS 5.0 rodando em servidores Windows 2000.  
 
A Microsoft também publicou uma lista de soluções temporárias para os usuários que não podem 
aplicar o arquivo de correção imediatamente. As alternativas vão da desativação completa do IIS 
ao bloqueio da requisição capaz de explorar a vulnerabilidade do componente WebDAV.  
 
No início deste ano, a Microsoft comemorou um ano da estratégia "Trustworthy Computing" 
("Computação Confiável"), lançada pessoalmente por Bill Gates como um ambicioso plano de 
segurança de US$ 100 milhões. O chairman pediu aos funcionários que dessem menos atenção ao 
desenvolvimento de novos recursos e revisassem todos os itens de segurança dos softwares 
produzidos pela companhia.  
 
A estratégia não acabou, no entanto, com as diversas falhas nos programas. Em 2002, foram 
publicados 72 boletins de segurança, abrangendo vulnerabilidades em programas como Windows, 
SQLServer, Internet Explorer, IIS, Word e FrontPage. A falha no Windows 2000 é a sétima 
divulgada pela Microsoft este ano.  



 
BOLETINS DE 2003  
 
22 de janeiro  
 
>> Uma falha do tipo "unchecked buffer" no serviço de localização permite que um hacker 
execute código não-autorizado na máquina. Softwares afetados: Windows NT 4.0, Windows NT 
4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000 e Windows XP. Gravidade: crítica.  
 
>> Arquivo de correção cumulativo para o Microsoft Content Management Server 2001. 
Gravidade: importante.  
 
>> Uma falha na manipulação dos certificados de segurança V1, do Exchange Server, pode 
resultar em vazamento de informações. Software afetado: Outlook 2002. Gravidade: moderada.  
 
5 de fevereiro  
 
>> Arquivo de correção cumulativo para o Internet Explorer. Softwares afetados: Internet 
Explorer 5.01, 5.5 e 6.0. Gravidade: crítica.  
 
>> Uma falha do tipo "unchecked buffer" no Windows Redirector permite elevação não-autorizada 
de privilégios. Software afetado: Windows XP. Gravidade: moderada.  
 
26 de fevereiro  
 
>> Uma falha no centro de suporte e ajuda permite que um hacker execute código não-
autorizado na máquina. Software afetado: Windows ME. Gravidade: crítica.  
 
17 de março  
 
>> Uma falha do tipo "unchecked buffer" no componente WebDAV permite que um hacker 
derrube ou execute código não-autorizado no servidor. Software afetado: Windows 2000. 
Gravidade: crítica.  
 
Fonte: Portal Jornal do Commercio – Acesso em 19/03/2003. 


