
Nova falha encontrada em várias versões do Windows  
 
Erro abre porta de computadores para hackers. 
 
Dois dias depois de divulgar uma grave vulnerabilidade no Windows 2000, a Microsoft revelou 
uma nova falha, presente em diferentes versões do sistema operacional. O erro acontece na 
execução de scripts - comandos utilizados por páginas na Internet - e pode ser usado por hackers 
para invadir máquinas de usuários domésticos e corporativos.  
 
"Um invasor pode explorar a vulnerabilidade construindo uma página que, ao ser visitada por um 
usuário, executa códigos da escolha do invasor de acordo com os privilégios de acesso do usuário. 
A página pode estar hospedada em um site ou ser enviada diretamente ao usuário por correio 
eletrônico", explica o boletim da Microsoft.  
 
A empresa, que classificou a falha de "crítica", solicitou a todos os usuários que instalem um 
arquivo de correção disponível em www.microsoft.com/technet. O problema afeta as versões 98, 
98 SE, ME, NT 4.0 NT 4.0 Terminal Server Edition, 2000 e XP do Windows.  
 
Defeito no filtro do isa server 2000  
 
A Microsoft ressaltou no boletim que computadores com a função de execução de scripts do 
Internet Explorer desabilitada estão protegidos. A invasão através de e-mail é automaticamente 
bloqueada nas configurações padronizadas do Outlook Express 6.0 e do Outlook 2002 e nas 
versões corrigidas do Outlook 98 e 2000.  
 
Além da nova falha no Windows, a Microsoft revelou um defeito no filtro de detecção de intrusos 
do Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000, que permite a um hacker realizar um 
ataque "denial of service" (DoS) a servidores corporativos.  
 
Os ataques DoS consistem no envio de milhões de pacotes de dados - a partir de computadores 
invadidos - a um servidor. O excesso de informação causa uma pane na máquina. Embora tenha 
considerado a falha no ISA Server 2000 de risco "moderado", a Microsoft aconselhou a aplicação 
do arquivo de correção, também disponível no site da  
 
empresa.  
 
Na última segunda-feira, a Microsoft alertou seus clientes para uma falha no Windows 2000, que 
pode ser usada por hackers para invadir servidores corporativos. A vulnerabilidade, causada pelo 
componente WebDAV, foi descoberta depois que uma empresa teve sua rede violada.  
 
O incidente foi considerado particularmente grave por especialistas em segurança porque a 
Microsoft só soube da vulnerabilidade depois dos hackers. Segundo a empresa ISS, antes de a 
companhia divulgar o alerta, já havia uma ferramenta de invasão que explora a falha circulando 
na rede.  
 
No início deste ano, a Microsoft comemorou um ano da estratégia "Trustworthy Computing", 
apresentada como uma iniciativa de US$ 100 milhões. O plano não acabou, no entanto, com as 
diversas falhas nos softwares. Em 2002, foram publicados 72 boletins de segurança, abrangendo 
vulnerabilidades em programas como Windows, SQLServer, Internet Explorer, IIS, Word e 
FrontPage. A Microsoft já divulgou nove falhas este ano.  
 
Linux também tem brecha para invasões  
 
O sistema operacional Linux, considerado por muitos mais seguro do que o Windows, também 
pode representar um risco para empresas e usuários domésticos.  



Programadores revelaram esta semana uma brecha no software que permite a um usuário local 
com acesso limitado assumir controle total da máquina.  
 
A vulnerabilidade existe nas versões 2.2 e 2.4 do "kernel" do Linux, de acordo com Alan Cox, um 
dos principais representantes da comunidade que desenvolve o sistema operacional aberto. O 
kernel é o "coração" comum das diferentes versões do Linux, distribuídas no mundo inteiro por 
empresas como Red Hat, SuSE, SCO Group e a brasileira Conectiva.  
 
Segundo Cox, o problema encontrado no Linux não é tão grave quanto as falhas que permitem 
acesso remoto de hackers, como as reveladas pela Microsoft esta semana. No caso da brecha 
existente no kernel do Linux, é preciso que o invasor tenha acesso legítimo a máquina, para só 
então conseguir invadir áreas restritas do sistema.  
 
Curiosamente, o problema afeta o componente "ptrace", que ajuda a encontrar falhas em 
softwares. A comunidade responsável pelo desenvolvimento do Linux já publicou uma correção. A 
distribuidora Red Hat também colocou um "patch" à disposição dos seus usuários.  
 
Outro software aberto, o servidor de e-mail Sendmail, também teve uma brecha revelada 
recentemente. A falha do software abria brechas para ataques baseados em rede.  
 
Jornal do Commercio do Rio de Janeiro - 20/3/2003 


