
Software gratuito detecta ataques cibernéticos  
 
A Reactive Network Solutions anunciou que irá distribuir gratuitamente um programa de 
segurança capaz de detectar e ciberataques causados por grupos terroristas ou hackers malignos.  
 
Batizado de FloodGuard Alert, trata-se de um um sistema de segurança capaz de identificar e 
bloquear vários tipos de ataques cibernéticos capazes de sobrecarregar redes ou mesmo derrubar 
sites conhecidos como DDoS (Distributed Denial of Service), DRDoS (Distributed Reflective Denial 
of Service) e até propagação de worms.  
 
O FloodGuard Alert é uma versão reduzida de um dos principais produtos da casa — o FloodGuard 
— e é voltado para administradores de sistemas e de rede que desejam ter mais informações 
sobre os ataques quando eles ocorrerem.  
 
Segundo Alan Crawley, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Reactive Network 
Solutions, em tempos de crescente atividade terrorista, "a Internet tornou-se um campo de 
batalha crítico para um novo tipo de inimigo que, sem nenhuma educação especial ou 
ferramentas, pode fácil e rapidamente danificar empreendimentos livres em todo o mundo".  
 
Desse modo, o FloodGuard Alert permitirá que os administradores de rede e de sistemas detectem 
ataques imediatamente, fornecendo informações para interromper esss ameaças antes que eles 
causem danos sérios.  
 
O FloodGuard Alert é capaz de identificar anomalias no tráfico da rede por meio de um sofisticado 
conjunto de algoritmos capazes de detectar ataques novos e já conhecidos como DDoS ou DRDoS. 
O software cria um perfil estatístico do tráfego normal da rede, o que permite ao sistema detectar 
padrões de tráfego fora do comum.  
 
Uma interface baseada em Java de fácil compreensão ajuda o administrador a visualizar o ataque 
utilizando uma representação gráfica do tráfego de dados que informa dinamicamente o tipo e a 
intensidade do ataque, assim como as medidas iniciais para bloquear o ataque.  
 
A interface do usuário pode ser aberta em clientes baseados em Linux ou Windows de 32 bits, 
tanto de dentro quanto de fora de firewalls.  
 
O Flood Alert é gratuito e estará disponível para download a partir do próximo dia 14 de abril de 
2003, no site da empresa, mas os interessados já podem se registrar.  
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