
Falha no Windows coloca em risco redes corporativas 
 
Uma falha presente em diversas versões do Windows pode colocar dados de redes corporativas 
em risco. A Microsoft informou ontem que um problema existente nas versões NT 4.0, NT 4.0 SE, 
2000 e XP permite que um usuário obtenha elevação de privilégio para executar comandos não-
autorizados.  
 
A Microsoft classificou a vulnerabilidade como "importante", segundo nível na escala remodelada 
no fim do ano passado, e aconselhou os administradores de rede a baixar os arquivos de correção 
(www.microsoft.com/technet). O erro acontece no "kernel" do Windows, espécie de coração do 
programa, que executa serviços como gerenciamento de dispositivos e memória; alocação de 
tempo de processamento; e administração de erros.  
 
"Há uma falha na forma como o kernel transmite mensagens de erro ao debugger. A 
vulnerabilidade existe porque um invasor pode escrever um programa para explorar a falha e 
rodar código de sua escolha. O invasor pode explorar a vulnerabilidade para executar qualquer 
ação no sistema, incluindo apagar dados, criar contas com acesso administrativo ou reconfigurar o 
sistema", diz o boletim de segurança da Microsoft.  
 
A companhia ressaltou, no entanto, que o sucesso de um ataque desse tipo depende de diversos 
fatores. Em primeiro lugar, o invasor teria de se logar na máquina-alvo, através do console ou de 
um terminal. Além disso, segundo a Microsoft, servidores configurados de acordo com as 
recomendações de segurança da empresa só permitem acesso de administradores.  
 
NOVA TECNOLOGIA PARA ANTIVÍRUS  
 
"Como as melhores práticas recomendam a restrição do direito de se logar interativamente aos 
servidores, essa questão afeta principalmente sistemas clientes e terminais", detalha o 
comunicado. O "patch" disponibilizado pela Microsoft corrige os erros de gerenciamento na troca 
de informações entre o kernel e o "debugger".  
 
A Microsoft já publicou 13 boletins de segurança neste ano. Desde o início do ano passado, a 
Microsoft vem investindo no aumento da segurança de seus programas, como parte de uma 
estratégia milionária batizada de Trustworthy Computing ("computação confiável").  
 
A Microsoft anunciou, nesta semana, uma tecnologia que será incluída nas futuras versões do 
Windows para aumentar a eficiência de softwares antivírus. A Filter Manager Architecture 
gerenciará operações básicas de antivírus, como o escaneamento do disco rígido, facilitando o 
trabalho dos desenvolvedores dessas soluções.  
 
A arquitetura também permitirá rodar dois antivírus no mesmo computador - uma opção que 
atualmente causa diversos conflitos. A tecnologia, no entanto, ainda se encontra em estágio de 
desenvolvimento e não há previsão para lançamento no mercado.  
 
Até a metade do ano, devem ser lançados recursos adicionais de segurança para o Word e o 
Exchange, sistema de gerenciamento de correio eletrônico para empresas. A nova versão do Word 
contará com um marcador baseado na linguagem XML que tornará mais fácil para os antivírus 
identificar trechos suspeitos em documentos.  
 
A Microsoft lançou recentemente, apenas para desenvolvedores, um pacote chamado PC 
Satisfaction, que contém recursos aperfeiçoados de proteção antivírus, firewall para desktops e 
ferramenta para gravação automática de dados em CD.  
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