
Falhas no IIS da Microsoft colocam servidores em risco 
 
A Microsoft revelou uma série de falhas no Internet Information Server (IIS) que deixam os 
servidores de sites vulneráveis a ataques de hackers. A empresa classificou as vulnerabilidades 
como "importantes" e recomendou a instalação urgente do arquivo de correção.  
 
A primeira falha, que afeta as versões 4.0, 5.0 e 5.1, envolve a mensagem de erro enviada 
quando um endereço é redirecionado. Um invasor pode atrair um usuário para um site e, através 
de comandos Cross-Site Scripting (CSS) específicos, ganhar privilégios de acesso.  
 
A segunda vulnerabilidade é decorrente de um erro de validação de determinados tipos de página 
pelo IIS 5.0. Um hacker pode tentar fazer um upload para o servidor e, ao requisitar essa página, 
causar uma falha conhecida como "buffer overrun". O invasor, em caso de sucesso, teria 
autorização para executar uma série de comandos na máquina atacada. Uma falha similar, mas 
envolvendo páginas do tipo ASP, afeta as versões 4.0 e 5.0 e pode causar uma queda do servidor 
por falta de memória.  
 
O último erro resulta da incapacidade do IIS 5.0 e 5.1 de lidar com requisições WebDAV muito 
longas. Um hacker pode aproveitar a brecha para realizar um ataque de negação de serviço 
(DoS). O servidor, no entanto, seria reiniciado normalmente logo após a falha. Nenhuma das 
quatro falhas foi detectada na versão 6.0 do IIS.  
 
A Microsoft anunciou também uma falha que permite ataques de negação de serviço a servidores 
IIS instalados em redes NT 4.0 e Windows 2000. O problema acontece no Windows Media 
Services (WMS), que suporta um recurso para disponibilização de conteúdo multimídia através de 
redes, conhecido como "multicast streaming".  
 
"O WMS não é instalado como padrão no Windows 2000 e tem de ser baixado para ser instalado 
no NT 4.0. Um hacker tentando explorar essa vulnerabilidade teria de saber que computadores na 
rede têm o WMS instalado", explica o boletim da Microsoft. Os arquivos de correção podem ser 
encontrados em www.microsoft.com/technet.  
 
Vírus Holar.H apaga arquivos do computador  
 
Fabricantes de antivírus alertaram ontem para a descoberta de um novo vírus, chamado Holar.H, 
que pode apagar todos os arquivos das máquinas infectadas. O "worm" é transmitido em 
mensagens com os seguintes assuntos: "Endless life", "Famous PpL N Bad Setuations", "For your 
elegant Taste", "Fw:Send it to all of the ppl u love" e "Helloooooooo".  
 
Quando o computador infectado é reiniciado 30 vezes, o vírus começa a apagar os arquivos. Um 
dado curioso é que em alguns casos a mensagem infectada, segundo a Panda Software, tem 
como remetente o e-mail dispatch@mcafee.com. O vírus é trasportado por arquivos do tipo .pif, 
mas as mensagens podem conter outros anexos.  
 
O risco é considerado pequeno porque houve poucos casos no País. As empresas recomendam a 
atualização dos antivírus. Quem preferir pode usar opções gratuitas disponíveis em 
housecall.trendmicro.com, www.webimmune.net e www.pandasoftware.com/activescan.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 30 maio 2003. 


