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INFORMÁTICA
Um em cada cinco
computadores vulnerável a
ataques online
29 | 07 | 2008   09.25H
Portugueses não estão conscientes dos perigos da
internet e «esquecem-se de que os criminosos
podem usar os computadores de outros para
cometer crimes». O nível de segurança da internet
portuguesa é definido como perigoso, revela
estudo.

CARLA MARINA MENDES | CMENDES@DESTAK.PT

Não são visíveis através do microscópio ou tão
pouco se se podem combater com recurso a
antibióticos. Mas ainda que este tipo de vírus não
ponha em risco a saúde humana, é capaz de
provocar valentes dores de cabeça, escondidos por
detrás de gestos tão simples como ligar um
computador e aceder à internet. E, em Portugal, um
em cada cinco computadores está vulnerável aos
seus ataques.

As conclusões resultam de um trabalho de dois
anos, traduzido num projecto, o NONIUS, uma
investigação conjunta do Instituto Pedro Nunes e
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra, que definiu o nível de
segurança da internet lusa como perigoso.

«Os portugueses devem ficar preocupados»,
confirma ao Destak Francisco Rente, um dos
responsáveis pelo projecto. «O perigo é real, mas
os portugueses não estão conscientes disso.
Muitos dizem que não há nada de valioso nos seus
computadores que motive um ataque, mas
esquecem-se que os criminosos podem usar os
computadores de outras pessoas para cometer
crimes.»

Porque, defende o especialista, os antivírus podem
ajudar, mas não impedem os ataques, já que é
difícil acompanhar a velocidade com que são
criados novos vírus, a única forma de protecção
eficaz é «o bom senso. Esse é o melhor conselho
para o utilizador comum.

Não esquecer que é preferível não abrir um e-mail
quando não souber quem é o destinatário, não
instalar software sem a certeza da sua
proveniência». O uso regrado dos computadores e
da net é, pois, o melhor caminho para evitar o pior.

8 comentários
O mal é darem um PC a qualquer macaco. É o que acontece com os carros
e as cartas de condução. A diferença é que no caso dos PCs não se morre
de "acidente".
MANIC NIBLE | 30.07.2008 | 16.23H

JOÃO CÉSAR DAS NEVES
Temas Nacionais

JOSÉ LUÍS SEIXAS
Boas férias

inquérito
Sente que Portugal está
menos seguro?

Sim

Não

VOTAR

passatempos
Neste momento não se
encontra nenhum
passatempo a decorrer.

notícias da mesma secção
| Posse ilegal de armas punida com prisão
preventiva

| Governo escolhe juiz conselheiro para liderar
segurança interna

| Conselhos de sobrevivência para os pais

| Sete assaltos no centro histórico de Guimarães

| Preço da gasolina desceu 5 % e do gasóleo 8 %

PUBLICIDADE

opinião

pergunta do dia

SEGURANÇA
Números oficiais do sector bancário revelam que, no
último mês e meio, ocorreram cerca de 50 assaltos a
bancos. Já dados do Relatório de Segurança Interna
indicam que só este ano já houve 150 assaltos, contra
os 136 registados em 2007, mas as autoridades
acreditam que o número possa ainda ser maior.

A que factor(es) atribui este aumento de assaltos?
Sente que Portugal está menos seguro?

fotos da semana

top notícias da semana
1 | Touros de morte regressam a Barrancos

63 comentários



É pena a quantidade de barbaridades que sistematicamente aparecem nos
comentários a este tipo de notícias!!!! Acham mesmo que alguém com o
conhecimento necessário para aceder (através de protocolos comuns a
todos os SO's) e violar um sistema remoto, está preocupado com o nome do
SO??? Querem por acaso comparar o nível de segurança de uma estrutura
caseira, independentemente do sistema operativo, com uma estrutura
empresarial, que será efectivamente o alvo final de um ataque??? A todos
os utilizadores de SO's, cujo o ego é tão pequeno que precisam de
aproveitar todas as situações para dizer "o meu é maior que o teu", só posso
dizer uma coisa: CRESÇAM!!! PS: e comprem uma firewall em condições!!!!
SYSADMIN | 30.07.2008 | 13.24H

O OS da Mac é considero "a prova de virus", porque ainda não é usado por
muita gente, esperem até isso acontecer e verão a Apple a enviar patches e
outros afins para os corrigir... Mas como já é do conhecimento de todos, o
maior problema que leva a esses problemas de segurança encontra-se entre
o teclado e a cadeira...
JORGE | 30.07.2008 | 09.57H

Para discussões sobre SO's, visite www.bazul.org
JOÃO CAPILULZ | 30.07.2008 | 04.58H

Ó meu caro Jonas, toda a gente, no mundo da informática, sabe que o
Windows foi sempre a maior bosta de sempre e eu utilizo-o desde a versão
1 a P/B. Os Mac's são específicos para um determinado tipo de trabalho que
não é apropriado para os vulgares utilizadores domésticos e o Linux, o
melhor sistema operativo de sempre? Bom, tem todo o direito de elogiar
quem gosta e prefere, mas mesmo sendo o Windows uma bosta, o facto é
que todos os construtores de hardware e software internacionais fazem-no
para ele! Mas um facto é certo: ainda no tempo do Vista Beta e já mesmo
depois das RC, o próprio SO não reconhecia hardware da própria Microsoft,
caso de teclados e ratos. Aconteceu comigo e não é conversa da treta. O
problema é que não existe ninguém com capacidade para desenvolver um
SO que substitua o Windows, uma verdadeira manta de retalhos, e que
possua a mesma facilidade de configuração - falo para o caso dos
utilizadores domésticos e não dos profissionais -, e compatibilidades a todos
os níveis. Resumindo, Mac's para profissionais e trabalhos que dependam
da tecnologia e do software que eles desenvolvem; Linux's para os que
pretendem ser diferentes em alguma coisa. É que eu ainda sou do tempo
dos mainframes, do Unix e do Xenix...
MAINFRAME À SOLTA | 30.07.2008 | 01.58H

Para quem quer estar realmente seguro existem duas alternativas: Um
sistema operativo proprietário, pago, mas robusto e seguro, o MacOS que
equipa os vulgos Apple Macintosh. e melhor sistema operativo de sempre, o
Linux, open-source e bastante seguro. Sabiam que para qualquer um destes
sistemas operativos a palavra anti-virus não faz qualquer sentido? Uma vez
que foram arquitectados de modo a que as instruções priveligiadas só
possam ser realizadas com um utilizador priveligiado. Um virus para se
instalar teria que lhe pedir autorização :) Vamos lá abandonar o mundo
Windows, que está cansado putrefacto e desajustado da realidade.
JONAS TORVALDS | 29.07.2008 | 23.56H

Noticias recicladas?
ANÓNIMO | 29.07.2008 | 18.42H

2 | Acredite que não foi a sida que morreu...
45 comentários

3 | Cavaco Silva promulga instalação de 'chip' nos
automóveis

35 comentários



Carla Mendes, segundo noticias publicadas em outros órgãos de
comunicação social, 1/5 dos computadores do Estado é que estão
vulneráveis, embora o âmbito do estudo tenha sido mais alargado. Será de
rectificar a noticia?
PORREIRO PÁ! | 29.07.2008 | 18.00H
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