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facilitar o acesso às informações e impedir
U visitantes indesejáveis são alguns desafi-
os de quem administra a comunicação on-/ine.
A maioria dos internautas já ouviu falar ou leu
alguma notícia sobre o perigo que represen-
tam os hackers. Na verdade, esses visitantes
"indesejáveis são pessoas que dominam sis-
temas e linguagens utilizadas nos programas
de computador. O termo hackersassumiu uma
conotação pejorativa quando eles passaram a
utilizar seu conhecimento para burlar esque-
mas de segurança, interferindo nas redes para
obter informações sigilosas, alterar dados ou
apagar arquivos. Por isso, a preocupação com
a segurança tem crescido nos últimos tempos.

Recursos - A equipe da Área de Informática,
assim como os responsáveis pelos sitesde al-
guns deputados, adotaram medidas para dar
mais tranqüilidade ao usuário e preservara qua-
lidade das informações. Entre elas, a utilização
do programa Firewall, que filtra certos tipos de
acesso; e do software Security5ocketLayer
(SSL), que identifica as origens das conexões,
permitindo, assim, rastrear onde está o pro-
blema. Atualmente, uma das grandes dificulda-
des é punir crimes digitais por falta de legisla-
ção específica para o mundo virtual. Você, ser-
vidor, também pode se prevenir, garantindo a
segurança de seu trabalho com a adoção de
medidas simples (veja quadro).

Gomo se prevenir

fltNão compartilhe senhas com outras pessoas. O pe-
rigo de alguém ter acesso a sua senha é que essa
pessoa pode cometer alguma fraude utilizando sua
identidade

Cff;Tenha um programa antivírus atualizado (que elimina
99% dos riscos de ser "contaminado")

EtY Evite abrir arquivos desconhecidos com programas
executávéís Çcartbs virtuais ou documentos tipo
word, por exempp,

liV Faça backupsperi6i
de dados me&6Lp
hackers	\\

IfT'Não troque programas ex, J.i
papos)

tAo enviar documentos, tenha o costume de informar
a origem deles e se você utilizou antivírus antes de
remetê-los	-
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