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A segurança da informação (SI) está diretamente relacionada 
com proteção de um conjunto de informações, no sentido de 
preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma 
organização. São propriedades básicas da segurança da 
informação: confidencialidade, integridade, disponibilidade,   
autenticidade e legalidade. A SI não está restrita somente 
a sistemas computacionais, informações eletrônicas ou sistemas 
de armazenamento. O conceito aplica-se a todos os aspectos de 
proteção de informações e dados. O conceito de Segurança 
Informática ou Segurança de Computadores está intimamente 
relacionado com o de Segurança da Informação, incluindo não 
apenas a segurança dos dados/informação, mas em si o sistema. 

INVASÕES NA INTERNET 

Todo sistema de computação necessita de um sistema para proteção de arquivos. Este sistema é um 
conjunto de regras que garantem que a informação não seja lida, ou modificada por quem não tem 
permissão. 

A segurança é usada especificamente para referência do problema genérico do assunto, já os mecanismos 
de proteção são usados para salvar as informações a serem protegidas. A segurança é analisada de várias 
formas, sendo os principais problemas causados com a falta dela a perda de dados e as invasões de 
intrusos. A perda de dados na maioria das vezes é causada por algumas razões: 

 Fatores naturais: incêndios, enchentes, terremotos, e vários outros problemas de causas naturais; 

 Erros de hardware ou de software: falhas no processamento, erros de comunicação, ou bugs em 
programas; 

 Erros humanos: entrada de dados incorreta, montagem errada de disco ou perda de um disco. 

Para evitar a perda destes dados é necessário manter um backup confiável, armazenado geograficamente 
distante dos dados originais     

NÍVEIS DE SEGURANÇA 

Depois de identificado o potencial de ataque, as organizações têm que decidir o nível de segurança a 
estabelecer para uma rede ou sistema os recursos físicos e lógicos a necessitar de proteção. No nível de 
segurança devem ser quantificados os custos associados aos ataques e os associados à implementação de 
mecanismos de proteção para minimizar a probabilidade de ocorrência de um ataque. 

Segurança física 

Considera as ameaças físicas como incêndios, desabamentos, relâmpagos, alagamento, algo que possa 
danificar a parte física da segurança, acesso indevido de estranhos (controle de acesso), forma inadequada 
de tratamento e manuseio dos veículos. 

Segurança lógica 

Atenta contra ameaças ocasionadas por vírus, acessos remotos à rede, backup desatualizados, violação 
de senhas, furtos de identidades, etc. 

 


