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A 
6ª Reunião Semestral da ANSP (RSA6) será realizada em São 

Paulo, na Cidade Universitária da Universidade de São Paulo, 

câmpus Butantã, de 25 a 27 de agosto de 2014. Será uma reu-

nião especial, comemorativa dos 25 anos do projeto ANSP!

Como um dos objetivos da RSA é propiciar a aproximação e a integra-

ção entre os membros do Ecossistema ANSP e, em particular, entre 

as instituições que desenvolvem projetos de pesquisas inovadores, 

a RSA6 será realizada em conjunto com o CineGrid Brasil 2014, con-

ferência internacional dedicada a discussão e divulgação de projetos 

em streamings de vídeo que exigem grande largura de banda. As ati-

vidades da RSA6 ocorrerão de 25 a 27 de agosto e as do CineGrid nos 

dias 28 e 29 de agosto.

Todas as atividades da RSA6 ocorrerão na Cidade Universitária (USP- 

Butantã). Durante as três manhãs, serão desenvolvidos simpósios te-

máticos no Auditório István Jancsó da Biblioteca Brasiliana Guita e José 

Mindlin. Esse novo auditório conta, além dos recursos tradicionais, com 

captação de imagens e transmissão de IPTV. Os cursos serão oferecidos 

no período da tarde, no edifício do LaSSu (Laboratório de Sustentabilida-

de), da Escola Politécnica da USP.

CONVITE À 6ª REUNIÃO SEMESTRAL  
DA ANSP (RSA6)

Pela 6ª vez, a ANSP organizará encontro semestral para debater temas de interesse  
dos participantes de seu ecossistema - a RSA6 - em agosto de 2014, em São Paulo, em conjunto  

com a Conferência Internacional “CineGrid Brasil 2014”

Saiba mais sobre a RSA6 em: rsa.ansp.br

Saiba mais sobre o CineGrid em: http://cinegridbr.org/e http://www.cinegrid.org/

Atividade Temas Local (USP-Butantã) Período

Simpósios 
temáticos

1 - 25 anos de muitas ANSPs | Coord.: Luis F. Lopez (NARA-FMUSP) Auditório István Jancsó
Biblioteca Brasiliana Guita  

e José Mindlin
matutino2 - Track Cibersegurança | Coord.: Adriano Cansian (Unesp/ ACME!)

3 - Novas tecnologias de redes  | Coord.: Cesar Marcondes (UFSCar)

Almoço

Cursos

1 - Introdução ao OpenFlow | Coord.: Cesar Marcondes (UFSCar)

LaSSu (Laboratório  
de Sustentabilidade)

Escola Politécnica da USP
vespertino

2 - Introdução à NFV (Network Functions Virtualization)
Coord.: Cesar Marcondes (UFSCar)

3 - Cibersegurança | Coord.: Adriano Cansian (Unesp-ACME!)

4 - OpenStack | Coord.: Hermes Senger (UFSCar)

5 - Big Data | Coord.: Hermes Senger (UFSCar)

ACOMPANHE A RSA6! - Fique atento ao período das inscrições e às atualizações 
programáticas da RSA6, no site e nas redes sociais da ANSP!
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25 ANOS DE MUITAS ANSPs!

N
os anuários da ANSP, o segundo capítulo chama-se 

“Projeto” e o lead, abaixo do título, termina sempre 

com a expressão “por isso... é sempre um projeto”. 

Escrevemos assim porque, mais que rede, a ANSP sempre 

foi uma sequência de projetos inovadores na área de redes. 

Portanto, ao completar 25 anos de existência em 2014, a 

rede ANSP continua um projeto jovem.

Amadurecida durante os anos 80, a ANSP foi fundada oficial-

mente em 1989, na forma de uma rede de quatro centros de 

pesquisa de São Paulo (USP, Unicamp, Unesp e IPT) conecta-

dos à rede americana de pesquisa Bitnet através da FAPESP 

e do Fermilab (laboratório americano de pesquisas, locali-

zado nos arredores de Chicago). Naquela época, não havia 

Internet (!) e o projeto tinha como objetivo melhorar a comu-

nicação entre os físicos paulistas e seus colegas da América 

do Norte e da Europa. Nas palavras do Professor Oscar Sala, 

na época presidente do Conselho Superior da FAPESP:

Naquele mesmo ano de 1989, incentivado pela comunidade 

de cientistas da computação e, após o LNCC (Laboratório Na-

cional de Computação Científica) conectar-se à Universidade 

de Maryland, o governo brasileiro criou a RNP (Rede Nacional 

de Pesquisa). Como a rede ANSP já estava operando, ficou 

encarregada de dar suporte à criação da nova rede. A ANSP 

era, agora, construtora da rede nacional, e não só para físi-

cos, mas para toda a comunidade acadêmica.

Em 1991, o Fermilab adotou o protocolo TCP-IP. Sua parceira desde 

o início, a rede brasileira fez o mesmo. Com a consolidação da 

World Wide Web de Tim Berners-Lee, durante os anos seguintes, a 

ANSP foi, na prática, a “Internet Brasileira”. Esse processo culminou 

com sua nomeação, em 1997, como administradora do Registro de 

Domínios e das demais atividades do recém-criado Comitê Gestor 

da Internet no Brasil. A ANSP era, agora, construtora da Internet.

Em 1998, voltando-se novamente para São Paulo e para a aca-

demia, a ANSP tornou-se a “Advanced ANSP “, primeira rede 

acadêmica de abrangência estadual sobre enlaces de banda 

larga. Agora, a ANSP tinha dimensões “nacionais”, sendo maior 

e trafegando mais bits que a maioria das redes acadêmicas 

nacionais da Europa e de outros continentes.

Esse crescimento permitiu que, durante a década de 2000, a 

ANSP fosse escolhida como suporte técnico e administrativo dos 

projetos que formaram o até então maior programa de finan-

ciamento de pesquisa em Internet no país, o programa TIDIA da 

FAPESP. Esses projetos exigiam forte colaboração internacional e 

a ANSP orquestrou uma parceria com a RNP e a FIU (Florida In-

ternational University), de Miami, EUA, que permitiu a implantação 

dos primeiros enlaces acadêmicos de 10 Gbps entre as Américas 

do Sul e do Norte. Agora, a ANSP era uma das mais importantes 

infraestruturas de pesquisa do Estado de São Paulo.

Em 2012, com a perspectiva das redes definidas por software e da 

convergência e virtualização dos computadores, storages e de-

mais funções de rede, levarem a uma mudança de paradigma, a 

ANSP lançou as RSAs (Reuniões Semestrais da ANSP). Ambientes 

de discussão e aprendizado sobre os novos conceitos e as novas 

tecnologias de redes, essas reuniões são abertas a toda a comu-

nidade de técnicos de TI, professores e estudantes de graduação 

e pós-graduação das universidades e centros de pesquisa do Es-

tado de São Paulo. Agora, a ANSP é também Escola.

Qual será o próximo projeto?

Em abril de 1989, um ano depois de submetido o projeto ANSP à FAPESP, foi inaugurada oficialmente 
a primeira rede acadêmica interinstitucional do Brasil: a ANSP!

por Luis Fernandez Lopez | NARA-FMUSP - Coordenador do Projeto ANSP

“Visualizei a importância da 
comunicação que os cientistas teriam 
através daquele computador,  
a evolução que a ciência poderia ter,  
a rapidez com que as informações  
de outros países chegariam ao Brasil,  
e aí eu quis contribuir.”
(Depoimento de 2006, disponível no site da ANSP: http://
www.ansp.br/images/docs/Depoimentos/1-2006_PORT_
Oscar-Sala_Depoimento_ANSP.pdf)

Saiba mais sobre a história da ANSP, no Anuário ANSP 2013:  

http://www.ansp.br/index.php/br/anuarios-ansp

O Boletim Informativo ANSP é uma publicação periódica do NARA (Núcleo de Aplicações em Redes Avançadas), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

coordenado pelo Prof. Dr. Luis Fernandez Lopez. A Rede ANSP é um projeto de apoio à pesquisa financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo - FAPESP - por meio do processo 2013/11711-5  e executado pelo NARA.

Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 455, Edif. Medicina Legal, 2º, CEP 01246-903, São Paulo - SP.
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Como foram sua formação acadêmica e o início de sua atuação profissional?

Terminei a graduação em Engenharia Elétrica com ênfase em eletrônica digital e microele-

trônica, na Escola Politécnica da USP, em 1987. No ano seguinte, comecei a trabalhar no 

Centro de Computação Eletrônica da USP (atual Departamento de Tecnologia da Informa-

ção - DTI). Na época, a universidade usava um mainframe (computador de grande porte) 

para processar os sistemas administrativos e eu cuidava da manutenção do software bási-

co. Fazia a instalação e atualização do sistema operacional e outros pacotes de software 

fornecidos pelo fabricante do equipamento. O hardware da época, principalmente discos 

e fitas, eram pouco confiáveis e então havia bastante trabalho. Com o tempo, o hardware 

foi melhorando, as tarefas de atualização foram parcialmente automatizadas e a rede de 

terminais que acessavam o mainframe foi crescendo. Eram terminais com comunicação se-

rial e impressoras matriciais que foram posteriormente substituídos por PCs conectados à 

intranet da Universidade. E assim acabei indo para a área de redes e passei a trabalhar com 

software e videoconferência, além de cuidar do mainframe que já não exigia tanto tempo.

Como ocorreu sua trajetória na ANSP?

No ano 2000, fui convidado a trabalhar na ANSP pelo então coordenador técnico Milton Kaoru, atual coordenador do ptt.br. A 

coordenação do CCE concordou e fui trabalhar no prédio da Fapesp, inicialmente desenvolvendo software para resolver alguns 

problemas de rede que tínhamos na época. Algum tempo depois, o engenheiro de redes deixou o projeto e comecei a trabalhar 

na configuração e manutenção da rede.

Como funcionava o projeto ANSP naquela época?

A ANSP mantinha os equipamentos no CPD da Fapesp e compartilhava o espaço com o registro de domínios que funcionava no 

mesmo andar. Na época, ainda havia várias instituições que usavam linhas privativas (LPs) de até 2 Mbps. Eram linhas telefônicas 

dedicadas com modems que davam muitos problemas, principalmente com raios no verão, e levei algum tempo para acostumar-

me com os números usados nos modems para indicar os sinais da interface. Embora já os conhecesse antes, nunca tinha feito 

testes de loop nestas linhas. Um link internacional STM-1 (155 Mbps) foi entregue substituindo os 6 links de 2 Mbps que tínhamos 

antes e tive que aprender rapidamente hierarquia Sonet/SDH, pois passamos a usar também circuitos canalizados em E3 que 

substituíam as linhas com modems.

E como se deu a evolução da atuação da ANSP?

A ANSP estendeu-se pelo interior do estado conectando alguns câmpus da Unesp, USP e Unicamp e outro braço da rede ia até 

ENTREVISTA

ENGENHARIA DE REDES

JORGE MARCOS DE ALMEIDA, Engenheiro de Redes do NARA-USP, um dos mais antigos colaboradores do Projeto ANSP, fala sobre Engenharia de Redes.
Ministrou o workshop “Política de roteamento da ANSP”, na RSA2 (2ª Reunião Semestral da ANSP). É autor de: “Looking Glass para a ANSP” 
(03/02/2014, Tech Corner, Boletim ANSP nº 8) e “Demonstração Padtec de 100 Gbps no link USP-Unicamp do Kyatera durante o RSA4” (29/10/2013, 
Tech Corner, Boletim ANSP nº 7), disponíveis no site da ANSP.

(Em 10/07/2014, para Amanda Azevedo, Assessora de Comunicação do NARA-FMUSP)
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Saiba mais: http://www.ansp.br/index.php/br/tech-corner

Saiba mais: http://www.ansp.br/images/docs/publicacoes/port_2013-09-22_whitepaper_sdn-convergencia%20rede-nuvem.pdf

CINEMA EM DEFINIÇÃO
CineGrid Brasil 2014 acontecerá na cidade de São Paulo, SP, nos dias 28 e 29 de agosto

por Jane de Almeida (Mackenzie)

O 
CineGrid é um evento interdisciplinar que promove o en-

contro de pesquisadores e desenvolvedores de tecnologia 

relacionados à imagem em movimento e sua transmissão 

por redes fotônicas. Com o objetivo de pensar os novos parâmetros 

sociais, científicos e culturais da imagem digital, a comunidade Cine-

Grid organiza seminários e demonstrações anuais desde 2006 no 

CALIT2 (California Institute for Telecommunications and Information 

Technology), na Universidade da Califórnia, San Diego, EUA. 

Atualmente, a associação conta com sessenta e quatro institui-

ções afiliadas, entre elas a Universidade de Keio (Japão), a Uni-

versidade do Sul da Califórnia (USC), a Universidade de Illinois 

em Urbana Champaigne, o Electronic Visualization Laboratory 

(EVL) da Universidade de Chicago, a Universidade da Califór-

nia, San Diego (UCSD) e, no Brasil, a Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisa (RNP), a ANSP (an Academic Network at São Paulo), a 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e o CPqD (Centro de Pes-

quisa e Desenvolvimento). Também fazem parte da associação 

instituições como o Academy of Motion Picture Arts and Scien-

ces, Lucasfilm, Disney, SONY, JVC, Cisco e NTT.

As entidades que compõem o CineGrid formam um grupo inter-

disciplinar focado em pesquisa, desenvolvimento e demonstra-

ções de ferramentas de colaboração em rede que viabilizam a 

produção, uso, preservação e troca de mídias digitais de super 

e ultradefinição. Um dos principais focos no debate do CineGrid 

é a transmissão de cinema e vídeo em super e ultradefinição 

(4k ou superior), além de ferramentas para edição colaborativa e 

on-line de filmes com altas quantidades de dados.

A colaboração entre Mackenzie e CineGrid iniciou-se em 

2008 a partir de uma mostra de filmes 4K no FILE (Festi-

val Internacional de Linguagem Eletrônica) e progrediu em 

2009 com a transmissão de um filme brasileiro finalizado em 

4K para a UCSD e a Universidade de Keio por meio da rede  

KyaTera, com apoio da USP, ANSP e RNP.

Em 2011, a RNP produziu o primeiro CineGrid no Brasil, no Rio de 

Janeiro, durante o encontro internacional do GLIF (The Global 

o INPE e o CPTEC em Cachoeira Paulista. Começamos com equipamentos Nortel que não deram muito certo e passamos para os 

equipamento da Foundry (atual Brocade) que usamos até hoje. Depois passamos a rede entre os campi para as universidades e 

passamos a cuidar somente do core da rede.

Os equipamentos da ANSP foram para o NAP do Brasil, pois precisávamos de mais espaço e melhor infraestrutura, recursos que 

o CPD da Fapesp não podia fornecer na época. A equipe do projeto deslocou-se para o câmpus da USP em Pinheiros onde fica 

a Faculdade de Medicina.

O crescimento do tráfego levou-nos a contratar fibras ópticas apagadas e usar CWDM e, posteriormente, DWDM. Começaram os 

contatos com a Padtec e a supervisão dos equipamentos DWDM foi terceirizada. Um novo acordo com o Ampath e a RNP aumen-

tou a banda e redundância dos links internacionais, o contrato com a Terremark foi expandido, novos participantes foram para o 

NAP e chegamos ao que temos hoje.

Qual é o papel da ANSP no cenário atual de tecnologia de redes?

Agora estamos passando por outra revolução. SDN é a tendência do momento e, desta vez, o desafio é muito maior, pois a tec-

nologia ainda não está madura e há muito para aprender e experimentar.

Definição em 8K
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Lambda Integrated Facility). A partir de então, a comunidade bra-

sileira intensificou sua participação no CineGrid, incluindo parti-

cipantes do LAVID (Laboratório de Vídeo Digital da UFPB) que 

desenvolveram um player 4K chamado FOGO. Em recente de-

monstração no CineGrid, o LAVID apresentou uma aplicação que 

desenvolveu para integrar e reproduzir filmes com resolução 8K 

na plataforma SAGE (Scalable Adaptive Graphics Environment).

O CineGrid Brasil 2014 acontecerá na Biblioteca Brasiliana da Uni-

versidade de São Paulo (USP), nos dias 28 e 29 de agosto, após 

a RSA6 (6ª Reunião Semestral da ANSP). O CineGrid Brasil 2014 

conta com apoio da Pró-reitoria de Cultura da USP, do CNPq (Con-

selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e da 

Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior) e é composto por comitê científico internacional que 

prevê o encontro de pesquisadores e desenvolvedores nacionais 

e internacionais para promover colaborações acerca do avanço 

tecnológico, científico, cultural e social. Será um evento aberto ao 

público interessado, com palestras e demonstrações. Estão pre-

vistas demonstrações de cinema, música, telemedicina e dança.

Os interesses dos participantes do CineGrid são amplos, envolven-

do diversas terminologias e idiossincrasias, e lembrando-nos das 

“Exposições Universais” em Paris ou as “Grandes Exposições” de 

Londres do século XIX, sem as proporções gigantescas de espa-

ço e público. Vários dos dispositivos do mundo contemporâneo 

tiveram seus precursores exibidos nestas feiras. Muitos artistas e 

inventores maravilharam o público com os dispositivos de visuali-

zação da época como os Panoramas, os Mareoramas e os Kaiser-

panoramas. Na Exposição de 1900, os irmãos Lumière apresen-

taram seus filmes no “Cinématographe Géant” com uma tela de 

60 x 70 metros em um teatro que pode acomodar 15 mil pessoas.

Tal ambiente, no entanto, não é exclusivo de CineGrid. Mas o 

que é de particular interesse neste caso é precisamente o eixo 

que determina o “cinema” e sua futura configuração nos próxi-

mos 100 anos, tendo como referência o caos criativo dos dispo-

sitivos óptico-digitais e dos processos computacionais. Esta será 

oportunidade única de teste, colaboração e apresentação de 

tecnologia em condições muito raras no Brasil que beneficiará 

tanto o desenvolvedor da tecnologia, quanto o espectador que 

pesquisa filmes expandidos em espaços multiusuários.

Jane de Almeida - Professora e pesquisadora do programa de pós-

graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universida-

de Presbiteriana Mackenzie, onde coordena o LabCine (Laboratório 

de artes cinemáticas e visualização).

CIBERINTELIGêNCIA: AFINAL, qUEM PRECISA DELA?
por Adriano Mauro Cansian e André Ricardo Abed Grégio

CIBERINtElIGêNCIA: AfINAl, quEm pRECISA DElA?

Resumo: A partir da análise do cenário brasileiro de segurança na internet e da atuação de cibercriminosos e ciberterroristas, é apresentada proposta de 
aplicação de conceitos de inteligência cibernética como um meio de combate eficiente e eficaz contra ameaças atuais na área de segurança da informação.

C
omo pesquisadores de segurança cibernética, infe-

lizmente temos constatado que, contra um panora-

ma atual de ameaças mutantes cada vez mais com-

plexas e cibercriminosos ou ciberterroristas cada vez mais 

especializados, os profissionais da área estão se tornando 

desarmados e ultrapassados. Uma batalha contra o tempo 

é travada diariamente. A estratégia tradicional de esperar 

por um alerta e, em seguida, responder a um evento, tem 

se mostrado ineficiente contra ameaças que se propagam e 

se sofisticam rapidamente. Respostas tardias a eventos que 

envolvem segurança da informação, colocando em risco os 

ativos tangíveis e intangíveis de uma organização, represen-

tam um grave problema para as instituições. 

Durante o ano de 2013 e este início de 2014, nossas pes-

quisas sobre o cenário brasileiro apontam que os ataques 

direcionados e coordenados, associados a exemplares de 

malware artesanalmente preparados, estão aumentando 

em número e em sofisticação técnica, ao passo que nossas 

capacidades de detecção e de resposta estão se tornando 

inadequadas. Ameaças avançadas persistentes (APTs - Ad-

vanced Persistent Threats), espionagem organizacional e de 

Estado, crimes eletrônicos e financeiros, roubo de proprieda-

de intelectual e ataques de negação de serviço tornaram-se 

muito mais frequentes, complexos e orquestrados. Isso tem 

exigido dos analistas de segurança da informação a defesa 

proativa de suas redes e dados, além de uma elevada capa-

TECH CORNER
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cidade de atualização, somada a  instrumentos, técnicas e 

conhecimentos para lidar com as ameaças.

Assim, temos proposto que deve-se aplicar conceitos de inte-

ligência cibernética como um meio de combate eficiente e efi-

caz contra ameaças atuais. Dados coletados tanto em sistemas 

de detecção de ataques como em analisadores de malware 

desenvolvidos no âmbito de nossas pesquisas nos permitem 

afirmar que, sem mecanismos de inteligência cibernética e de 

análise de ameaças eficientes, não teremos mais condições de 

nos proteger adequadamente. Dentro de uma janela de tempo 

aceitável, nós teremos dificuldades em compreender e avaliar 

variáveis importantes para a defesa cibernética, entre elas: as 

motivações e os métodos dos atacantes, as deficiências e vul-

nerabilidades existentes interna e externamente, os mecanis-

mos de execução e ativação de malwares, por quanto tempo o 

oponente tem transpassado ou estado dentro de nossas linhas 

de defesa, ou até mesmo os vetores de ataque que levam às 

ameaças propriamente ditas.

Os sistemas integrados para defesa de redes agregam diversas 

tecnologias de proteção, incluindo sistemas de prevenção e de-

tecção de intrusos, firewall, bloqueio de spam, antivírus aplicado 

ao tráfego de rede e arquivos em trânsito, controle de acesso a 

documentos, filtragem de conteúdo na camada de aplicação, ar-

mazenamento e análise de logs, e mecanismos para tratamento 

de tentativas de negação de serviço. Entretanto, a mera im-

plantação de um sistema desse tipo, robusto e com uma ampla 

gama de mecanismos de segurança, não garante a proteção da 

rede. Esses sistemas integrados dependem de configuração es-

pecializada e detalhada, atualização constante dos subsistemas, 

assinaturas e heurísticas de detecção, bem como da análise dos 

dados coletados, (logs, alertas, estatísticas, arquivos em quaren-

tena) e tomada de contramedidas. 

Para tanto, é preciso promover a formação de profissionais 

conscientes e altamente capacitados que possam atuar onde 

a máquina não pode. É neste ponto que os conceitos de cibe-

rinteligência devem ser aplicados. Afinal, um sistema de contra 

ameaças é tão bom quanto o classificador que foi desenvolvi-

do e treinado para tal fim; sistemas de detecção de ataques 

e antivírus são tão eficazes quanto as assinaturas conhecidas 

e heurísticas desenvolvidas; anti-malware só é efetivo em re-

lação aos exemplares conhecidos; anti-spam é tão eficiente 

quanto a configuração de segurança do servidor de e-mail e 

a qualidade das listas de bloqueio utilizadas; um log é tão in-

formativo quanto a capacidade e abrangência de se registrar 

eventos para auditoria. Todos esses dados, advindos de fontes 

distintas e com diferentes tipos de informação e possibilidades 

de correlação, são tão úteis quanto a expertise do profissional 

de segurança que se beneficia de sua análise para defesa ci-

bernética e proteção dos sistemas sob sua responsabilidade. 

Sem recursos humanos, não há análise de ameaças. Sem aná-

lise de ameaças é impossível prover segurança adequada. 

Atualmente todos os sistemas mais avançados de segurança uti-

lizam a análise de ameaça cibernéticas como parte fundamental 

de seus mecanismos. Ainda existem poucas instituições mun-

diais atuando e fornecendo dados públicos ou privados sobre 

análise de ameaças e ciberinteligência. Nós advogamos que é 

imperativo que exista no Brasil pelo menos um centro de análi-

ses de ameaças cibernéticas, com capacidade para fornecer in-

formações sobre conhecimento das vulnerabilidades internas e 

externas relacionadas com ataques cibernéticos do mundo real. 

Ciberinteligência, afinal, nós realmente precisamos dela.

Adriano Mauro Cansian -  Professor Adjunto na Unesp (Universidade 

Estadual Paulista), de São José do Rio Preto, SP, e coordenador do La-

boratório ACME! de Pesquisa em Cibersegurança. 

André Ricardo Abed Grégio - Doutor em Engenharia da Computação 

pela Unicamp e Tecnologista Pleno no Centro de Tecnologia da Infor-

mação Renato Archer (CTI) em Campinas, SP. Atua em P&D na área de 

Segurança de Sistemas de Informação.

Saiba mais: http://www.acmesecurity.org (ACME!)
Mapa de Ciberameaças produzido em tempo real pelo Laboratório Kaspersky.  

(Instantâneo obtido em 22/07/2014, às 18h15, horário de Brasília, Brasil)
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