
Resumo  

Esta dissertação abrange o estudo da segurança em redes de computadores de uma forma geral, e a 

sua aplicação a um caso concreto de uma subrede de computadores com fortes requisitos de 

segurança.  

Caracteriza-se o problema da segurança em redes, definindo-se os requisitos de segurança e as 

abordagens para satisfazer esses requisitos, as categorias de ataques à segurança e a forma como 

estes são concretizados. Discutem-se mecanismos de protecção contra os ataques e as estratégias 

básicas no reforço da segurança dos sites e justifica-se a definição de uma política de segurança.  

Expõem-se algumas soluções de segurança de rede: autenticação, criptografia e firewalls, e alguns 

dos protocolos de segurança mais representativos. Dedica-se particular atenção à arquitectura e tipos 

de firewalls e às várias opções arquitectónicas dos firewalls. São caracterizadas ainda as redes 

privadas virtuais (VPNs) e as novas ferramentas de monitorização e diagnóstico de tecnologia activa.  

Numa segunda parte identificam-se os requisitos do caso concreto da rede em estudo e define-se a 

arquitectura da solução a adoptar (firewall, VPN e sistema de detecção de intrusões) com indicação 

das ferramentas comerciais a adoptar .É proposta uma metodologia de validação e auditoria da 

solução e a respectiva ferramenta de auditoria. São definidos também, no caso concreto, os pontos 

de vulnerabilidade na segurança de host e física. Finalmente é definido o plano e metodologia de 

teste da solução proposta.  

Abstract  

The present thesis addresses the problem of computer network security and describes a case study of 

a computer subnet with strong security requirements.  

Firstly the network security problem is characterised; the requirements and the means to satisfy these 

requirements are defined and the main types of security attacks are described. The mechanisms to 

protect against attacks and the basic strategies in the reinforcement of site security are discussed, and 

the need for a security policy is justified.  

Some security solutions are presented: authentication, cryptography and firewalls, as well as some of 

the well-known security protocols. Firewall architectures, including types and options, are then 

described and evaluated. Virtual private networks (VPNs) and the new monitoring and diagnosis tools 

active technology are discussed next.  

In the second part a case study is presented and a solution is proposed (firewall, VPN and an intrusion 

detection system) and the tools to adopt. A validation methodology and auditing is proposed, as well, 



including the required tools. The vulnerability points in host and physic security are also evaluated. 

Finally the plan and test methodology of the proposed solution is defined.  


