
Abstract 

 

The present report intends to show the development of security sub-system, as well its 

integration with the software package of network services developed by iPortalMais, the 

IPBrick. 

This project is part of a client demanded development to IPBrick and its outcome is 

intended to be commercialized as an integrant part of the latter. 

With this improvement, it is intended to lay a very useful set of tools to the hands of 

System Administrators in a world where information security is of the upmost 

importance. 

After a preliminary study of the solution to be applied it was developed an “on-the-fly” 

connection blocker and a monitoring service for accesses occurred through SSH, FTP, 

VPN PPTP, VPN SSL. The interface for the firewall rules ordering was also improved for 

easiness of use and access policies that can be associated with VPN SSL client 

certificates were implemented. 

Thus, using exclusively open source software it was increased the security of IPBrick, 

continuing its amazing growth throughout the recent years. 

 

 

Resumo 

 

O presente relatório tem a intenção de mostrar o desenvolvimento de um sub-sistema 

de segurança, bem como a sua integração, com o pacote de software desenvolvido 

pela iPortalMais, o IPBrick. 

Este projecto é parte de o pedido de um cliente acerca do desenvolvimento da IPBrick e 

o seu resultado tem como intenção ser comercializado como parte integrante da 

mesma. 

Com este melhoramento, é intenção depositar nas mãos de Administradores de 

Sistemas um poderoso conjunto de ferramentas num mundo onde a segurança da 

informação é da maior importância. 



Após um estudo preliminar das soluções a ser aplicadas foi desenvolvido um 

bloqueador de conexões “on the fly” e um serviço de monitorização para acesso 

ocorridos por meio de SSH, FTP, VPN PPTP e VPN SSL. Foi também melhorada a 

interface de ordenação de regras da firewall e implementado politicas de acesso que 

podem ser associadas a certificados de clientes VPN SSL. 

Assim, usando exclusivamente software em código aberto a segurança da IPBrick foi 

aumentada, continuando o seu extraordinário crescimento ao longo dos últimos anos. 


