
1 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Segurança em Redes e Computadores 

CÓDIGO: 21181 

DOCENTE: Professor José Henrique S. Mamede 

NOME: Francisco José Pinto de Amaral 

N.º DE ESTUDANTE: 1802876 

CURSO: Licenciatura em Engenharia Informática 

DATA DE ENTREGA: 08 – 01 – 2022  

  



2 
 

Q1.   De forma a garantir a distribuição segura do código fonte e ficheiros para-ambos os sentidos (da 

infraestrutura central para o trabalho remoto e vice-versa) aconselharia o mecanismo IPSec (Internet 

Protocol Security) que é um conjunto de protocolos que permite a comunicação segura entre dois pontos 

de comunicação na rede que fornecem autenticação, integridade e confidencialidade de dados. 

O IPSec implementa uma forma de encapsulamento na camada de rede (IP) através de dois protocolos 

para proteger pacotes IP: AH (Authentication Header) e ESP (Encapsulating Security Payload), após os dois 

pontos estarem equipados com IPSec, na sua autenticação existe uma troca de chaves (IKE – Internet Key 

Exchange) e criptografia na conecção transparente através da porta 500, deverá existir uma PKI (Public 

Key Infrastructure) para que haja uma autenticação sucedida. 

No IPSec, existem dois modos de funcionamento: modo transporte que é quando dois hosts se conectam 

diretamente emu ma conexão segura e modo tunel que é um “excerto” do modo de transporte, sendo 

mais apropriado para funcionar entre nós remotos, assim os hosts por detrás de um nó (ou gateway) 

comunicam-se com hosts por detrás do nó do outro lado. 

Modo transporte: 

 

Modo tunel: 

 

Esta decisão de uso do IPSec baseou-se no conteúdo da página 663 do manual da UC – “Applications of 

IPSec”. 

Q2. Considerando que se trata de uma infraestrutura central híbrida, como consultor, sugeria a 

implementação de uma rede DMZ (Demiliterized Zone) uma vez que a mesma fica situada entre o 

perimetro seguro de uma empresa e as redes externas inseguras (como a internet). Assim, tratando-se de 

um setup hibrido, colocaria junto da DMZ, uma arquitetura de firewall duplo, para que um firewall externo 

controla o acesso entre a internet (colaboradores remotos) e os recursos dentro da DMZ, o Segundo 
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firewall controla os recursos entre a DMZ e a rede interna da organização, os dois firewalls seriam de 

provedores diferentes para que não haja duas proteções do mesmo carater. 

 

Um dos pontos a ter especial atenção é a configuração, politicas e administração no ato de instalação da 
DMZ, uma má configuração pode comprometer os recursos hospedados a ficarem visiveisna internet uma 
vez que os mesmo estão disponiveis para os colaboradores, no entanto, com dois firewalls e o IPSec, este 
risco é bastante mais reduzido. 

Além dos sistemas acimas mencionados na arquitetura ainda colocaria uma ferramenta de monitorização 
e faria auditorias regulares ao DMZ de modo a verificas o control de acessos, portas, registo e inspeção 
de trafego, e outras vulnerabilidades, quanto mais cedo uma vulnerabilidade for descoberta menos danos 
um hacker pode causar. 

 

Q3. Como proposta de medidas adicionais a implementar de forma a aumentar o nível de segurança no 

interior da rede segura seria através de Autenticação Multi-Fator (AMF ou MFA) onde é envolvida a 

identidade do próprio utilizador autorizado, por exemplo: password, autenticador movel e leitor 

biométrico.  

 

No caso da password, a mesma teria um comprimento minimo sendo um misto de caracteres maiusculos 

e minusculos, simbolos e numeros, que teria que ser alterada em um periodo não superior a 90 dias. A 

mesma seria comparada com passwords utilizadas anteriormente. O autenticador móvel seria uma 
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aplicação instalada no telemovel de cada colaborador que gera diferentes códigos a cada minuto. O leitor 

biométrico seria algo pessoal e dificil se copiar. 

Adicionalmente, seriam aplicada algumas regras como por exemplo, em caso de ataque por tentativa de 

introdução de password, quando houvesse uma tentative de vários logins sem sucesso, a conta/acesso 

seria bloqueado e seria gerada uma notificação parao Administrador do Sistema assim como para o 

usuária para contatar o AS. 

No caso de acesso a sala de servidores ou similar aumentaria o nível de acesso sendo necessárias duas 

pessoas para ser concedido o acesso através de leitura por reconhecimento facial. 

 

Q4. Para os trabalhadores que trabalham a partir de casa procediria com a instalação de um serviço 

SecaaS (Security as a Service) em cloud ligado aos respetivos Endpoint Nodes (colaboradores a trabalhar 

apartir de casa), conseguiria controlar autenticação, antivirus, anti-malware, anti-spyware, firewall e 

gestão de eventos de segurança, segurança de emails, entre outros. 

 

Trabalhando com Nodes ligados a uma consola de gestão conseguiria saber quais os que estão em maior 

exposição de forma a perceber quais os movitos para evitar um possível ataque ou em caso de tentativa 

de entrada na infraestrutura central através do computador do colaborador saber de onde surgiu a 

tentativa de ataque.  
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