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Programa da Cadeira (I) 

 Segurança em Redes 
 Breve Historial 
 Noções de Segurança 

• Autenticação 
• Confidencialidade 
• Autorização 
• Integridade 
• Não-repudiação 

 Princípios de Criptografia 
• Chaves Simétricas e Assimétricas 

 Algoritmos de Encriptação 
• DES, AES, TEA 
• RSA 
• Exemplos 

 Integridade de Dados 
• Funções de Digest 

 Assinaturas Digitais 
• Certificação 

 Sistemas de Distribuição de Chaves 
• KDC: Key Distribution Center 

• PKI: Public Key Infrastructure 

• CA: Certification Authority 

 Segurança e Níveis de Protocolo:  
• Aplicação: Secure Email 

• Transporte: SSL e TLS 

• Rede: IPSec 

• 802.11: WEP, WPA e EAP 

 Controle de Acessos 
• Firewalls 

• Perímetros de Segurança 

 Ataques e Medidas de Protecção 
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Programa da Cadeira (II) 

 Redes Wireless e Mobilidade 
 Introdução: características das 

Redes Wireless 
 Wi-Fi: protocolos 802.11 
 Bluetooth 802.15 
 Redes Celulares: evolução dos 

standards e protocolos  
 Codificação CDMA e OFDM 
 Internet em Redes Celulares 
 Mobilidade em Redes Sem Fios 
 Endereçamento, 

encaminhamento e hand-off 
 Mobile IP 
 Impacto da mobilidade nas 

camadas protocolares 

 Redes Multimédia 
 Características das Aplicações 

Multimédia 
 Streaming de Áudio e Vídeo 

• RSTP 

 Limitações do Best Effort 
• Necessidades do VoIP 

 Protocolos para Aplicações em Tempo 
Real 

• RTP - RTCP - SIP - H.323 

 Necessidades de QoS 
• Exemplos 

 Implementação de QoS 
• Mecanismos de Escalonamento 
• Disciplinas de Serviço 

 Arquitecturas de QoS 
• Serviços Integrados (Intserv) e 

Diferenciados (Diffserv) 

 Protocolo de Reserva: RSVP 
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Método de Avaliação 

 Aulas Teóricas 
 A assiduidade é fundamental para a realização da cadeira 

 Aulas Práticas Laboratório 
 A assiduidade às aulas práticas é essencial para a realização dos 

trabalhos do Laboratório 
 Não será possível fazer os trabalhos sem vir às aulas práticas 

 Avaliação contínua 
 Laboratório 50% 

• 3-4 trabalhos com entrega faseada 

 Teórica 50% 
• 2 Minitestes + 1 Frequência 

 As notas inferiores a 8 valores são eliminatórias 

 Exame 2ª Época 
 Provas: teórica e prática laboratorial 
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 As aulas seguem os livros: 
 “Computer Networking - A top-down approach” (6th Edition), de J. 

Kurose e K. Ross, Ed. Addison-Wiley, 2012; ISBN: 0273768964 , 
http://kuroseross.com. 

 “Computer Networks: An Open Source Approach”, by 
Lin/Hwang/Baker Ed. McGraw-Hill, 2011, ISBN-10: 0073376248. 
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 “Distributed Systems: Concepts and Design” (5th Edition), by Coulouris, 

Dollimore & Kindberg, Ed. Addison-Wiley, 2011 ISBN 0132143011 
 “Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications", 

by Niels Ferguson, Bruce Schneier, Tadayoshi Kohno, Ed. John Wiley & 
Sons, 2010, ISBN-10: 0470474246. 

 “Wireless Networking”, de A. Kumar et. Al., Ed. Morgan Kaufman, 2008, 
ISBN: 0123742544. 

 “Mechanics of User Identification and Authentication”, Dobrimovir 
Todorov, Ed. Auerbach Publications, 2007, ISBN-10:1420052195 

 Os materiais das aulas teóricas serão fornecidos à medida 
(netlab.ulusofona.pt) 

 Nas aulas de laboratório serão fornecidos guiões sobre os trabalhos a 
realizar 

http://kuroseross.com/
http://netlab.ulusofona.pt/
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Segurança em Redes 

Objectivos:  

 Abordar os conceitos básicos de segurança 

 Criptografia 

 Autenticação 

 Integridade de mensagens 

 Distribuição de Chaves 

 Implementação da Segurança  

 Segurança nos níveis protocolares 

 Perímetros de segurança: Firewalls 
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Roadmap 

1. Conceitos Básicos de Segurança 

2. Princípios da criptografia 

3. Integridade 

4. Autenticação 

5. Distribuição de chaves e certificação 

6. Segurança e Níveis de Protocolo 

7. Controle de acesso: firewalls 

8. Ataques e defesas 
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Segurança – conceitos básicos (i) 

Dada uma troca de informação entre duas entidades 
através de um canal de comunicação: 
    A -(i)->  B 

 Autenticação 
 Garantia de que A e B são quem dizem ser. 

 Confidencialidade 
 Garantia de que só A e B têm acesso ao conteúdo da informação 

 Autorização 
 Garantia que B tem o direito a aceder à informação enviada por A 

 Integridade 
 Garantia que a informação enviada por A é a mesma que é 

recebida por B 



Segurança em Redes 9 

Segurança – conceitos básicos (ii) 

 Não-repudiação 

 Garantia que a informação recebida por B foi mesmo 
enviada por A 

 Disponibilidade 

 A capacidade de A e B para trocarem informação não 
depende de terceiros 

 Privacidade 

 B garante que a informação recebida não será nunca 
disponibilizada a terceiros sem o acordo de A. 
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Segurança - implementação (i) 

 Autenticação 
 Passwords, certificados digitais 

 Dispositivos físicos 
• Smartcards (two factor authentication), biometrics 

 Confidencialidade 
 Tecnologias de encriptação 

• Chaves simétricas e assimétricas 

 Autorização 
 Políticas (policies) de Acesso: 

• Policy Enforcement Points (PEP) 

• Policy Decision Points (PDP) 

• ACLs (access control lists) 

• RBAC (Role Based Access Control) 
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Segurança - implementação (ii) 

 Integridade 
 geração de digest criado por algoritmo de hashing  

• MD5, SHA-1 

 envio do digest  encriptado com chave privada (assinatura) 

 Não-repudiação 
 validação da assinatura através de chave pública obtida em 

certificado 
• Certification Authority (CA) 

• Public Key Infrastructure (PKI) 

 Disponibilidade 
 autenticação dos intervenientes 

 rejeição de interacções repetidas (firewalls) 

 Privacidade 
 encriptação de informação armazenada 

 políticas de segurança efectivas 
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Segurança na Internet 

 Os requisitos associados ao comércio electrónico 
promoveram a adopção generalizada de protocolos de 
segurança na Internet 

 A segurança foi essencial na transformação da Internet num 
espaço de negócio 
 Generalização dos protocolos de encriptação de chave assimétrica 

• RSA (Rivest, Shamir, Adleman) o mais utilizado na Web 

 Distribuição de chaves através de certificados digitais (CA) 

 Implementação Open Source do SSL permitiu utilização generalizada 

 Suportado actualmente por todos os browsers e servidores Web 

 Bem adaptados ao modelo de interacção em que não existe 
contacto prévio entre entidades 
 Não necessita de troca de chaves 



Segurança em Redes 13 

Personificação: Alice, Bob & Trudy 

 São personagens utilizados na descrição dos conceitos da segurança 
 A personificação dos intervenientes facilita a compreensão 

 Alice e Bob querem comunicar de forma “segura” 

 Trudy, o intruso pode interceptar, apagar, modificar ou adicionar 
mensagens 

secure 
sender 

secure 
receiver 

channel data, control 
messages 

data data 
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Alguns termos relacionados com ataques: 

Mais frequentes: 
 Eavesdrop: interceptar mensagens 

 Impersonation: forjar (spoof) endereços de origem em 
pacotes (ou qualquer campo num pacote) 

 Hijack: “assaltar” uma conexão em curso retirando o 
rementente ou destinatário e tomar o seu lugar 

 Phishing: montar um site falso incitando os utilizadores a 
introduzir dados pessoais 

 Denial of service: impedir serviços de serem utilizados por 
outros (p. ex.,  sobrecarregando os servidores) 

 Etc… 

Voltaremos a este assunto mais tarde …… 
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Roadmap 

1. Conceitos Básicos de Segurança 

2. Princípios da criptografia 

3. Integridade 

4. Autenticação 

5. Distribuição de chaves e certificação 

6. Controle de acesso: firewalls 

7. Ataques e defesas 

8. Segurança aplicacional 
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Princípios de Criptografia 

Chave simétrica: remetente e destinatário utilizam a mesma 
chave para encriptar e desencriptar 

Chaves públicas: utilizam uma chave de encriptação publica, e 
uma chave de desencriptação privada (secreta) 
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 Neste caso KA = KB = K 

 Encriptação: C = SK(P) 

 Desencriptação: P = S-1
K(C) 

 A mesma chave tem de ser conhecida pelo emissor A e 
receptor B 
 Problema: distribuição das chaves 

P: Plaintext 

C: Cyphertext 

Criptografia de Chave Simétrica 

Segurança em Redes 
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Exemplo simples 
 Cifra de Substituição (ou Cifra de César) 

 cifra mono-alfabética: substitui-se uma letra por outra de 
acordo com uma regra pré estabelecida (chave) 

plaintext:  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ciphertext:  mnbvcxzasdfghjklpoiuytrewq 

Plaintext: bob. i love you. alice 

ciphertext: nkn. s gktc wky. mgsbc 

Ex: 

Q: Qual a dificuldade de quebrar esta cifra simples?: 
 força bruta (quanta?) 
 outras maneiras? 

www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/crypt/p/caesar-cipher-exploration 

http://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/crypt/p/caesar-cipher-exploration
http://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/crypt/p/caesar-cipher-exploration
http://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/crypt/p/caesar-cipher-exploration
http://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/crypt/p/caesar-cipher-exploration
http://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/crypt/p/caesar-cipher-exploration
http://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/crypt/p/caesar-cipher-exploration
http://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/crypt/p/caesar-cipher-exploration
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A cifra ROT13 é simétrica 

Ver: http://inventwithpython.com/cipherwheel 



Enigma Cypher Machine 

 Utilizada pelos Alemães e Japoneses para 
codificar as transmissões na WWII 
 O algoritmo de codificação foi descoberto pelos 

aliados utilizando várias técnicas de “ataque” 

 Applet de Simulação 

• http://russells.freeshell.org/enigma 

 Princípio de Funcionamento 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Enigma_machine 

 Livro: “Cryptonomicon” de Neal Stephenson 
• http://www.nealstephenson.com/crypt 
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http://russells.freeshell.org/enigma
http://en.wikipedia.org/wiki/Enigma_machine
http://www.nealstephenson.com/crypt
http://en.wikipedia.org/wiki/Enigma_machine
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Algoritmos de Chave Simétrica 

DES: Data Encryption Standard 
 Standard de encriptação US [NIST 1993] 

 Chave de 56-bits, opera em blocos de 64-bits  

 Qual o nível de segurança do DES? 

 Desafio DES: a frase encriptada com chave de 56 bits  
(“Strong cryptography makes the world a safer place”) foi 
desencriptada por força bruta em  22 horas em 1999 pelo 
“EFF Deep Crack” 

 Não é conhecida uma outra forma de o quebrar 

 Para tornar o DES mais seguro: 

 Usam-se o 3-DES, que utiliza 3 chaves em sequência em 
cada bloco de dados 

 Utilizam-se blocos de cifra ligados (cipher-block chaining – 
CBC) 
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Princípio de Funcionamento 
 Os algoritmos de encriptação do tipo do DES utilizam dois princípios 

fundamentais para tornar a cifra segura 
 Difusão:  

• Cada bit do texto em claro afecta inúmeros bits do texto cifrado 

• Torna a relação entre o texto em claro e cifrado difícil de estabelecer 

 Confusão: 
• Cada bit da chave afecta inúmeros bits do texto cifrado  

• Dificulta a reconstituição estatística do texto em claro a partir de padrões do 
texto cifrado 

Texto em Claro        101110001110101 …..  101110001110101 

Chave         11010100110001001 …..   11010010101011 

Texto Encriptado    101110001110101 …..  101110001110101 

Difusão 

Confusão 
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Block Ciphers (BC) 

Ciclo de n 
iterações 

64-bit input 

T1 

8bits 

8 bits 

8bits 

8 bits 

8bits 

8 bits 

8bits 

8 bits 

8bits 

8 bits 

8bits 

8 bits 

8bits 

8 bits 

8bits 

8 bits 

64-bit scrambler 

64-bit output 

T
2 

T
3 

T
4 

T
6 

T
5 

T
7 

T
8 

 Actuam sobre um 
bloco de dados 

 Uma iteração: 
cada bit de 
entrada afecta 8 
bits de saída 

 Iterações múltiplas: cada bit de entrada afecta todos os bits 
de saída 

 Exemplos de Block Ciphers: DES, 3DES, AES 
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DES: Detalhe do 
Algoritmo 

 Permutação inicial 
 16 “passos” idênticos 

de aplicação de uma 
função, cada uma 
utilizando diferentes 
chaves de 48 bits 

 Permutação final 

 

Algoritmo DES 

Função de Feistel: 

Ri+1 = Li    F(Ri,Ki) 
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Função de Feistel do DES 
 Expansão: cada metade do bloco é 

expandida para 48 bits (duplicando alguns 
bits) 

 Mistura: OU exclusivo com uma sub-chave 
de 48 bits 

 Substituição: divisão em 8 parcelas de 6 
bits que são transformados em 4 bits 
segundo uma transformação não linear, 
conhecida pela “S-box” 

 Permutação: os bits do bloco final são 
permutados 

 São assim realizadas as operações de 
confusão e dispersão necessárias para 
obtenção de uma cifra segura Fonte: wikipedia 

Ex. de S-BOX: 

Tabela de Substituição da S5 

"011011" => 01 e 1101 
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Geração de Chaves Intermédias 

 As sub-chaves são deduzidas em cada 
turno a partir da chave inicial da qual só 
são utilizados 56 bits 

 Dois blocos de 26 bits rodados de uma ou 
duas posições, combinados de novo e são 
seleccionados 48 bits que formam cada 
chave intermédia 

 O processo é repetido em cada um dos 16 
turnos 

 

Fonte: wikipedia 
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AES: Advanced Encryption Standard 

 Também conhecido por Rijndael por causa dos 
seus criadores Vincent Rijmen e Joan Daemen 

  Actual standard de chave simétrica do NIST, 
criado em 2001 para substituir o DES 

 Processa os dados em blocos de 128 bits 

 Chaves de 128, 192, ou 256 bits 

 Ataque de por força bruta que leva 1 Seg. no DES, 
leva 149 triliões de anos no AES (com a força de 
cálculo actual…) 
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Fases do AES (I) 

 O AES opera em matrizes de 
4x4 bytes, denominados 
estados 

 É composto por 5 fases que 
operam em cada byte do 
estado 

 AddRoundKey: cada byte é 
combinado com um byte de 
uma chave de turno 

 SubBytes: substituição não 
linear dos bytes utilizando 
uma S-Box de Rijndael 

 

Fonte: wikipedia 



Segurança em Redes 29 

Fases do AES (II) 

 ShiftRows: cada linha do 
estado é transposta  

 MixColumns: os bytes de 
cada coluna são 
combinados entre eles 

 Fase final: repete-se 
AddRoundKey com outa 
chave de turno 

Fonte: wikipedia 
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Ataques Possíveis 

 Brute Force Attack: utilizar todas as possíveis combinações da 
chave, correr o algoritmo de desencriptação e analisar o 
resultado 
 Trabalhoso mas eficaz com clusters e hardware paralelo 

 Known Plain Text Attack: conhecendo um texto em claro e a sua 
versão encriptada, a chave pode ser mais facilmente 
deduzida 

 Dictionnary Attacks: o atacante consegue estabelecer um 
conjunto de termos e as suas respectivas valores 
encriptados 

 Ciphertext-only attack: a partir do texto encriptado, o atacante 
consegue estabelecer uma equivalência com texto em claro 
 Ex: Análise estatística de termos frequentes 

https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/crypt/p/polyalphabetic-exploration 

https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/crypt/p/polyalphabetic-exploration
https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/crypt/p/polyalphabetic-exploration
https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/crypt/p/polyalphabetic-exploration
https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/crypt/p/polyalphabetic-exploration
https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/crypt/p/polyalphabetic-exploration
https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/crypt/p/caesar-cipher-exploration
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Cipher Block Chaining (CBC) 

 Num CB simples, se 
houver blocos de texto 
repetidos vão ser 
gerados blocos cifrados 
também repetidos: 

 Cipher Block Chaining: XOR 
entre o bloco de ordem I de 
entrada m(i), com o bloco 
anterior já cifrado c(i-1) 
 Blocos de texto idênticos 

geram blocos cifrados 
distintos 

t=1 
m(1)   = “HTTP/1.1” block 

cipher 
c(1)    = “k329aM02” 

… 

t=17 
m(17)   = “HTTP/1.1” block 

cipher 
c(17)    = “k329aM02” 

+ 

m(i) 

c(i) 

block 
cipher 

c(i-1) 
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Cypher Block Chaining (CBC) 

n 

n+3 n+2 n+1 XOR 

E(K, M) 

n-1 n-2 n-3 

plaintext blocks 

ciphertext blocks 

 Para evitar que blocos de texto idênticos tenham os 
mesmos valores cifrados, utiliza-se a técnica de CBC 

 Consiste em fazer depender cada bloco de texto do valor 
encriptado do bloco anterior 

 Utilização da operação OU Exclusivo (OUX) para combinar 
os blocos por encriptar com os já encriptados 

 Necessita de um Vector de Inicialização para encriptar o 
primeiro bloco 
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Stream Cipher (SC) 

XOR 

E(K, M) number  
generator n+3 n+2 n+1 

plaintext  
stream 

ciphertext  
stream 

buffer 

keystream  

 Utiliza-se cifra de fluxo (Stream Cipher) quando os dados a encriptar 
têm um comprimento pequeno e precisam de ser transmitidos à 
medida que são criados 

 É gerada uma sequência de valores pseudo-aleatórios que são cifrados 
utilizando uma chave simétrica e guardados num buffer 

  À medida que os dados a encriptar são produzidos são modificados 
através de uma operação XOR com os valores previamente encriptados 

 Ex. : RC4 com WEP e WPA 
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Exemplo de BC: Tiny Encryption Algorithm 

 Simples, eficaz e seguro 
 Opera em blocos de 64 bits que 

divide em dois de 32 bits 
 Utiliza uma chave de 128 bits 

que divide em 4 sub-chaves de 
32 bits usada em cada um dos 4 
sub-ciclos 

 Utiliza dois rounds de Feistel 
por ciclo 

 

Algoritmo TEA 

32 bits 32 bits 

32 bits 32 bits 
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TEA: Encriptação 

void encrypt(unsigned long k[], unsigned long text[]) { 

unsigned long y = text[0], z = text[1]; 

unsigned long delta = 0x9e3779b9, sum = 0; int n; 

  

for (n = 0; n < 32; n++) { 

  sum += delta;  

  y += ((z << 4) + k[0]) ^ (z+sum) ^ ((z >> 5) + k[1]);  

  z += ((y << 4) + k[2]) ^ (y+sum) ^ ((y >> 5) + k[3]);  

 } 

 text[0] = y;  text[1] = z; 

} 

 Rotina de encriptação em C: 
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TEA: Desencriptação 

 Rotina de desencriptação em C: 

void decrypt(unsigned long k[], unsigned long text[]) { 

unsigned long y = text[0], z = text[1]; 

unsigned long delta = 0x9e3779b9, sum = delta << 5; int n; 

 

for (n = 0; n < 32; n++) { 

  z -= ((y << 4) + k[2]) ^ (y + sum) ^ ((y >> 5) + k[3]); 

  y -= ((z << 4) + k[0]) ^ (z + sum) ^ ((z >> 5) + k[1]); 

  sum -= delta; 

 } 

 text[0] = y; text[1] = z;  

} 
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Criptografia de Chave Simétrica: limitações 

Chave simétrica: 

 Necessita que o 
remetente e o 
destinatário partilhem 
uma chave secreta 

 Como combinar qual a 
chave a utilizar se os 
intervenientes nunca se 
encontrarem ? 

 Problema complexo de 
resolver ! 

Chave pública 
 Aproximação radicalmente 

diferente [Diffie-Hellman76, 
RSA78] 

 Remetente e o destinatário não 
partilham uma chave secreta 

 Chave de encriptação pública é 
conhecida pelo remetente (e por 
todos) 

 Chave de (des)encriptação privada 
só é conhecida pelo destinatário 
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Algoritmo de Troca de Chave Simétrica 
 O primeiro algoritmo baseado nestes princípios é o de Diffie-Hellman (1976): 

Alice e Bob combinam publicamente um par de números p e g com p > g tais que g 
seja uma raiz primitiva1 módulo p (p deve ser primo p > 512 bits) 

Alice escolhe um número inteiro aleatório a e envia em claro a Bob o valor A = ga 
mod p 

Bob escolhe também um número inteiro aleatório b e envia em claro a Alice o valor 
B = gb mod p 

Alice calcula KA = Ba mod p = (gb mod p)a mod p 

Bob calcula KB = Ab mod p = (ga mod p)b mod p 

(gb mod p)a mod p = gab mod p = (ga mod p)b mod p 

 Assim KA = KB = Key 

 Vantagem do algoritmo 

Embora toda a troca de informação tenha sido feita em claro, a chave calculada é 
secreta 

(1) Um número g é uma raíz primitiva módulo p se todos os números n coprimos com p (n < p) forem 
congruentes (≡) com uma potência de g módulo p, ou seja, para todo o n existe um inteiro k, tal que 
gk = n mod p 

Exemplo: 3 é uma raíz primitiva mod(7) pois 31≡3, 32≡2, 33≡6, 34≡4, 35≡5, 36≡1(mod7) 
 

Segurança em Redes 



Exemplo: 

Os números têm de ser muito maiores para que o algoritmos 
seja seguro 
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Igual! 
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Criptografia de Chave Pública 

 Neste caso, o remetente e o destinatário utilizam chaves distintas 

 Encriptação: C = SK
1(P) 

 Desencriptação: P = S-1
K

2(C) 

 A chave de encriptação é pública é conhecida pelo remetente (e por todos) 

 A chave de desencriptação é privada e só é conhecida pelo destinatário 

 Cada interveniente precisa portanto um par de chaves para criar um canal 
encriptado bi-direccional 

P: Plaintext 

C: Cyphertext 
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Encriptação de Chave Pública 

São necessárias KB  e KB  tais que . 

Dada a chave pública KB  , deve ser impossível 

calcular a chave privada KB  

Requisitos: 

1 

2 

RSA: algoritmo de Rivest, Shamir, Adelson 

+ - 

K  (K  (m))  =  m  
B B 

- + 

+ 

- 

Para mais detalhe consultar: 
http://imps.mcmaster.ca/courses/SE-4C03-07/wiki/wrighd/rsa_alg.html 
http://people.csail.mit.edu/rivest/Rsapaper.pdf 

http://imps.mcmaster.ca/courses/SE-4C03-07/wiki/wrighd/rsa_alg.html
http://imps.mcmaster.ca/courses/SE-4C03-07/wiki/wrighd/rsa_alg.html
http://imps.mcmaster.ca/courses/SE-4C03-07/wiki/wrighd/rsa_alg.html
http://imps.mcmaster.ca/courses/SE-4C03-07/wiki/wrighd/rsa_alg.html
http://imps.mcmaster.ca/courses/SE-4C03-07/wiki/wrighd/rsa_alg.html
http://imps.mcmaster.ca/courses/SE-4C03-07/wiki/wrighd/rsa_alg.html
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RSA: Geração das Chaves 

1. Escolhem-se dois números primos muito grandes p, q.  
   (e.g., tais que p.q tenha pelo menos 1024 bits) 

2. Calculam-se n = p.q  e z = (p-1).(q-1) 

3. Escolhe-se e (e < z) que não tenha factores comuns 
    com z (e, z são “primos relativamente um ao outro”). 

4. Escolhe-se d  < z, tal que e x d  = 1 (mod z ) ou seja, tal 
que e x d - 1  seja exactamente divisível por z. 

5. Chave Publica = (n,e). Chave Privada = (n,d). 

K  
B 
+ K  

B 
- 
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RSA: Encriptação e Desencriptação 

1. Dadas K+ = (n,e) e K- = (n,d) definidas anteriormente 

2. Para encriptar uma sequência de bits m, calcula-se o resto 

da divisão de me por n: c = me mod n 

3. Para desencriptar a sequência de bits c, calcula-se o resto 

da divisão de cd por n: m = cd  mod n  

m  =  (m   mod  n) e  mod  n 
d 

Ou seja: 

c 
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Exemplo de Geração de Chaves 
1. Alice escolhe dois números primos, p.ex.: p = 5, q = 7 

2. Calcula 
 n = p x q = 35 

 z = (p-1) x (q-1) = 24 

3. Escolhe um número e que seja primo relativamente a 24 
 e = 5 por exemplo, podendo ser também 7, 11, 13, 19 e 23 

4. Escolhe d tal que e x d  mod (z ) = 1 
 d = 29 por exemplo, pois 29 x 5 = 145, e 145 (mod 24) = 1 

5. Assim as chaves de Alice são: 
 Chave pública KA

+ => (e = 5, n = 35) 

 Chave privada KA
- => (d = 29, n = 35) 

6. Alice torna pública a sua chave KA
+  

 Esta parte é muito importante pois é preciso que se saiba com 
toda a certeza que KA

+ é mesmo a chave de Alice! 

Segurança em Redes 
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Exemplo de encriptação RSA : 
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Formatação dos Dados a Encriptar 
 Nem todos os valores podem ser encriptados com este algoritmo 

 P.ex: m = 0, 1 ou n-1 dão valores invariantes 

 Geralmente utiliza-se uma modificação do texto a encriptar para aumentar a 
segurança e evitar a ocorrência destes casos particulares: Text Padding 

 O PKCS estabelece normas para a representação dos dados a encriptar 
 Para encriptar uma string D utiliza-se um Encryption Block 

• EB = 00 || 02 || PS || 00 || D  

 Em que || designa a concatenação e PS (Padding String) um conjunto de bytes aleatórios 
não nulos com um tamanho que depende do comprimento do módulo da chave K e da 
string D 

• |EB| = |K|-|D|-3 

 Exemplo: Para encriptar D = 4E636AF98E40F3ADCFCCB698F4E80B9F com uma chave 
de 1024 bits usa-se o seguinte Encryption Block: 
 0002257F48F1793B7D1FE5E02306F2D3228F5C95ADF5F31566729F132AA12009 

E3FC9B2B475CD6944EF191E3F59545E671E474B555799FE3756099F044964038 
B16B2148E9A2F9C6F44BB5C52E3C6C8061CF694145FAFDB24402AD1819EACEDF 
4A36C6E4D2CD8FC1D62E5A1268F496004E636AF98E40F3ADCFCCB698F4E80B9F 

 O bloco é convertido para um inteiro, encriptado e convertido de novo para 
uma string com |K| bytes: 
 3D2AB25B1EB667A40F504CC4D778EC399A899C8790EDECEF062CD739492C9CE5 

8B92B9ECF32AF4AAC7A61EAEC346449891F49A722378E008EFF0B0A8DBC6E621 
EDC90CEC64CF34C640F5B36C48EE9322808AF8F4A0212B28715C76F3CB99AC7E 
609787ADCE055839829E0142C44B676D218111FFE69F9D41424E177CBA3A435B  

Ver -> http://www.di-mgt.com.au/rsa_alg.html 
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RSA: outra importante propriedade 

A seguinte propriedade será muito útil mais tarde: 

K  (K  (m))  =  m  
B B 

- + 
K  (K  (m))   

B B 

+ - 
= 

Utilizar a chave 
pública seguida da 

chave privada  

Utilizar a chave 
privada seguida da 

chave pública  

O resultado é o mesmo!  
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Comparação de Desempenho 

Key size/hash size 

(bits) 

Extrapolated 

speed 

(kbytes/sec.) 

PRB optimized 

(kbytes/s) 

TEA 128 700 - 

DES 56 350 7746 

Triple-DES 112 120 2842 

IDEA 128 700 4469 

RSA 512    7 - 

RSA 2048  1 - 

MD5 128 1740 62425 

SHA 160 750 25162 
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Roadmap 

1. Os comos e porquês da Segurança 

2. Princípios da criptografia 

3. Integridade de Dados 

4. Autenticação 

5. Distribuição de chaves e certificação 

6. Controle de acesso: firewalls 

7. Ataques e defesas 

8. Segurança a vários níveis 
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Técnica da Assinatura Digital 

Técnicas criptográficas são análogas a assinaturas 
manuscritas: 

 O remetente (Bob) assina digitalmente um documento,  
certificando que é ele o proprietário ou o gerador do 
documento.  

 Verificável e não-falsificável: destinatário (Alice) deve 
poder provar que Bob e mais ninguém (incluindo Alice), 
pode ter assinado o documento 
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Assinatura digital simples da mensagem m: 

 Bob pode assinar m encriptando com a sua chave 
privada KB, criando assim a mensagem assinada, KB(m) 

Assinaturas Digitais 

- - 

Dear Alice 

Olá Alice espero que 
esteja tudo bem contigo! 
…(blah blah blah) 

Bob 

Bob’s message, m 

Public key 
encryption 
algorithm 

Bob’s private 
key  

K  
B 

- 

Mensagem do Bob 
encriptada com a sua 

chave privada 

K  
B 

- 
(m) 
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 Suponhamos que Alice recebe a msg. m e a assinatura K-
B(m) 

 Alice verifica que m foi assinada por Bob usando a chave pública de Bob 

K+
B a K-

B(m) e verificando se K+
B(K-

B(m) ) = m. 

 Se for o caso, quem assinou m só pode ter usado a chave privada de Bob. 

Assim a Alice verifica que: 

 Bob assinou m. 

 Mais ninguém assinou m. 

 Bob assinou m e não m’. 

Não-repudiação: 

 Alice pode levar m e a assinatura KB(m) a tribunal e 
provar que Bob assinou m.  

- 

Embora funcione, esta 
técnica é pesada pois 

implica encriptar o 
documento todo! 

Assinaturas Digitais: verificação 
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Digests de Mensagens 

É computacionalmente caro 
encriptar mensagens grandes 
com chaves públicas  

Solução: criar “impressão 
digital” única do documento 
fácil de calcular 

 Aplica-se uma Função de 
Hash a m de forma a obter 
um digest da mensagem de 
tamanho fixo, H(m). 

Propriedades de uma função de Hash: 

 Produz um digest da mensag. de 
tamanho fixo (impressão digital) 

 Se m ≠ m’ então H(m) ≠ H(m’) 

 Dado um digest x, é impossível 
computacionalmente encontrar m 
tal que x = H(m) 

large  
message 

m 

H: Hash 
Function 

H(m) 
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Bob envia uma mensagem com 
assinatura digital: 

Alice verifica a assinatura e 
integridade da mensagem 
assinada digitalmente: 

large  
message 

m 

H: Hash 
function H(m) 

digital 
signature 
(encrypt) 

Bob’s  
private 

key  K  
B 

- 

+ KB(H(m)) 
- 

encrypted  
msg digest 

KB(H(m)) 
- 

encrypted  
msg digest 

large  
message 

m 

H: Hash 
function 

H(m) 

digital 
signature 
(decrypt) 

H(m) 

Bob’s  
public 

key  K  
B 

+ 

igual? 

Assinatura Digital = Digest da Mensagem Assinado 
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Funções de Hash 
 MD5: Função de hash muito utilizada (RFC 1321)  

 Criado por Ron Rivest (o “R” de RSA) 

 Calcula um digest de 128-bit em 4 passos 

 A partir de um conjunto de 128 bits é muito difícil 
construir uma mensagem de tamanho arbitrário cujo 
hash MD5 seja exactamente igual a x 

 Não é considerada segura actualmente 
• Ver programa paralelo para crackar o MD5 

 SHA: O algoritmo é considerado mais seguro 

 Secure Hash Algorithm (NSA 1995) 

 Standard nos US [NIST, FIPS PUB 180-1] 

 SHA-1, SHA-2, SHA-3: Digests de 160 a 512 bits 
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Chaves Públicas: Resumo 

Acção Chave utilizada Tipo de chave 

Encriptar dados do receptor Publica 

Assinar 

documento 
do emissor Privada 

Desencriptar 

dados 
do receptor Privada 

Validar 

assinatura 
do emissor Publica 

Tabela de Utilização das chaves públicas e privadas  
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Roadmap 

1. Os comos e porquês da Segurança 

2. Princípios da criptografia 

3. Integridade 

4. Autenticação 

5. Distribuição de chaves e certificação 

6. Controle de acesso: firewalls 

7. Ataques e defesas 

8. Segurança a vários níveis 



Sistema de Autenticação 

 Para a autenticação de um sujeito são necessários: 
 As credenciais que lhe estão associadas 

 Um contexto de confiança que permita verificar que estas: 

• Correspondem a um sujeito existente 

• Constituem um elemento de prova 

 O conjunto destes elementos designa-se por Sistema de 
Autenticação 

 Existem hoje em dia uma enorme diversidade de sistemas 
de autenticação 
 A complexidade das credenciais e da prova de autenticação 

dependem do grau de certeza que se pretende obter 

Segurança em Redes 60 
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Protocolo 1.0: Alice diz “Eu sou Alice” e envia a sua password 
secreta como “prova”. 

“I’m Alice” Alice’s  
IP addr 

Alice’s  
password 

OK Alice’s  
IP addr 

Falhas do protocolo?? 

Autenticação: 1º Protocolo 
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Falhas 1º Protocolo 

playback attack: Trudy grava a 
mensagem de Alice e mais 

tarde envia-a a Bob  

“I’m Alice” Alice’s  
IP addr 

Alice’s  
password 

OK Alice’s  
IP addr 

“I’m Alice” Alice’s  
IP addr 

Alice’s  
password 

Protocolo 1: Alice diz “Eu sou Alice” e envia a sua password 
secreta como “prova” 
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Autenticação : 2º Protocolo 

Falhas do protocolo?? 

“I’m Alice” Alice’s  
IP addr 

encrypted  
password 

OK Alice’s  
IP addr 

Protocolo 2: Alice diz “Eu sou Alice” e envia a sua password secreta 
encriptada como “prova”. 
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Falhas 2º Protocolo 

Gravação e playback 
ainda funciona! 

“I’m Alice” Alice’s  
IP addr 

encrypted 
password 

OK Alice’s  
IP addr 

“I’m Alice” Alice’s  
IP addr 

encrypted 
password 

Protocolo 2: Alice diz “Eu sou Alice” e envia a sua password secreta 
encriptada como “prova”. 
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Autenticação: 3º Protocolo 

Falhas, inconvenientes ? 

“I am Alice” 

R 

K    (R) 
A-B 

Alice está “on-line”, 
e só Alice tem a 

chave para encriptar 
o  nonce, portanto 
tem de ser Alice! 

Objectivo: evitar o ataque de “playback” 

 Introdução de um Challenge: número só utilizado uma vez  

 Para provar que Alice está “on-line”, Bob envia-lhe um nonce, 
que Alice deve retornar, encriptado com a chave secreta 
partilhada 

 É a base do Challenge Handshake Autentication Protocol (CHAP) 
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Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) 

AuthRequest (id) 

ServerChallenge (nonce) 

ClientResponse (hash (nonce + secret)) 

Client 
calculates 
function 

Server 
generates 

nonce 

Server 
calculates 

function and 
compares w/ 

response 

AuthResponse (auth_value, token) 

ClientRequest (token) 

If auth 
succeeds 

client uses 
token 

O cliente também pode enviar um challenge ao sistema de forma a ter a certeza 
de que está a interagir com um servidor idóneo 

Segurança em Redes 
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Autenticação: 4º Protocolo 

Protocolo 4.0: 

 O protocolo 3 requer chave simétrica partilhada (problema !) 

 Este protocolo utiliza o nonce e criptografia de chave pública 

“I am Alice” 

R 

Bob calcula: 

 

K   (R) A 
- 

“send me your public key” 

K   
A 

+ 

(K  (R)) = R 
A 

- 
K   

A 

+ 

e sabe que só Alice pode 
ter usado a chave privada, 
que encriptou  R de forma 

a que  

(K  (R)) = R 
A 

- 
K   

A 
+ 

Falhas ? 
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4º Protocolo : Falha de Segurança 

Ataque do homem no meio: Trudy apresenta-se a Bob 
como Alice e a Alice como Bob (impersonation) 

Difícil de detectar: 
 Bob recebe tudo que Alice envia e vice versa, portanto ambos 

podem dizer que trocaram informação  
 O problema é que Trudy também recebe a informação 
 Para evitar esta falha, a distribuição de chaves deve ser 

efectuada de forma segura 
 Solução: Certificados Digitais e Autoridade de Certificação 

?? 

?? ?? 
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Roadmap 

1. Os comos e porquês da Segurança 

2. Princípios da criptografia 

3. Integridade 

4. Autenticação 

5. Distribuição de chaves e certificação 

6. Controle de acesso: firewalls 

7. Ataques e defesas 

8. Segurança a vários níveis 
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Intermediários Seguros 

Problema das chaves simétricas : 
 Como podem duas entidades trocar 

chaves simétricas na Internet? 

Solução: 
 Centro de distribuição de chaves 

privadas actua como intermediário 
seguro entre as entidades 

 KDC: Key Disribution Center 

Problema das chaves 
públicas: 

 Quando Alice recebe a chave 
pública de Bob,  (site web, e-
mail, pen), como tem a certeza 
que é a chave pública de Bob e 
não a de Trudy? 

Solução: 
 Autoridade de Certificação 

 CA: Certification Authority 
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Autoridade de Certificação 

 Certification Authority (CA): relaciona uma chave publica com 
uma entidade específica, E (pessoa, empresa, …). 

 E regista a sua chave publica junto da CA. 
 E fornece “prova de identidade” à CA.  

 A CA cria um certificado ligando E à sua chave pública. 

 O certificado contendo a chave publica de E é assinado digitalmente pela 
CA que garante que “esta é a chave publica de E” 

Chave 
pública 
do Bob 

K  
B 

+ 

Documento de 
Identificação 

Assinatura 
Digital 

Chave 
privada 
da CA  K  CA 

- 

K  
B 

+ 

Certificado contendo 
a chave pública de 
Bob assinado pela CA 
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Validação do Certificado 

 Quando Alice quer validar a chave publica de Bob: 
 Obtém o certificado de Bob (a partir de Bob ou num sítio 

público). 

 Utiliza a chave publica da CA para validar a assinatura do 
certificado de Bob, validando assim a sua chave pública 

 Para isso Alice deve ter o certificado da CA (Root Certificate 
(geralmente instalado nos Browsers) 

Chave 
pública 
do Bob  

K  
B 

+ 

Assinatura 
Digital 

Chave 
pública 
da CA  K  CA 

+ 

K  
B 

+ 
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Certificados X.509 
 Standard definido em 1988 no âmbito da norma 

ITU/CCITT X.500 
 Várias versões, sendo actualmente utilizada a v.3 (RFC 3280) 

 Estrutura de um certificado X.509 

Requisitar certificado em: 
www.comodo.com 

http://www.comodo.com/
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Certificado X.509 utilizador 

Subject 

Subject Public Key 

Certificate Signature 

Para validar este certificado, é preciso possuir o 
certificado da CA que o assinou -> next slide 
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Certificado da CA auto-assinado 

Idêntico 
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Key Distribution Center (KDC) 

 Uma outra forma de distribuir chaves simétricas… 

 Alice e Bob precisam de partilhar chaves simétricas. 

 KDC: o servidor partilha diferentes chaves simétricas com cada 
utilizador registado (muitos utilizadores) 

 Alice e Bob têm chaves simétricas, KA-KDC KB-KDC , para comunicar 
com o KDC.  

KB-KDC 

KX-KDC 

KY-KDC 

KZ-KDC 

KP-KDC 
KB-KDC 

KA-KDC 

KA-KDC 

KP-KDC 

KDC 
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Key Distribution Center (KDC) 

Alice 
recupera Ks 

Bob recupera Ks 
para comunicar 

com Alice 

Alice e Bob comunicam de forma segura usando Ks como   
chave de sessão de um algoritmo de encriptação de chave secreta  

Um KDC permite que Bob e Alice troquem uma chave simétrica 
para comunicarem um com o outro 

O KDC gera 
uma chave 
secreta Ks 

KB-KDC(A,Ks)  

KA-KDC (A,B) 

KA-KDC(Ks, KB-KDC(A,Ks) ) 

Ks (m) 
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Third-Party Authentication (KDC) 

 Ka = Master Key par Alice 

 segredo partilhado entre o KDC e Alice 

 Kb = Master Key par Bob 

 segredo partilhado entre o KDC e Bob 

 Kab = Chave de Sessão partilhada entre Alice e Bob 

 Tb =  Ticket de apresentação para Bob 

 K {data} = “data” encriptada com a chave “K” 

Source: Shumon Huque University of Pennsylvania 
 

stuff encrypted w/ Session Key 

Segurança em Redes 
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Distribuição de Chaves em Kerberos 

Server Client 

DoOperation 

Authentication 
database 

Login 
session setup 

Ticket- 
granting 

 service T 

Kerberos  Key Distribution Centre 

Server 
session setup 

Authen- 
tication 

service A 
1.  Request for 

TGS ticket 

2.  TGS 
ticket 

3.  Request for 
server ticket 

4. Server ticket 
5.   Service 
  request 

Request encrypted with session key 

Reply encrypted with session key   

Service 
function 

Step B 

Step A 

Step C 

C S 
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Roadmap 

1. Os comos e porquês da Segurança 

2. Princípios da criptografia 

3. Integridade de Dados 

4. Autenticação 

5. Distribuição de chaves e certificação 

6. Segurança e Níveis de Protocolo 

7. Controle de acesso: firewalls 

8. Ataques e defesas 
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Segurança a Nível Aplicacional 
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Segurança a Nível Aplicacional 

Exemplo – Assinatura e Encriptação de Mail 

 Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions 
 O S/MIME V.3 é um standard IETF (vários RFCs: 3851,…) 

 Suportado pela maioria dos clientes de Mail 

 Outlook, Thunderbird 

 Webmail: Penango add-on para Firefox e Internet Explorer 

 Utiliza os standards mais divulgados actualmente 

 Certificados Digitais X.509 

 Encriptação RSA, 3DES ou AES e Assinatura RSA 

 Digest MD5 ou SHA 
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Assinatura de Mensagens 

1. Alice calcula o Digest da mensagem m com uma função de Hash 
2. Encripta o Digest com a sua chave K-

A privada 
3. Envia a mensagem m a Bob com o Digest encriptado em attachment 
4. Bob calcula o Digest e desencripta o que Alice enviou e compara o resultado 



Mensagem Assinada (S/MIME) 
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Encriptação de Mensagens 

1. Alice encripta a mensagem m com uma chave de sessão simétrica Ks 
2. Encripta a chave de sessão Ks com a chave pública K+

B de Bob 
3. Envia o conjunto a Bob num attachment de mail 
4. Bob utiliza a sua chave privada K-

B para desencriptar a chave Ks e esta para 
desencriptar a mensagem m 

5. A utilização da chave simétrica de sessão permite melhor desempenho 
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Mensagem Encriptada (S/MIME) 

… 
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Encriptação e Assinatura 

1. As mensagens podem ser assinadas e encriptadas utilizando os dois 
processos sucessivamente 

2. Além disso, a assinatura garante também a integridade da mensagem 



Exercício: Assinar e Encriptar email 
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 Requisitar um certificado digital para o endereço de email 
 Certificado Comodo (3 meses)  

Free Email Certificate 

 Certificado StartCom (1 ano) 

https://cert.startcom.org 

 Importar o certificado com um cliente de email 
 Outlook 

 Mozilla Thunderbird 

 Enviar um email assinado (e com o certificado…) para: 
 jose.rogado@outlook.com 

 Receberá em resposta um email com o texto encriptado 

 Reenviar esse texto em claro de novo para o mesmo endereço, num 
email assinado 

 

http://www.comodo.com/
http://www.comodo.com/home/email-security/free-email-certificate.php?key5sk1=f04b6ecce6b98f52a19b6bd3f41be9fc1ce430c1&key5sk2=2128&key5sk3=1363132059000&key5sk24=&key5sk25=1363132057000&key6sk1=&key6sk2=FF190&key6sk3=7&key6sk4=en-us&key6sk5=PT&key6sk6=0&key6sk7=http://www.comodo.com/&key6sk8=116602&key6sk9=1366768&key6sk10=false&key6sk11=41d336c992691159f54721c82a8c96b740519a77&key6sk12=2034&key7sk1=2&key1sk1=dt&key1sk2=http://www.comodo.com/
https://www.startcom.org/
https://cert.startcom.org/


DNSSEC: DNS Secure Extensions 
 Extensão do protocolo original que introduz protecção contra 

possíveis ataques ao processo de resolução de nomes 
 Name Chaining 

 Cache Poisoning 

 Fornece mecanismos de segurança que permitem 
 Autenticar a origem de dados DNS 

 Garantir a integridade de dados 

 Não existência autenticada 

 Introduz novos Resource Records inseridos nas mensagens e 
armazenados nos servidores 
 RRSIG, DNSKEY, DS (Delegation Signer), NSEC, … 

 Uma resolução DNS só é validada quando estiver validada através de uma 
cadeia de confiança 

 Em Portugal 
 http://www.dnssec.pt 
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http://www.dnssec.net 

Segurança em Redes 

http://www.dnssec.pt/
http://www.dnssec.net/
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Segurança no Nível Transporte 
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Secure Sockets Layer (SSL) 

 Segurança ao nível da camada de 
transporte para aplicações 
baseadas em TCP 

 Utilizada entre Web servers e 
Browsers (https) para garantir 
interacções seguras  

 Serviços de segurança 
 Autenticação do servidor 

 Autenticação do cliente 
(opcional) 

 Encriptação de dados 

 O SSL não garante a autenticação 
do utilizador, que deve ser 
realizada a nível aplicacional 

Autenticação do Servidor: 

 Os browsers que suportam SSL têm 
de conter chaves públicas de 
Autoridades de Certificação (CA) 

 O browser pede o certificado do 
servidor, emitido por uma CA 

 O Browser utiliza a chave pública da 
CA para validar a chave pública do 
servidor 

 Utiliza então o protocolo de 
autenticação baseado em chaves 
públicas para autenticação das duas 
partes 

 Ver no menu do browser a lista de 
CAs em que ele confia 
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SSL (cont.) 

 SSL é a base do standard TLS (Transport Layer Security) 
da IETF 

 O SSL pode ser usado por outras aplicações p.ex. HTTP 

 A Autenticação do cliente e servidor são feitas através 
dos seus certificado respectivos 

 O SSL não dispensa outros protocolos de comércio 
electrónico ligados à certificação de cartões de 
pagamento 

 SET – Secure Electronic Transaction garante que o cartão 
é válido e tem cobertura 
 parcialmente adoptado pelas empresas de cartões VISA, 

Mastercard, American Express 
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Criação de uma Sessão SSL 

Sessão SSL encriptada: 

1. Browser gera uma chave de sessão 
simétrica, encripta-a com a chave 
pública do servidor e envia-a. 

2. Usando a sua chave privada, o 
servidor desencripta a chave de 
sessão. 

3. Browser e o servidor partilham 
uma chave de sessão 

 Todos os dados enviados pela 
ligação TCP são encriptados com a 
chave de sessão. 
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Pilha SSL 

SSL 
Handshake 

protocol 

SSL Change 
Cipher Spec 

SSL Alert 
Protocol 

Transport layer (usually TCP) 

Network layer (usually IP) 

SSL Record Protocol 

HTTP Telnet 

SSL protocols: Other protocols: 

O SSL é constituído por duas camadas distintas: 

1. Handshake, Change Cipher Specification, e Alert 

2. Record Protocol que transmite os dados encriptados 
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Fases do SSL 
 Handshake 

 Negociação da Cipher Suite 
• Conjunto de protocolos de segurança a 

utilizar 

 Autenticação (opcional) 
• Client Authentication (raramente)  
• Server Authentication (comum) 

 Estabelecimento de canal encriptado 
• O cliente gera a Chave de Sessão 
• Envia-a encriptada com a chave pública 

do servidor 
• O servidor recebe a chave e desencripta-

a com a sua chave privada 

 Passagem para modo encriptado 
• Utilização de cifra de chave simétrica 

 Troca dos Dados Encriptados 
 Fim da Conecção 
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Protocolo de Handshake SSL 
C

lie
n

t 

Se
rv

er
 

Protocolo de Handshake SSL utilizando criptografia RSA 
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TLS Record Protocol 

Application data abcdefghi 

abc def ghi Record protocol units 

Compressed units 

MAC 

Encrypted 

TCP packet 

Fragment/combine 

Compress 

Hash 

Encrypt 

Transmit 

Message Authentication Code 



MAC: Message Authentication Code 

 Permite validar o conteúdo de 
mensagens enviadas 
 Autenticação do emissor 

 Integridade do conteúdo 

 Utilizam uma chave secreta, 
um algoritmo de encriptação 
e/ou funções de Hash (MD5 
ou SHA) 

 Não garante a não-repudiação 
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SHA-1 Hash Based Authentication Code 
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Segurança a Nível Rede (IP) 

(IPSEC) 
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IPsec: Segurança no nível Rede 
 Segurança no nível Rede 

 O host de origem encripta os dados dos datagramas IP 

 Os dados dos protocolos de nível superior circulam encriptados 

• Segmentos TCP e UDP 

• Mensagens ICMP e SNMP 

 Autenticação ao nível da rede 
 O host de destino pode autenticar o endereço IP de origem 

 Dois protocolos principais 
 Authentication Header (AH) protocol 

• Permite a autenticação e integridade dos dados 

 Encapsulation Security Payload (ESP) protocol 

• Permite autenticação, confidencialidade e integridade de dados 

 Mais detalhes 
 http://www.unixwiz.net/techtips/iguide-ipsec.html 
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IPsec: Network Layer Security 

 Para AH e ESP existe uma fase de handshake entre a origem e 
o destino 
 Troca de chaves 

 Criação de um canal seguro designado por Security Association (SA) 

 Um SA é unidireccional 

 Para estabelecer um ligação full-duplex são necessários dois SAs 

 Um SA é univocamente identificado por 
 Protocolo de segurança (AH ou ESP) 

 Endereço IP de origem 

 Identificador de conecção de 32 bits 
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Authentication Header (AH) Protocol 

 Fornece autenticação da origem e integridade de dados 

 Um header AH é inserido entre o header IP e o campo de 
dados 

 O campo protocolo do header IP contém o valor 51 

 Os routers processam os datagramas como 
habitualmente 

IP header data (e.g., TCP, UDP segment) AH header 

Protocolo = 51  
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Detalhes do AH Source: http://unixwiz.net/techtips/iguide-ipsec.html 

O Header AH inclui: 

 SPI (Security Parameters Index): 

identificador associado ao endereço 

e número de sequência do 

datagrama 

 Dados de autenticação (HMAC): 

digest da mensagem assinado pela 

origem calculado sobre o datagrama 

IP original. 

 Campo Next: especifica o tipo de 

dados (e.g.:TCP, UDP) 

HMAC: Hash Message Authentication Code 
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ESP - Encapsulation Security Payload 

 Fornece confidencialidade, autenticação e integridade de 
dados 

 Os dados e o trailer ESP são encriptados 

 O campo next está no trailer ESP 

 O campo de autenticação ESP é semelhante ao do campo 
de autenticação AH. 

 Campo Protocolo do Header IP contém o valor 50 

IP header TCP/UDP segment 
ESP 

header 
ESP 

trailer 
ESP 

authent. 

encrypted 

authenticated 

Protocolo = 50  
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Diferentes formas de ESP 

 (a) ESP em modo transporte: 

 Só o payload do pacote IP é encriptado, ficando o header 
em claro 

  O routing é feito como originalmente  

 (b) ESP em modo túnel: 
 O header original é também encriptado 

 Para poder ser roteado, é inserido um novo header 

 Utilizado na criação de VPNs 
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ESP em modo transporte 

ESP modo transporte: 
só o payload do pacote IP é 
encriptado, ficando o header 
em claro 

Source: http://unixwiz.net/techtips/iguide-ipsec.html 
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ESP em modo túnel 

ESP modo túnel: 
Todo o pacote IP é 
encriptado, sendo inserido 
um novo header 

Source: http://unixwiz.net/techtips/iguide-ipsec.html 
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Gestão de Chaves  

 Para implementar o IPSec é necessário um esquema de 
gestão das Security Associations e de chaves automático e 
escalável 

 Internet Key Exchange (IKE) é o protocolo mais utilizaado 
para esse efeito (RFC 2409) 

 Internet Security Association and Key Management 
Protocol (ISAKMP) define os procedimentos para 
estabelecer e desligar as Security Associations (SAs) 

 O IPSec em modo túnel serve de base para criação de 
ligações seguras através da Internet 
 VPNs - Virtual Private Networks 
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Segurança a Nível Ligação 

(802.11) 
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Segurança em IEEE 802.11 

 IEEE 802.11: protocolo de ligação em redes WiFi 
 802.11b: 11 Mbps 802.11g: 54 Mbps 

 Proliferação: nos centros urbanos, milhares de redes WiFi 
podem ser detectadas usando um portátil com software de 
análise (ex. Network Stumbler) 
 Muitas não utilizam encriptação nem autenticação fortes 

 É fácil realizar packet-sniffing e ataques de intromissão! 

 Segurança em 802.11: objectivo: permitir autenticação e 
encriptação dos pacotes 
 Primeira versão (1999): WEP (Wired Equivalent Privacy): 

vulnerabilidade! 

 Versões actuais mais seguras: WPA e WPA2 (802.11i) 
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Taxonomia da Segurança 802.11  

Source: NIST Guide to IEEE 802.11i 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-97/SP800-97.pdf 

WPA2 WPA 
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Wired Equivalent Privacy (WEP):  

Autenticação: 

 Utiliza um Protocolo de Autenticação de Chave Simétrica 
 O host que pretende acesso apresenta-se ao Access Point 

 O AP envia um “nonce” de 128 bits 

 O host encripta o “nonce” usando uma chave simétrica 

 O AP desencripta o “nonce” e autentica o host. 

 Este mecanismo é vulnerável pois um atacante consegue obter 
um valor em claro e encriptado e assim deduzir a chave 

 Não há mecanismo de distribuição de chaves 

 A chave é idêntica para todos os hosts, basta apanhar a chave e a 
segurança da toda a rede Wireless fica comprometida 
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Encriptação de Dados WEP 

 O Host e a AP partilham uma chave simétrica de 40 bits que 
raramente muda 
 Em versões mais recentes utiliza-se uma chave de 104 bits 

 O remetente acrescenta um Vector de Inicialização de 24 bits 
por trama para criar uma chave de 64 bits 

 Essa chave é utilizada para gerar uma série de chaves 
sucessivas de 8 bits, ki

IV (algoritmo RC4) 
 A ki

IV é utilizada para encriptar o byte de ordem i, di: 
ci = di XOR  ki

IV 

 O IV e os bytes encriptados ci são enviados na trama 
 O IV é enviado em claro ! 

 O destinatário retira o IV da trama, reconstrói as chaves e 
desencripta os dados utilizando a operação inversa 

di = ci XOR  ki
IV 
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Encriptação de Dados WEP 

 

IV 

(per frame) 

KS: 40-bit  

secret 

symmetric 

key 
k1

IV   
 k2

IV
   k3

IV
   … kN

IV  
  kN+1

IV
…  kN+1

IV
 

d1 
   
   d2     d3   …    dN

  
   CRC1   … CRC4 

c1 
   
   c2      c3   …    cN

  
    cN+1    …  cN+4 

plaintext 

 frame data  

plus CRC 

key sequence generator 

( for given KS, IV) 

802.11 

header 
IV 

WEP-encrypted data  

plus CRC 

Figure 7.8-new1:  802.11 WEP protocol Encriptação WEP da trama 802.11 
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Falhas na Encriptação WEP 

Falha de Segurança:  
 A chave secreta é sempre a mesma, se for mudada tem de ser distribuída a todos os 

clientes da rede 
 IV de 24-bit, um por trama, -> IV são reutilizados ao fim de um certo número de 

tramas (224) 
 IV transmitido em claro -> a reutilização do IV é detectável 

 Ataques: 
 O conhecimento do IV permite reduzir o tamanho do espaço de procura da chave 
 Utilizando programas freeware, é possível analisar todo o tráfico wireless e 

contabilizar os IVs reutilizados e crackar a chave 
• www.tomsnetworking.com/Sections-article120.php 
• AirSnort 

 Mais fácil ainda se o atacante conseguir impersonar um host e levar a AP a 
encriptar dados conhecidos por si 

• Nesse caso pode-se ver: ci = di XOR  ki
IV  

• Como di = ci XOR  ki
IV se aplicarmos XOR ci aos dois lados da equação 

• Obtem-se: ci XOR di = ci XOR ci XOR  ki
IV = ki

IV 

• Portanto, conhecendo ci e di, pode-se deduzir ki
IV  => ci XOR di = ki

IV 
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WPA 
 WPA - WiFi Protected Access: Subconjunto do 802.11i para 

estabelecer segurança em redes sem fios 

 Encriptação: utiliza os mesmos algoritmos que o WEP mas com 
segurança reforçada 
 Encriptação: RC4 stream cipher com chave de 128 bits e um vector de 

inicialização de 128 bits 

 Utiliza TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) que permite gerar chaves 
diferentes para cada trama, aumentando o nível de segurança 

 Autenticação 
 WPA-PSK ou Personal: uma versão mais simples destinada a APs 

domésticas,   utiliza uma chave partilhada (PSK: Pre Shared Key) que é 
distribuída manualmente 

 Enterprise: utiliza autenticação baseada em credenciais fornecidas pelo 
utilizador, seguindo o Extended Access Protocol (EAP / 802.1X), 

• O servidor de autenticação é separado do Access Point 

• Permite distribuição de chaves sessão de forma segura 

• Ver próximos slides 
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WPA2 - 802.11i 

 Corresponde à especificação completa 802.11i que foi 
adoptada comercialmente com o nome WPA2 

 Utiliza algoritmos de encriptação mais robustos  
 Encriptação: Counter Mode with Cipher Block Chaining Message 

Authentication Code Protocol (CCMP), que utiliza AES para 
encriptação em modo stream. 

 Autenticação EAP / 802.1X 

1. O Supplicant estabelece contacto 
com a AP para iniciar o protocolo 

2. É criada uma ligação encriptada 
entre o Supplicant e o Servidor de 
Autenticação, sendo fornecidas as 
credenciais do utilizador 

3. A em caso de sucesso, a AP fornece 
ao Supplicant acesso à rede WiFi 
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Detalhe da Autenticação EAP / 802.1X 

4 Way Handshake: 
 É estabelecido um túnel de segurança entre o supplicant e o servidor 

de autenticação (a que o AP não tem acesso) por onde são transmitidas 
as credenciais do utilizador (TLS ou TTLS) 

 Em caso de sucesso, o servidor e o supplicant geram uma Master Key 
que a AP não conhece 

 A partir dessa chave é deduzida uma Pairwise Master Key que é 
enviada à AP pelo servidor e pelo supplicant 

 A AP compara as chaves e se forem idênticas, dá acesso à rede ao 
supplicant  fornecendo-lhe uma uma nova chave temporária (Transient 
Key) de 64 bits para encriptação e integridade dos dados  

 Ver slide seguinte 
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AP: access point AS: 
Authentication 

 server 

wired 
network 

STA: 
client station 

1   Discovery of 
security capabilities 

STA and AS mutually authenticate, and generate  
a common Master Key (MK). AP used as “pass through” 

2 

3 STA derives 
Pairwise Master  

Key (PMK) from MK 

3 AS derives 
“same” PMK from MK,  

and sends it to AP 

4 STA and AP use PMK to derive a 
Temporal Key (TK) used for 

message encryption and integrity  

 802.11i: Fases de Operação 

PMKs Match ? AuthSucess  :  AuthFailure 
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EAP: Extensible Authentication Protocol 

 É a base do standard IEEE 802.1x (Port Based Authentication) 

 Conjunto de protocolos ponto a ponto para autenticar clientes móveis 
junto de um servidor 

 EAP utiliza duas camadas “ligação” diferentes 

 mobile-to-AP: EAP over LAN 

 AP to auth. server (RADIUS over UDP) 

wired 

network 

EAP TLS 

EAP  

EAP over LAN (EAPoL)  

IEEE 802.11  

RADIUS 

UDP/IP 
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Versões de EAP mais correntes 

EAP-TLS 

PEAP-MS-CHAPv2 
Challenge-Handshake Authentication Protocol 

 EAP-TLS 

Baseado em certificados do cliente e 
servidor 

 Implica a existência de uma PKI 

 EAP-TTLS 

Só certificado da parte do servidor 

Estabelece canal encriptado utilizado para 
passar credenciais do cliente 

Utiliza um protocolo de autenticação 
adicional (PAP, CHAP) 

 PEAP 

Versão Microsoft RSA e Cisco do EAP-TTLS 

Utiliza um túnel TLS para passar protocolo 
de autenticação, geralmente MS-CHAPv2 
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Roadmap 

1. Os comos e porquês da Segurança 

2. Princípios da criptografia 

3. Integridade de Dados 

4. Autenticação 

5. Distribuição de chaves e certificação 

6. Segurança a vários níveis 

7. Controle de acesso: firewalls 

8. Ataques e defesas 
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Firewalls 

Permite isolar a rede interna de uma organização da rede 
externa, deixando passar certos pacotes e bloqueando 
outros ≡ Filtragem Selectiva 

Firewall 

  

  
  

  
  

  
  

Rede 
interna 

Internet / 
 Rede pública 

 

firewall 

Internet 
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Firewalls: para que servem 
Criar perímetros de segurança, isolandos-o de ataques 

Exemplo: 

 SYN flooding: o atacante estabelece múltiplas conexões TCP falsas, 
ocupando recursos necessários para conexões “reais”. 

• http://www.cert.org/advisories/CA-1996-21.html 

Impedir acessos ilegais a dados privados. 
 P. ex. um atacante modifica a homepage de uma organização 

governamental 

Autorizar só acessos autorizados à rede interna  
 Conjunto de utilizadores/hosts autenticados 

 Criação de VPNs de acesso 

Dois tipos de firewalls: 
 Nível rede: filtros de pacotes 

 Nível aplicacional – gateways aplicacionais 

 Geralmente funcionam nos dois níveis 
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 Utilizam filtros ao nível IP 
 Estão geralmente agregadas a routers 

 Fazem filtragem de pacotes baseadas em 
endereços, protocolos e headers 

 Princípios de filtragem 
 “Sniffing” de endereços (cf. Wireshark) 

 Regras de filtragem 

 Filtrar não é suficiente 
 Os filtros de nível rede não permitem 

estabelecer políticas de segurança relativas a 
aplicações 

Nível Rede (IP) 

IP 

Link Link 
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Firewall Nível Rede 

http://www.windowsecurity.com/articles-tutorials/firewalls_and_VPN/A_firewall_in_an_IT_system.html 

http://www.windowsecurity.com/articles-tutorials/firewalls_and_VPN/A_firewall_in_an_IT_system.html
http://www.windowsecurity.com/articles-tutorials/firewalls_and_VPN/A_firewall_in_an_IT_system.html
http://www.windowsecurity.com/articles-tutorials/firewalls_and_VPN/A_firewall_in_an_IT_system.html
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Filtragem de pacotes 

 Exemplo 1: bloquear todos os datagramas em entrada e 
saída com o campo de protocolo IP = 17 

 Todas os fluxos UDP bloqueadas 

  Exemplo 2: bloquear todo o tráfego cujo porto de origem 
ou destino = 23. 

 Todas as conecções telnet são bloqueadas 

 Exemplo 3: bloquear todos os segmentos TCP em entrada 
com o bit ACK=0. 

 Impede clientes externos de efectuar conecções TCP 
com clientes internos, mas permite que estes as 
estabeleçam com o exterior 
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Firewall Nível Aplicacional 

 Pode ser constituída por um host 
com duas placas de rede  
 sem IP forwarding  
 Filtragem é efectuada por aplicações 

específicas 

 Permite a implementação de 
políticas de segurança mais 
complexas 
 Guarda logs de eventos e ataques 
 Pode responder a ataques de forma 

dinâmica 

 Aplicações mais comuns 
 ftp 
 mail 
 Web ... 

Application 

TCP/UDP 

IP 

Link Link 
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Firewall Nível Aplicacional 

http://www.windowsecurity.com/articles-tutorials/firewalls_and_VPN/A_firewall_in_an_IT_system.html 

http://www.windowsecurity.com/articles-tutorials/firewalls_and_VPN/A_firewall_in_an_IT_system.html
http://www.windowsecurity.com/articles-tutorials/firewalls_and_VPN/A_firewall_in_an_IT_system.html
http://www.windowsecurity.com/articles-tutorials/firewalls_and_VPN/A_firewall_in_an_IT_system.html
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Exemplo de Regras 

 Organização tem um endereço IP interno 
 192.168.1.0 (classe C) 

 Pretendem-se implementar as regras seguintes: 
 Deixar passar todas as conecções TCP para o exterior no 

porto 80 (Acessos Web) 

 Bloquear todo o restante tráfego 

 Utilizando uma Firewall baseada num servidor 
Linux com duas placas de rede 
 eth0 interna 

 eth1 externa 

 Utilizando o comando iptables 
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Configuração com Múltiplas Firewalls 

http://www.windowsecurity.com/articles-tutorials/firewalls_and_VPN/A_firewall_in_an_IT_system.html 

http://www.windowsecurity.com/articles-tutorials/firewalls_and_VPN/A_firewall_in_an_IT_system.html
http://www.windowsecurity.com/articles-tutorials/firewalls_and_VPN/A_firewall_in_an_IT_system.html
http://www.windowsecurity.com/articles-tutorials/firewalls_and_VPN/A_firewall_in_an_IT_system.html
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Limitações das Firewalls 

 IP spoofing: não há modo de 
saber se os dados vêm do 
“verdadeiro” remetente 

 Cada aplicação com uma 
política de segurança distinta 
precisa de uma gateway 
específica. 

 O software cliente precisa de 
saber como contactar a 
gateway 
 P.ex.: configurar o endereço IP 

do proxy no browser 

 Os filtros usam uma política 
de tudo ou nada no 
protocolo UDP. 

 É necessário estabelecer 
compromissos entre o grau 
de comunicação com o 
exterior e o grau de 
segurança 

 Muitos sites altamente 
protegidos com Firewalls 
ainda sofrem ataques… 

 A firewall não dispensa 
outras precauções de 
segurança 
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Roadmap 

1. Os comos e porquês da Segurança 

2. Princípios da criptografia 

3. Autenticação 

4. Integridade de Dados 

5. Distribuição de chaves e certificação 

6. Controle de acesso: firewalls 

7. Segurança a vários níveis 

8. Ataques e defesas 
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Tipos de Ameaças (Threats) 
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Vulnerabilidades 

Vulnerabilidades - Fraqueza interna no desenho, configuração ou 
implementação da rede ou sistemas. 

 

 Fraco “design” - Os sistemas são criados com com buracos de segurança. 
Permitem em algunas casos aceder com privilégios de superuser (root) aos 
sistemas. 

 Fraca implementação - Sistemas incorrectamente configurados, 
vulneráveis a ataques. Sem protecção de acessos a ficheiros críticos 
(Executáveis ou outros). 

 Fraca Gestão - Procedimentos inadequados e teste insuficientes. Medidas 
de segurança sem suporte, documentação e monitorização adequados. 

 Físicas (Acesso), HW e SW, Meios físicos, Transmissão, Humanas. 
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Ataques 

Ataques - Técnicas específicas para explorar uma 
vulnerabilidade. 

  Passivos - Muito difíceis de detectar (Captura de pacotes, Análise de 
Tráfego, Monitorização e registo de informação a utilizar mais tarde em 
ataques). 

  Activos - Acções mais abertas na rede ou sistemas. 
 Vírus. 

 Worm - Programa auto-contido e independente que se propaga nos sistemas 
infectados (Vírus não é programa independente). 

 Trojan Horses - Programa ou parte de código que esconde e efectua acção 
oculta ( Ex.: captura de password). 

 Trap doors - Forma não documentada de ganhar acesso a um sistema. 
 Logic Bombs - Programa ou subsecção desenhada com intenção malévola, 

despoletado quando certa condição lógica se verifica. 
 Port scanning - Recolha de informação p/ ataques posteriores. 
 Spoofs - Falsificação de identidades ou máscara de indívíduo ou entidade 

para ganhar acesso a sistemas ou rede. (IP address spoofing, Sequence 
Number Spoofing, Session Highjacking, DNS spoofing) 
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Evolução das necessidades de segurança 

EVOLUÇÃO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA 

1965-75 1975-89 1990-99 Actual 

Plataformas Utilização de 

Computadores em 

Time Sharing  

Sistemas 

distribuídos 

baseados em 

Redes Locais 

Serviços globais 

Internet 

Internet + 

Dispositivos Móveis 

+ Web Services 

Recursos 

Partilhados 

Memória, 

Ficheiros 

Serviços Locais 

(NFS), Redes 

Locais 

Email, Sites Web, 

Comércio 

Electrónico 

Objectos 

distribuídos, Código 

móvel 

Requisitos 

de 

Segurança 

Identificação e 

autenticação de 

utilizadores 

Protecção dos 

serviços 

Forte segurança 

para transacções 

comerciais 

Controlo de acessos 

a objectos 

individuais, código 

de segurança móvel 

Gestão do 

ambiente de 

segurança 

Única autoridade, 

Única Base de 

dados de 

autorizações 

(/etc/passwd) 

Única autoridade, 

Delegação, Bases 

de dados de 

autorizações 

replicadas (NIS) 

Muitas 

autoridades. 

Nenhuma 

autoridade global 

da rede 

Autoridades por 

actividade. 

Grupos com 

responsabilidades 

partilhadas 
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Preparação de Ataques 

Mapeamento de recursos:  
 Antes dos ataques, há sempre uma actividade prévia de 

reconhecimento dos serviços estão disponíveis na rede 

 Utilização de ping para determinar os endereços disponíveis na 
rede 

 Exploração de portos acessíveis (port-scanning): tentativa de 
estabelecer conecções TCP com séries de portos em sequência 
para ver quem responde 

 Exploração de recursos na rede com a aplicação nmap 
(www.nmap.org): “network exploration and security auditing” 

 

Precauções ? 
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Precauções 

Mapeamento: medidas de precaução 

 Registar o tráfego à entrada da rede 

 Fechar acessos de portos não utilizados 

 Detectar actividade suspeita 
• Endereços IP de origem duvidosa 

• Varrimento sequencial de portos 

 Utilizar ferramentas de port-scanning no próprio 
sistema 

• http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/index.html 
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Ataque 

Análise de Pacotes :  

 Possível em todas as redes com broadcast (LANs) 

 Interfaces de rede em modo promíscuo recebem todo o 
tráfego que passa que pode ser capturado por analisador 
(p.ex. Ethereal) 

 Podem ler todos os dados não encriptados (usernames, 
passwords, etc…) 

A 

B 

C 

src:B dest:A     payload 

Precauções ? 
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Precauções 

Análise de Pacotes: medidas de precaução  

 Instalar software que detecta interface de rede está 
em modo promíscuo 

 Numa máquina por segmento de rede com broadcast 
(Ethernet com hub ou switch) 

 Encriptar dados sensíveis na Intranet 

A 

B 

C 

src:B dest:A     payload 
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Ataque 

IP Spoofing:  

 Podem-se gerar pacotes IP directamente de uma 
aplicação, inserindo qualquer valor de IP no campo do 
endereço de origem 

 O destinatário não pode saber que o IP é forjado 

 P.ex.: C pretende ser B 

A 

B 

C 

src:B dest:A     payload 

Precauções ? 
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Precauções 

IP Spoofing: filtragem de ingressos  

 Os routers não devem encaminhar pacotes com 
endereços de origem inválidos, i.e. cujo endereço não 
pertença à gama do router 

 A filtragem de ingresso não pode ser obrigatória em 
todas as redes 

A 

B 

C 

src:B dest:A     payload 
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Ataque 

Denial of service (DOS):  

 Fluxos de pacotes gerados maliciosamente podem por 
o servidor de rastos 

 Distributed DOS (DDOS): múltiplos fluxos provenientes 
de origens coordenadas 

 e.g., C e um host remoto lançam um ataque de SYN-
flood a A 

A 

B 

C 

SYN 

SYN SYN SYN 

SYN 

SYN 

SYN 

Precauções ? 
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Handshake TCP 
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Precauções 

Denial of service (DOS): 
 Filtrar pacotes com o SYN flag activo antes de 

atingirem o host (bons e maus …)  

 Identificar a origem dos ataques, na maior parte dos 
casos hosts inocentes que foram alvo de ataques e 
comprometidos 

A 

B 

C 

SYN 

SYN SYN SYN 

SYN 

SYN 

SYN 
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Segurança em Redes (sumário) 

Tecnologias de Base…... 

 Criptografia (simétrica e publica) 

 Autenticação 

 Integridade de Mensagens 

 Distribuição de Chaves 

…. Utilizadas em múltiplos cenários distintos 

 Email seguro  

 Transporte seguro (SSL/TLS) 

 IPsec 

 802.11 

 


