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RESUMO

IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA NA REDE WI-FI NA AMAN

AUTOR: Victor Martins Villar
ORIENTADOR: Nivio Paula de Souza

O crescimento das redes sem fio gerou uma grande facilidade no acesso à internet a partir de
qualquer dispositivo que tenha uma placa de rede sem fio e seja compatível com a IEEE
802.11,  o  que  engloba  a  maioria  dos  aparelhos  atualmente.  Com  conforto  de  estar  em
qualquer cômodo e ter o acesso à internet, as pessoas têm aderido com mais intensidade aos
roteadores  sem  fio.  Como  a  informação  se  tornou  um  ativo  muito  buscado  atualmente,
pessoas  com um conhecimento técnico mais  avançado na parte  da  computação procuram
constantemente  falhas  de  segurança  nessas  novas  tecnologias  geradas  para  coletar
informações de usuários. Por meio deste trabalho de conclusão de curso venho alertar sobre as
falhas  de  segurança  presente  nos  principais  protocolos  de  segurança  das  redes  sem fio  e
sugerir formas de enrijecer a segurança dessas redes.

Palavras-chave: Falhas de segurança, redes sem fio, protocolos de segurança, WLAN, IEEE
802.11.
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ABSTRACT

SAFETY IMPLEMENTATION ON THE WI-FI NETWORK IN AMAN

AUTHOR: Victor Martins Villar
ADVISOR: Nivio Paula de Souza

The growth of wireless networks has generated a great facility without internet access from
any device that has a wireless network card and is compatible with an IEEE 802.11 standard,
which can practically be used today. With the comfort of any computer and internet access, as
people have stuck with more intensity to the wireless routers. As this is becoming a very
sought after process today, people with more advanced knowledge on the job side are more
precious  than  the  new  technologies  generated  to  gather  user  information.
Through the  course completion  work on the security  flaws present  in  the major  wireless
security protocols and advanced forms of network security.

Key words: Security failures, wireless networks, security protocols, WLAN, IEEE 802.11.
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1 INTRODUÇÃO

O tema deste trabalho de conclusão de curso visa à melhoria na segurança dos pontos

de acesso sem fio da AMAN como forma de assegurar que somente os usuários autorizados

tenham acesso aos sistemas internos e de forma única.

Devido à crescente evolução dos meios de comunicação e ao aumento na demanda

pela troca de informações, o assunto segurança vem se tornando um tema muito comum em

diversas palestras que debatem como ela consegue promover o devido tratamento dos dados,

de maneira a não comprometer a integridade e dos serviços acessados pelo usuário.

Atualmente a rede mais usada para acesso à internet, fora as redes móveis de celular, é

a rede Wi-Fi (Wireless Fidelity) em WLANs (Wireless Local Access Network) que muitos

possuem em suas casas. Na AMAN, os roteadores Wi-Fi estão presentes em todas as alas de

cadetes, de forma a facilitar o acesso à informação nos principais serviços como: SIIA, P4A,

AVA, dentre outros.

A principal característica da rede Wi-Fi é a transmissão de dados, por rede sem fio

(WLAN) baseados no padrão IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11.

Devido ao alcance do sinal transmitido e às exigências cada vez maiores na segurança das

redes WLAN, torna-se necessária a proteção por protocolos de segurança como: WEP (Wired

Equivalent  Privacy)  lançado  em 1997,  que  hoje  já  está  obsoleto,  WPA (WiFi  Protected

Access) lançado em 2003 pela Wi-Fi Alliance e WPA2 (que utiliza o sistema de criptografia

AES, Advanced Encryption Standard) que seria sua versão mais nova e atualizada em meados

de 2005. Tais protocolos criptografam o sinal transmitido, para que outras pessoas sem acesso

à senha da rede, não possuam acesso.

Desta forma é oportuno problematizar a questão: considerando que as redes abertas

são vulneráveis à captura de dados e a sua leitura, inclusive de credenciais de acesso, quais

seriam  os  procedimentos  para  empregar,  em  larga  escala  e  em  todos  os  Access  Points

distribuídos  pela  AMAN, os  protocolos  de  segurança  conhecidos,  como WPA ou WPA2,

realizar a implementação de segurança baseando-se no padrão 802.1X.

Tendo como base que os roteadores Wi-Fi pertencentes à AMAN, não possuem esse

protocolo de segurança ativo, venho por meio desta pesquisa, buscar formas de aprimorar a

segurança das conexões melhorando a segurança de seus usuários.
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Com base no problema de falta de segurança descrito acima, a pequisa visa a levantar

indicadores que respaldem a necessidade de implementação de um sistema que aumente a

segurança dos dados dos usuários, evitando que sejam capturados sem autorização do mesmo,

permitindo que a privacidade das informações sejam preservadas.

Para tal, este trabalho descreverá o conceito e o princípio do funcionamento de uma

rede sem fio, apresentará e analisará os principais protocolos de segurança da rede sem fio,

levantará  possíveis  vulnerabilidades  buscando  aprimorar  a  segurança  das  conexões  e  de

usuários sugerindo um protocolo para a segurança das redes sem fio da AMAN. 

Considerando a importância do trabalho, a metodologia a ser utilizada basear-se-á em

uma revisão bibliográfica que respalde as sugestões de soluções para o problema.

1.1 PROBLEMÁTICA

Com o grande volume de dados sendo trafegados na rede, torna-se imprescindível que

a  segurança  seja  um  dos  pontos  fundamentais  a  serem  observados.  Medidas  devem  ser

tomadas para que essas informações trafegadas não sejam vazadas, que dados de usuários não

sejam capturados e que haja um controle mais restrito nos usuários que podem ter acesso à

rede.

Na AMAN, a maioria dos pontos de acesso sem fio, não possuem uma segurança no

momento em que são acessados, desta forma, qualquer pessoa sem autorização e com um

pouco de conhecimento técnico ou de uso de ferramentas de análise de tráfego de rede podem

capturar os dados transmitidos obtendo credenciais de acesso e observar o conteúdo que está

sendo acessado pelo usuário.

Assim, é oportuno problematizar a questão: quais as medidas que podem ser tomadas

para aprimorar a segurança nesses pontos de acesso? Qual protocolo de segurança utilizar

dentre os existentes? Que equipamentos e serviços podem ser utilizados para melhorar o nível

de segurança?
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1.2 OBJETIVOS

Os objetivos do trabalho podem ser divididos nos seguintes tópicos abaixo.

1.2.1 Objetivo geral

Apresentar sugestões que possam contribuir para o aperfeiçoamento da segurança dos

Access Points  ou da rede da AMAN, de forma a ampliar a segurança cibernética para os

usuários da rede.

1.2.2 Objetivos específicos

Para  a  melhor  execução  do  objetivo  geral,  foram  formulados  alguns  objetivos

específicos para estudar o tema e achar a melhor solução ou a mais viável para solucionar o

problema, dentre eles estão: 

a) abordar  as características e funcionalidades de uma rede sem fio

b) apresentar o conceito e princípio de funcionamento de uma rede sem fio

c) apresentar os protocolos de segurança existentes para a proteção de uma rede sem fio

d) analisar os protocolos apresentados

e) sugerir procedimentos e o protocolo mais adequado para segurança das redes sem fio

da AMAN

1.3 JUSTIFICATIVA

A AMAN como uma grande instituição de ensino militar criada a 208 anos está se

modernizando e disponibilizando em plataforma online o que antigamente era apresentado aos

cadetes em formato de papel, permitindo que a consulta a documentos tenha mais celeridade,

consequentemente,  diminuindo severamente o gasto de papel.  A Internet  é  utilizada pelos

cadetes para a realização de pesquisas, assim como, para: alimentação do sistema de notas,

avaliação horizontal dos cadetes, sistemas de punições, biblioteca online, sistema de arquivos,

sistema de arranchamento, dentre outros.
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Com uma rede sem fio desprotegida de um mecanismo de segurança, a mesma fica

exposta a entrada de qualquer pessoa e utilização de seus recursos. Sendo assim, alguém com

o mínimo de conhecimento técnico ou conhecedor de algumas ferramentas  de análise  de

pacotes pode se aproveitar dessa fragilidade e capturar senhas, informações pessoais e muitas

vezes dados sigilosos.

Portanto, diante da vultuosidade das informações que circulam na rede e a premência

de  sigilo  de  muitas  informações  para  confiabilidade  do  sistema  em  questão,  cresce  a

necessidade da identificação das vulnerabilidades e fragilidades existentes de forma a corrigi-

las no menor tempo possível, a fim de evitar um estrago futuro por má utilização da rede por

usuários mal intencionados.

1.4 METODOLOGIA

Para  esse  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso,  foi  utilizado  o  método  de  pesquisa

bibliográfica que define-se por “procura explicar um problema a partir de referências teóricas,

publicadas em livros, dissertações e teses” (CERVO, A. et. al, 2007, p. 60).

Foram feitas pesquisas em artigos científicos, livros, trabalhos acadêmicos e sites de

empresas especializadas no assunto.



16

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica visa expor um resumo do conteúdo para a compreensão dos

conceitos de: redes sem fio, de como funciona e como foi criada; e dos principiais protocolos

de segurança existentes, suas vantagens, desvantagens e forma de utilização.

2.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE AS REDES SEM FIO

Nessa seção, serão abordados os aspectos gerais a respeito das redes sem fio para

construir  um  embasamento  teórico  que  permita  compreender  seu  funcionamento  com  a

finalidade de buscar a melhor solução para o problema apresentado. 

2.1.1 Histórico

Inicialmente a solução da LAN sem fio foi desenvolvida por Normam Abramson a

partir  de  um  projeto  de  pesquisa  na  Universidade  do  Hawaii  nos  anos  70  chamada

ALOHAnet, de um professor de engenharia que lecionava em Stanford (CORRÊA JUNIOR,

2008).

Com o passar do tempo, muitos fabricantes começaram a desenvolver seus próprios

produtos de comunicação de redes locais sem fio, sendo o primeiro dispositivo Wi-Fi feito

pela NCR Corporation/AT&T, em 1991 na Holanda (IEEE EXPLORER, 2009)

Devido ao aumento na fabricação de produtos com tecnologia de rede sem fio no

mercado, começa um problema de comunicação entre os aparelhos de diferentes fabricantes,

pois cada um padroniza sua segurança e funcionamento de acordo com normas internas.

A organização  IEEE começa  a  trabalhar  em um padrão  para  a  padronização  para

facilitar  as  operações com essa nova tecnologia,  surgindo em 1997 o padrão 802.11, que

regula os padrões de transmissão e codificação para as transmissões de comunicações sem fio

para redes locais.

Atualmente a maioria das pessoas possui em sua casa um Access Point sem fio, pois

acarreta  mais  mobilidade,  comodidade  e  simplicidade  para  utilizar  a  internet.  Com isso,

abrem-se  vulnerabilidades  para  a  atuação  de  elementos  mal  intencionados  que  agem nas



17

falhas de segurança desses Access Points de forma a obter informações que trafegam entre o

aparelho do usuário e o roteador.

Buscando popularizar o uso de redes sem fio, muitos fabricantes passaram a dotar seus

Access Points de assistentes de configuração que simplificaram muito a configuração desses

dispositivos,  não exigindo qualificação técnica para sua configuração inicial.  Do ponto de

vista  comercial,  foi  uma  excelente  estratégia,  porque  qualquer  um  passou  a  configurar

minimamente, um Access Point. Do ponto de vista da segurança tal facilidade transformou as

redes sem fio em redes vulneráveis, porque, na esmagadora maioria das vezes, passaram a ser

configuradas  por  pessoas  sem  nenhum  conhecimento  técnico  e  que  não  entendiam

absolutamente nada sobre as configurações que estavam manipulando. Outro fator que afeta

em sua segurança, é o próprio meio de transmissão no qual os dados são enviados por ondas

de rádio, podendo ser captados por qualquer pessoa dentro do limite de alcance. Em alguns

casos,  o  sinal  pode até  ser  captado por  uma antena  de  alto  ganho,  sendo construída  por

materiais  de baixo custo e com pouco conhecimento técnico,  se não for tratado de forma

correta.

Tendo em vista este cenário, foram protocolos de rede que incluíram algoritmos que

criptografam os dados trafegados por redes sem fio, tornando esses dados incompreensíveis a

quem não possua a chave de segurança. Segundo Tanembaum (2011, p. 45):

Como as transmissões sem fio são feitas por radiodifusão, é fácil que computadores
vizinhos recebam pacotes de informações que não foram solicitados por eles. Para
evitar isso, o padrão 802.11 incluiu um esquema de encriptação conhecido como
WEP (Wired Equivalent Privacy). A ideia foi tornar a segurança da rede sem fios
semelhante à segurança da rede cabeada. Essa é uma boa ideia, mas infelizmente o
esquema tinha falhas e logo foi quebrado (Borisov et al., 2001). Desde então, ele foi
substituído  por  esquemas  mais  recentes,  que  possuem  diferentes  detalhes
criptográficos  no  padrão  802.11i,  também  chamado  WiFi  Protected  Access,
inicialmente WPA e depois substituído pelo WPA2.

2.2 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A Segurança da Informação e Comunicações (SIC) é uma área que se encontra em

constante evolução, tanto pelas criações de normas e certificações internacionais devido ao

grande número de profissionais dedicados a essa área, quanto pelo constante crescimento das

ameaças  cibernéticas  que  estão  surgindo.  Suas  áreas  de  atuação  se  difundem  entre

programação e desenvolvimento de sistemas, redes de computadores, sistemas operacionais e

banco de dados, entre outros. (PEIXINHO, 2013)
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A constante análise do ambiente de trabalho se faz extremamente importante para o

levantamento de avanços ou retrocessos nas formas de segurança estabelecidas, pois com o

contínuo desenvolvimento de novas tecnologias, procedimentos anteriormente tomados como

seguros, passam a serem obsoletos. Segundo (PEIXINHO, p.15):

Melhorar  um sistema  de  segurança  da  informação  não  está  baseado  apenas  em
aplicar  em  um  conjunto  de  computadores  antivírus  ou  barreiras  de  proteção
(firewalls) interligada na rede de computadores de uma organização. Para se obter
um sistema  de  segurança  da  informação  é  necessário  entender  os  princípios  de
segurança  para  que  possa  se  gerir  políticas  e  soluções  cabíveis  para  atender  as
necessidades de cada organização.

O estabelecimento de um sistema e ambiente seguro devem ser baseados em alguns

princípios básicos: confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Portanto,

cabe ressaltar que um rigoroso controle de acesso nos Access Points torna-se um ponto forte

na segurança do restante da estrutura de rede, incluindo seus sistemas e aparelhos conectados.

Disponível em: https://slideplayer.com.br/slide/1719732/

 

Figura 1: Pilares da Segurança da Informação
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2.3 PADRÃO IEEE 802.11

O IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) criado em 1884, nos E.U.A

é  uma  organização  que  reúne  engenheiros,  cientistas  e  especialistas  nas  áreas  de

telecomunicações,  responsáveis  por  criar  ou  padronizar  protocolos  e  hardware de  redes.

Segundo (IEEE, p.2):

Publica  aproximadamente  30%  da  literatura  mundial  nas  áreas  de  Elétrica,
Eletrônica,  Computação  e  Ciências  [2].  Possui  no  mundo hoje  mais  de  370.000
associados,  entre  engenheiros,  cientistas,  pesquisadores  e  outros  profissionais,
abrangendo cerca de 150 países.

 Dentre os diversos padrões criados, o IEEE 802 se dedica às redes locais, que também

denomina o comitê de criação. Dentro do mesmo, existe o grupo 802.11 que se dedica ao

estudo das redes sem fio, que será abordado nesta pesquisa.

O grupo de estudo 802.11 desenvolveu vários padrões para as redes sem fio segundo a

tabela 1:
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Tabela 1: Quadro dos padrões 802.11

Protocolo Publicação Frequência
(GHz)

Largura de
banda
(MHz)

Velocidades de transferência (MB/s)

802.11b Set 1999 2.4 22

1 Mbit/s ~ 0.12 MB/s
2 Mbit/s ~ 0.24 MB/s

5.5 Mbit/s ~ 0.66 MB/s
11 Mbit/s ~ 1.31 MB/s

802.11g Jun 2003 2.4 20

6 Mbit/s ~ 0.72 MB/s
9 Mbit/s ~ 1.07 MB/s
12 Mbit/s ~ 1.43 MB/s
18 Mbit/s ~ 2.15 MB/s
24 Mbit/s ~ 2.86 MB/s
36 Mbit/s ~ 4.29 MB/s
48 Mbit/s ~ 5.72 MB/s
54 Mbit/s ~ 6.44 MB/s

802.11n Out 2009 2.4/5

20

7.2 Mbit/s ~ 0.86 MB/s
14.4 Mbit/s ~ 1.72 MB/s
21.7 Mbit/s ~ 2.59 MB/s
28.9 Mbit/s ~ 3.45 MB/s
43.3 Mbit/s ~ 5.16 MB/s
57.8 Mbit/s ~ 6.89 MB/s
65 Mbit/s ~ 7.75 MB/s

72.2 Mbit/s ~ 8.61 MB/s

40

15 Mbit/s ~ 1.79 MB/s
30 Mbit/s ~ 3.58 MB/s
45 Mbit/s ~ 5.36 MB/s
60 Mbit/s ~ 7.15 MB/s
90 Mbit/s ~ 10.73 MB/s
120 Mbit/s ~ 14.31 MB/s
135 Mbit/s ~ 16.09 MB/s
150 Mbit/s ~ 17.88 MB/s

802.11ac Dez 2013 5

20 87.6 Mbit/s ~ 10.44 MB/s

40 200 Mbit/s ~ 23.84 MB/s

80 433.3 Mbit/s ~ 51.65 MB/s

160 866.7 Mbit/s ~ 103.32 MB/s

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11

https://pt.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
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2.4 SEGURANÇA NO PADRÃO 802.11

Para que a estação de trabalho possa se conectar ao ponto de acesso e transmitir dados

com segurança, foram criados protocolos que possuem criptografia, sendo atualizados com o

passar do tempo para implementar mais segurança. Segundo Tanembaum (2011, p. 195):

As estações também devem se autenticar antes que possam enviar quadros pelo PA,
mas  a  autenticação  é  tratada  de  diferentes  maneiras,  dependendo  da  escolha  do
esquema de segurança. Se a rede 802.11 estiver ‘aberta’, qualquer um tem permissão
para usá-la. Caso contrário, são necessárias credenciais para autenticar. O esquema
recomendado, chamado WPA2 (WiFi Protected Access 2), implementa a segurança
conforme a definição no padrão 802.11i. […] Com o WPA2, o PA pode falar com
um servidor de autenticação, que tem um banco de dados de nomes de usuários e
senhas, para determinar se a estação tem permissão para acessar a rede.

Inicialmente foi padronizado pelo IEEE 802.11 o protocolo WEP com chave de 64

bits, para realizar a segurança das redes WLAN, no qual utiliza o algorítimo de criptografia

RC4,  porém  o  protocolo  WEP  e  o  algoritmo  de  criptografia  RC4  demostraram-se

extremamente vulneráveis a ataques de força bruta, pois a chave usada pelo protocolo era

relativamente fraca.

Com a falha encontrada nesse protocolo, o grupo de pesquisas se reuniu novamente e

projetou  um outro  padrão  chamado  de  IEEE 802.11i,  que  se  baseia  em um conjunto  de

protocolos para aumentar o nível de segurança. Nessa nova ideia estabelecia-se controle de

acesso, garantia de confidencialidade e integridade das informações.

Após  seu  término  foi  instituído  o  WPA criada  pelo  Wi-Fi  Alliance  em 2003  que

segundo Vasconcellos (2013, p. 125):

WPA é a primeira implementação do padrão IEEE 802.11i e conta com a maioria de
suas especificações.  É baseada em Temporal  Key Integrity Protocol (TKIP) para
confidencialidade e integridade dos dados.

Ainda segundo o mesmo autor:

Assim como WPA2 e  Wi-Fi,  WPA não  é  um padrão  propriamente  dito.  É  uma
certificação que a Wi-Fi Alliance concede a produtos, com base em primeiro lugar
em interoperabilidade entre fabricantes.  O padrão IEEE em questão é o 802.11i,
implementado por completo em WPA2.
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2.4.1 Protocolo WEP (Wired Equivalent Privacy)

O protocolo WEP criado inicialmente como “uma solução para garantir a segurança

dos  dados  que  trafegavam  livremente  em  redes  sem  fio”  (Congresso  de  Sistemas  de

Informação, 2016), atende às necessidades de: Confiabilidade, Autenticação e Integridade.

Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Figura-7-Funcionamento-do-
Protocolo-WEP-16-O-receptor-deve-gerar-o-mesmo-fluxo-de_fig4_224981600

Segundo Vasconcellos (2013, p.108):

WEP foi criado para fornecer a redes sem fio a confidencialidade de redes cabeadas,
embora seja  conhecido  como um mecanismo de segurança.  Entretanto,  devido à
falta de mecanismos de segurança no início do desenvolvimento dessas redes WEP,
foi adotado como uma maneira de evitar o acesso não autorizado.[…]
O problema  de  WEP não  está  em seus  protocolos  de  criptografia,  mas  em sua
implementação fraca. RC4 é um algoritmo de criptografia de fluxo (stream cipher)
usado  em  protocolos  de  segurança  amplamente  utilizados,  como  Secure  Socket
Layer (SSL) e Transport Layer Security (TLS).

O algoritmo de criptografia do protocolo WEP, embora seja considerado forte, possui a

fraqueza de que não pode ocorrer a repetição de chaves, com isso, foram criados os IV’s

(Initialization Vector) que seriam números gerados aleatoriamente de conhecimento tanto do

aparelho  sem  fio,  quanto  do  cliente  conectado  que  complementavam  a  senha  da  rede

transmitida gerando sempre um valor diferente em seus pacotes como forma de dificultar a

captura da credencial.

Sua criação não cumpre com as finalidades  propostas.  Foram descobertas diversas

vulnerabilidades  em sua utilização sendo posteriormente  trocado pelos  protocolos  WPA e

WPA2.

Figura 2: Funcionamento do protocolo WEP
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2.4.2 Protocolo WPA (Wi-Fi Protected Access)

Inicialmente criado pela aliança de fabricantes de equipamentos para redes sem fio

chamada  de  Wi-Fi  Alliance como  uma  solução  paliativa  às  recentes  vulnerabilidades

descobertas no protocolo WEP até que o 802.11i fosse finalizado pela IEEE e padronizado

pelos fabricantes de  Access Points sem fio em seus aparelhos. Esse novo padrão, além de

trazer melhorias de segurança, preocupou-se em estabelecer uma forma de padronização entre

os Access Points sem fio, para que houvesse a interoperabilidade entre os sistemas.

Para corrigir os problemas encontrados no WEP, foi apresenta uma nova tecnologia de

chave denominada TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), na qual a chave de criptografia é

trocada periodicamente,  sua autenticação é por trocas de chaves dinâmicas e seu vetor de

inicialização passou a ser de 48 bits, prevenindo ataques de retransmissão de pacotes.

O protocolo em questão foi criado contemplando duas versões diferentes: o WPA para

uso pessoal e WPA para uso empresarial. Em sua utilização empresarial WPA Enterprise  é

capaz de trabalhar com servidores de autenticação e controle de acesso, sendo ele o RADIUS

(Remote Authentication Dial In User Service), dessa forma compatível com o padrão 802.1X

distribuindo chaves diferentes para cada usuário da rede. Em sua utilização pessoal o WPA

Personal  (WPA-PSK) (Pre-Shared Key)  usa  uma chave previamente  compartilhada,  onde

todos os usuários fazem a utilização de uma chave única para a autenticação com o Access

Point.

O  processo  de  verificação  da  integridade  dos  pacotes  transmitidos  também  foi

atualizado,  substituindo  o  CRC-32  pelo  MIC (Message  Integrity  Check).  Disponivel  em:

https://slideplayer.com.br/slide/11253091/

Figura 3: Integridade WPA

https://slideplayer.com.br/slide/11253091/


24

Segundo Correa Júnior (2008, p. 28):

De  forma  sucinta,  o  WPA  sendo  apenas  parte  do  padrão  802.11i,  funciona
basicamente  através  de uma chave temporal  (Temporal  Key Integrity  Protocol  –
TKIP),  a  qual  fornece  encriptação  de  dados  através  de  melhoramento  na
concatenação  de  chaves,  verificação  da  integridade  das  mensagens  (Message
Integrity  Check  –  MIC),  melhoramentos  no  vetor  de  inicialização  (IV),  e  um
mecanismo de atualização de chaves a cada sessão.

Disponivel em: https://slideplayer.com.br/slide/11253091/

Após um tempo de utilização, foram descobertas vulnerabilidades como: ataques de

força bruta, armazenamento de senhas, cowpatty (ferramenta para quebra de senhas) e etc, que

poderiam decifrar a senha utilizada para proteger a rede.

2.4.3 Protocolo WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

O protocolo WPA2 foi criado logo após o WPA apresentar algumas instabilidades e

significativa perda de desempenho. O novo protocolo teve grandes melhorias nos quesitos

estabilidade e segurança, pois aperfeiçoaram as técnicas de segurança à proteção dos dados e

autenticação dos  usuários.  Sua implementação nos  novos roteadores  sem fio  significou a

conclusão do projeto IEEE 802.11i. Segundo (Congresso de Sistemas de Informação, 2016):

Figura 4: Funcionamento protocolo WPA
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O WPA2 teve como uma mudança principal o método de criptografia diante dos
outros protocolos, utilizado AES (Advanced Encyptation Standart) em conjunto com
o TKIP com chave de 256 bits fez o método de autenticação muito mais eficaz, AES
fez o novo protocolo WPA2 utiliza chaves de 128, 192 e 256 bits, assim sendo uma
ferramenta poderosa de criptografia com a utilização dessa nova ferramenta precisou
de novos hardware, capaz de realizar o processo de criptografia.

Segundo Correa Júnior (2008, p. 40):

É importante ressaltar, que apesar de haver vulnerabilidade no modo de operação
PSK do WPA sujeitando-o a ataques de dicionário sob certas circunstâncias, o TKIP
foi muito bem-sucedido como solução provisória.  O TKIP foi projetado para ser
uma solução transitória e atingiu o objetivo de fornecer segurança suficiente por 5
anos  enquanto  as  organizações  realizariam  gradativamente  a  transição  para  o
mecanismo de segurança baseado no padrão IEEE 802.11i completo. Durante este
período não foi encontrada nenhuma falha catastrófica no protocolo TKIP, tais como
as que foram encontradas no WEP (as falhas do WEP serviram de motivação para
que a indústria deixasse a inércia e buscasse melhores formas de fornecer segurança
para as redes sem fio)

Embora  sua  criação  tenha  solucionado  grande  parte  dos  problemas  de  segurança

existentes  nos  protocolos  WEP e  WPA,  sua  implementação  causou  alguns  problemas  de

incompatibilidade com os hardware já existentes no mercado, porque seu novo dispositivo de

segurança, o algorítimo AES-CCMP, apresenta uma criptografia mais segura necessitando de

um processamento maior para os processos de criptografia e descriptografia.

Sua utilização varia de acordo com o uso e o grau de segurança necessária podendo

utilizar os protocolos RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service), 802.1x, EAP.

TKP, AES e RSN (Robust Security Network) e modo de operação Enterprise (Infraestrutura) e

Personal (Pre-Shared Key).

2.4.4 Padrão 802.1X

Esse padrão criado pela IEEE serve para verificar a autenticidade de quem se conecta

na rede, sendo cabeada ou não. Este método bem popular, pois a maior parte dos Access Point

tem  suporte  a  essa  tecnologia  e  pode  ser  integrada  com  os  protocolos  WPA e  WPA2

aumentando a segurança na transmissão dos dados. Este padrão utiliza o EAP (Extensible

Authentication  Protocol)  para  encapsular  os  dados  e  o  EAPoL  (EAP  over LAN)  para

transportar as informações de identificação do usuário até um autenticador (Switch ou Access
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Point)  e,  posteriormente,  até  um  servidor  de  autenticação  baseado  em  serviço  RADIUS

(Remote Authentication Dial In User Service), que pode utilizar um banco de dados externo.

O  processo  de  conexão  necessita  de  3  dispositivos:  Suplicante,  Autenticador  e

Servidor de Autenticação. O Suplicante é um host que possui suporte ao IEEE 802.1X para

aceitar esse tipo de conexão, o Autenticador são geralmente Switchs ou Access Point no meio

do caminho para  encaminhar  as  requisições  EAPoL (EAP  over LAN) para  o servidor  de

autenticação e o Servidor de Autenticação é um serviço baseado, geralmente, em RADIUS

que recebe a resposta do challenge (geralmente usuário e senha ou certificado digital) e emite

uma mensagem ao Autenticador para que libere ou não a  porta de acesso para o usuário

redirecionando-o para a rede protegida ou uma rede de visitantes.

A conexão tem início quando um dispositivo se conecta à rede. O Autenticador detecta

que ele está ativo e envia um pacote contendo “EAP-Request/Identity”, no momento em que o

Suplicante recebe o pacote anterior, ele envia um pacote contendo “EAP-Response/Identity”

que o Autenticador encaminha para o Servidor de Autenticação, este envia um desafio para o

Autenticador  que  repassa  para  o  Suplicante,  este  responde  com usuário  e  senha  ou com

certificado digital e envia para o Autenticador que repassa ao Servidor de Autenticação, que

ao constatar os dados enviados, retorna uma resposta para liberar ou não aquela porta de

acesso.

Os métodos de autenticação suportados pelo padrão IEEE 802.1X são: TLS, TTLS e

PEAP. Na autenticação TLS, o Suplicante e o Servidor de Autenticação autenticam-se pela

confirmação de certificados digitais, na autenticação TTLS utiliza-se um nome de usuário e

uma senha e um certificado para a confirmação da identidade junto ao servidor sendo possível

selecionar MSCHAPv2 ou PAP como protocolo interno e a autenticação PEAP que é muito

parecida com o TTLS, mas utiliza-se o MSCHAPv2 como protocolo interno.

Segundo Intel:

802.1 X é um protocolo de acesso de porta para proteger redes via autenticação.
Como  resultado,  esse  tipo  de  método  de  autenticação  é  extremamente  útil  no
ambiente Wi-Fi devido à natureza do meio. Se um usuário de Wi-Fi é autenticado
via  802.1  X para  acesso à  rede,  uma porta  virtual  é  aberta  no ponto de  acesso
permitindo a comunicação. Se não for autorizada com êxito, uma porta virtual não
será disponibilizada e as comunicações serão bloqueadas.
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Disponivel em: https://slideplayer.com.br/slide/11253091/

Figura 5: Autenticação com servidor RADIUS
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Tabela 2: Quadro comparativo entre tipos de autenticação IEEE 802.1X

Tipos de EAP MD5 Tls Ttls Peap Rápido Salto

Certificado do 
lado do cliente 
necessário

Não Sim Não Não
Não
PAC

Não

Certificado do 
lado do 
servidor 
necessário

Não Sim Não Sim
Não
PAC

Não

Gerenciamento
de chaves 
WEP

Não Sim Sim Sim Sim Sim

Detecção de 
rogue AP

Não Não Não Não Sim Sim

Provedor Ms Ms Funk Ms Cisco Cisco

Atributos de 
autenticação

Uma 
maneira

Mútuo Mútuo Mútuo Mútuo Mútuo

Dificuldade de
implantação

Fácil

Difícil (por 
causa da 
implantação de 
certificado de 
cliente)

Moderada Moderada Moderada Moderada

Segurança Wi-
Fi

Pobre Muito alto Alta Alta Alta

Alta quando 
senhas 
fortes são 
usadas

Disponível em: https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000006999/
network-andi-o/wireless-networking.html

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000006999/network-andi-o/wireless-networking.html
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000006999/network-andi-o/wireless-networking.html
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE PESQUISA

Foi  realizada  uma  pesquisa  de  campo  a  fim  de  mensurar  o  nível  de  segurança

existentes  nos  Access  Point instalados  nas  alas  dos  cadetes.  Esses  dados  foram  obtidos

escaneando os  SSID dos  Access  Point de  ala  em ala  verificando o  tipo  de  protocolo  de

segurança  que  estava  habilitado  em  cada  um.  O  trabalho  se  desenvolveu  no  Conjunto

Principal 1 e Conjunto Principal 2 da AMAN.

Considerando que a maioria dos serviços que a AMAN possui estão disponibilizados

em plataformas online como: o sistema de arranchamento, sistema de contracheque, sistema

de avaliação e o Quadro de Atividades Escolares. O local da avaliação foi escolhido baseado

em um dos principais usuários desses serviços, as alas dos cadetes.

Os dias de avaliação escolhidos foram durante o horário do expediente de segunda-

feira a sexta-feira onde se pode observar que muitas pessoas podem ter acesso aos  Access

Points principalmente  em  lugares  de  acesso  menos  restrito  como  a  biblioteca,  inclusive

pessoas que não pertencem à organização como os civis que vêm de fora para usufruir da

infraestrutura presente.

Os  pontos  observados  na  pesquisa  foram  principalmente  o  acesso  de  forma  não

controlada a esses pontos de acesso, principalmente em locais de acesso público dentro da

Academia.

3.2 MÉTODOS

Foi realizada uma pesquisa para identificar qual a melhor forma de controlar o acesso

nos pontos de rede sem fio com o objetivo de implantar a melhor solução para corrigir os

problemas encontrados e aumentar o nível de segurança dos usuários da rede.

A pesquisa  levou  em consideração  a  quantidade  de  usuários  presentes  na  rede,  o

número  de  acessos  e  a  infraestrutura  da  rede.  De  forma que  a  autorização  ou forma de

autenticação não prejudicasse os serviços já existentes.

Os testes serão realizados em uma máquina virtual contendo o Xubuntu 18.04.1 na

qual será instalada o servidor de autenticação e um ponto acesso sem fio da TP-LINK.
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3.2.1 Uso do RADIUS, IEEE 802.1x

Embora o grande apoio decorrente do surgimento e  regulamentação do WPA e do

WPA2 em suas versões pessoais (PSK) possuem fragilidades com suas chaves de extensão

inferior a 20 caracteres.

Portanto, a necessidade de se implantar recursos mais sólidos de verificação se torna

essencial para a AMAN especialmente porque ela têm uma grande extensão e está dividida

em  diversos  departamentos  contendo  vários  pontos  de  acesso  à  rede.  Desta  forma  os

protocolos  citados  anteriormente  em  sua  versão  enterprise,  permitem  a  utilização  de

servidores de autenticação para permitir a entrada e usuários na rede.

De acordo com a utilização do EAP existe a criação dinâmica de chaves ao longo da

autenticação, desconsiderando falhas relacionadas à utilização de chaves estáticas. Ainda que

o RADIUS não faça parte do modelo IEEE 802.11i, diversas implementações práticas usam-

no, a fim de produzir a comunicação entre o  Access Point e o servidor de autenticação. O

padrão  802.1x  oferece  suporte  aos  padrões  EAP e  RADIUS  que  fornece:  flexibilidade,

interoperabilidade no cumprimento da autenticação no ambiente que pretende a administração

da chave e reconhecimento do usuário centralizado.

O crescimento da infraestrutura da rede deve estar diretamente ligada ao crescimento

do nível de segurança de maneira que esses dois aspectos evoluam paralelamente e de forma

contínua. Aliado a isso, tem-se a boa relação custo/benefício da implantação de um servidor

de autenticação.

A seleção  de  determinada  forma  de  autenticação  é  um procedimento  crucial  para

alcançar o êxito da proteção de sua rede sem fio. O critério a ser considerado para a escolha

para  melhor  forma  de  segurança  devem  ser  as  configurações  mínimas  existentes  nos

computadores  e  Access  Points presentes  na  AMAN,  para  que  essa  configuração  possa

abranger a maior quantidade de usuários possíveis. Alcançando desta forma o meio termo

entre uma boa segurança e sua fácil implementação para os usuários.

A organização geral dos pacotes RADIUS pode ser apresentada pela seguinte tabela:

Tabela 3: Formato do Pacote do Protocolo RADIUS

TIPO IDENTIFICADOR TAMANHO AUTENTICADOR

PARES DE ATRIBUTO E VALORPayload:

Cabeçalho:
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Os tipos de pacotes relacionados com seu código de identificação estão explanados na

tabela 4:

Tabela 4: Tipos de identificação de pacotes RADIUS

CÓDIGO TIPO

1 Access-Request

2 Access-Accept

3 Access-Reject

4 Accounting-Resquest

5 Accounting-Response

11 Acess-Challenge

12 Status-Server

13 Status-Client

255 Reserved

Disponível em: https://tools.ietf.org/html/rfc2865

3.2.2 Instalação dos pacotes necessários

Para fim de utilização do servidor RADIUS, serão instalados os pacotes necessários

para o seu correto funcionamento. Além do servidor FreeRadius, serão instalados os pacotes:

apache2, phpmyadmin, php7.2, mariadb-client, mariadb-server e freeradius-mysql.

A configuração  do  servidor  FreeRadius  se  dará  com  a  autenticação  dos  usuários

baseado em um banco de dados MySQL. Os usuários serão previamente cadastrados para que

possa ter acesso a partir do Access Point que será montado utilizando o tipo de autenticação

baseado em WPA/WPA2 Enterprise. 

https://tools.ietf.org/html/rfc2865


32

4 PROCEDIMENTOS

Para  a  execução  do  planejamento,  será  utilizada uma  máquina  virtual  com  a

distribuição Xubuntu 18.04.1 com o servidor  Radius,  um Banco de Dados MySQL e um

gerenciador online de banco de dados chamado phpmyadmin.

Utilizou-se  um  roteador  TP-LINK  com  o  firmware DD-WRT que expande  as

funcionalidades do Access Point, podendo configurá-lo de uma forma mais detalhada.

O ponto de acesso sem fio foi configurado com DHCP (Dynamic Host Configuration

Protocol),  de  forma  que  atribuísse  endereços  IP  automaticamente  para  os  demais

computadores que forem ingressar na rede.

4.1 CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR

Foi criada uma rede interna utilizando a faixa de endereço IP 192.168.1.0/24 como

pode ser vista na figura 6.

Figura 6: Configuração do Access Point
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4.2 CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR PARA ACESSO À REDE SEM FIO

O computador foi configurado com o endereço IP 192.168.1.5, na mesma faixa de IP

do Access Point, sendo conectado primeiramente através de cabo UTP para a realização das

configurações no aparelho e em seguida foi utilizada a rede sem fio para realizar a conexão

com o Access Point já configurado com o servidor FreeRadius.

4.3 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR FREERADIUS

Foi utilizado para a configuração do servidor  FreeRadius uma máquina virtual  do

VirtualBox com a distribuição Xubuntu 18.04.1.

Para a  instalação do servidor  FreeRadius,  foi  utilizado o comando “apt-get  install

freeradius freeradius-utils”. Após sua instalação, foram feitas mudanças em alguns arquivos

de configuração para ter uma autenticação de usuário. A primeira parte da configuração se deu

no arquivo “clients.conf”, no qual foram adicionados as seguintes linhas:

client 192.168.1.1

{

secret = teste

shortname = ponto_de_acesso

}

As  linhas  adicionadas  garantem permissão  para  que  o  cliente  configurado  com o

endereço IP descrito possa se autenticar com a base de dados do FreeRadius e ter acesso às

configurações de usuários que podem ou não ter acesso ao sistema. O parâmetro ‘secret’ serve

de  senha  para  acesso  ao  servidor  e  o  parâmetro  ‘shortname’  serve  apenas  como  um

identificador.

4.4 CONFIGURAÇÃO  DO  BANCO  DE  DADOS  MYSQL  E  DO  SERVIDOR

FREERADIUS PARA AUTENTICAÇÃO DOS USUÁRIOS

Tendo em vista que os Access Points presentes na AMAN possuem um grande número

de acessos, armazenar as informações de usuários e senhas em arquivos de texto não se torna
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uma alternativa viável. Desta forma, a implementação de banco de dados se torna uma opção

muito  interessante  pois  há  possibilidade  de  acesso  rápido  e  simultâneo  e  também  uma

escalabilidade nas configurações caso haja uma demanda maior por quantidade de usuários.

Com uma base de dados hospedada em um banco de dados,  é possível  que essas

modificações sejam feitas de forma online como já pode ser feito na página de cada usuário

na intranet da AMAN, caso necessite realizar uma troca de credenciais, sem a necessidade de

alterar  esse  tipo  de  informação  em  arquivos  de  texto  que  contenham  usuários  e  senhas

cadastrados toda vez que for necessário cadastrar um novo usuário.

Para realizar essa configuração é necessário fazer a instalação do cliente e servidor

mariadb para gerenciamento de banco de dados com o comando “apt-get install mariadb-

client  mariadb-server  freeradius-mysql”  e  para  um  melhor  gerenciamento  online será

instalado o “phpmyadmin e apache2”. 

Para acessar o mariadb usa-se o comando “mariadb -u root” para alterar a senha de

root que vem sem senha. No prompt de comando do MariaDB, digite:

USE MySQL;
UPDATE user SET password=PASSWORD('12345') WHERE User='root';
UPDATE user SET plugin="MySQL_native_password";
FLUSH PRIVILEGES;

Em seguida,  começa a criação do banco de dados “radius” utilizando os seguintes

comandos:

CREATE DATABASE radius;
GRANT ALL PRIVILEGES ON radius.* TO 'radius'@'localhost' IDENTIFIED BY '12345';
FLUSH PRIVILEGES;
quit;

Para a criação das tabelas do banco de dados, importamos um esquema presente nos

arquivos de configuração do FreeRadius usando o seguinte comando:

mariadb -u radius -p radius < /etc/FreeRadius/3.0/mods-config/sql/main/MySQL/schema.sql
mariadb -u radius -p radius < /etc/FreeRadius/3.0/mods-config/sql/ippool/MySQL/schema.sql
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Depois da criação do banco de dados habilitamos o FreeRadius para usar o sql como

Banco  de  Dados  default  editando  as  linhas  do  seguinte  arquivo  o  arquivo

“/etc/FreeRadius/3.0/mods-available/sql”:

driver = "rlm_sql_null" por driver = "rlm_sql_MySQL"
dialect = "sqlite" por dialect = "MySQL"
server = "localhost"
port = 3306
login = "radius"
password ="12345"
read_clients = yes

Em seguida deve-se colocar esse arquivo na pasta de módulos habilitados utilizando o

comando  “ln  -s  /etc/FreeRadius/3.0/mods-available/sql

/etc/FreeRadius/3.0/mods-enabled/sql”  e  editamos  o  arquivo  de  configuração  padrão

comentando e descomentando algumas linhas seguindo o exemplo abaixo:

authorize {

      #digest

      #suffix

      #files

      sql

      #-ldap

  }

 

  authenticate {

      #digest

  }

 

  preacct {

      #suffix

      #files

  }

 

  accounting {

      sql
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      #exec

      #attr_filter.accounting_response

  }

  session {

    #radutmp

    sql

  }

 

  post-auth {

          sql

          #exec

 

#        Post-Auth-Type REJECT {

#                # log failed authentications in SQL, too.

#                -sql

#                attr_filter.access_reject

#                # Insert EAP-Failure message if the request was

#                # rejected by policy instead of because of an

#                # authentication failure

#                eap

#

#                #  Remove reply message if the response contains an EAP-Message

#                remove_reply_message_if_eap

#        }</font>

Em seguida, faça o mesmo procedimento com o arquivo “/etc/FreeRadius/3.0/sites-

enabled/inner-tunnel” seguindo o exemplo abaixo:

authorize {

    #suffix

    #files

    sql

    #-ldap

}
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authenticate {

 

}

 

session { 

#radutmpsql

}

post-auth {

    sql

#  Post-Auth-Type REJECT {

#      # log failed authentications in SQL, too.

#      -sql

#      attr_filter.access_reject

#

#      #

#      #  Let the outer session know which module failed, and why.

#      #

#      update outer.session-state {

#              &Module-Failure-Message := &request:Module-Failure-Message

#      }

#  }</font>

 

}

Deve-se habilitar o módulo sqlippool com o comando “ln -s /etc/FreeRadius/3.0/mods-

available/sqlippool  /etc/FreeRadius/3.0/mods-enabled/sqlippool”  e  editá-lo  seguindo  o

modelo abaixo:

# Comente:
# pool_key = "%{NAS-Port}"
# Descomente
pool_key = "%{Calling-Station-Id}"

Depois deve-se adicionar o mod  sqlippool no arquivo default  embaixo das sessões

accounting e post-auth seguindo o modelo abaixo:
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accounting {
        sql
        sqlippool
}
post-auth {
        sql
        sqlippool
}

Depois da configuração das tabelas e dos arquivos de configuração, cria-se os usuários

que dentro do banco de dados utilizando o phpmyadmin seguindo as figuras de 7 a 10:

Figura 7: Realização do login no phpmyadmin
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Figura 8: Criação do login dos usuários

Figura 9: Requisição recebida pelo servidor FreeRadius
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Figura 10: Requisição enviada para o servidor FreeRadius



41

5 CONCLUSÃO

As redes sem fio vêm crescendo de uma forma muito grande atualmente, de forma que

podem ser criadas a partir de um dispositivo móvel, como o celular. Sua acessibilidade e a

fácil  utilização  fazem com que  qualquer  pessoa  possa  adquirir  e  utilizar  essa  tecnologia.

Paralelamente,  sua segurança está ficando esquecida ou tratada de modo trivial,  pois seus

usuários,  em  sua  maioria,  utilizam  somente  as  configurações  básicas  presentes  nos

instaladores desses dispositivos, que não garantem a segurança máxima de sua rede.

Visto  que  não  existem redes  sem fio  totalmente  seguras,  a  utilização  correta  dos

protocolos de redes já existentes, aliadas a configuração correta do dispositivo por pessoas

que possuem o conhecimento adequado minimizam em grande escala os riscos em que sua

rede pode se encontrar.

A  segurança  em  redes  é  muito  importante  para  as  proteger  as  informações  da

organização.  Entretanto,  centrou-se  nesta  pesquisa  como  a  segurança  dos  Access  Points

presentes  na AMAN poderiam ser  aprimorada  de forma a  permitir  que  os  integrantes  da

instituição utilizem a internet e os serviços internos presentes na academia de uma forma mais

segura.

Como forma de mitigar  os  ataques  existentes  à rede,  foram analisadas  como cada

protocolo de rede  funcionava para  verificar  seus  pontos  fortes  e  fracos.  Depois  disso foi

realizada a análise da rede sem fio e suas arquiteturas, mostrando a forma de deixá-la menos

suscetível a ataques de pessoas mal-intencionadas.

Dentre  os  protocolos  de segurança de redes  estudados  para  realizar  essa pesquisa,

foram elencados: WEP, WPA e WPA2, para tal foi realizado uma análise geral para conhecer a

característica de cada procolo verificando suas fragilidades e depois  foi feita uma análise

comparativa para saber qual deles mais se encaixava no problema.

Durante a pesquisa dos protocolos foi constatado que o WEP não se mostrou como um

a alternativa viável, pois além de ser um protocolo antigo, já possui muitas vulnerabilidades

conhecidas  que  podem ser  utilizadas  facilmente  por  qualquer  pessoa  com  um  pouco  de

conhecimento técnico ou que saibam utilizar as ferramentas certas para realizar um ataque

contra o Access Point. 

Para  corrigir  esse  problema,  foi  criado  pela  IEEE  o  padrão  802.11i  no  qual  foi

implementado várias técnicas que melhoraram a confidencialidade, a integridade e o controle
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de acesso. Essa atualização possibilitou a utilização do padrão 802.1X, que tem por objetivo

principal o controle de acesso ao meio sem fio ou switch. Durante a autenticação do 802.11i

são geradas chaves temporais derivadas de chaves mestras e utilizadas minimamente para

evitar ataques, dentre eles do tipo replay, no qual o invasor pode reenviar pacotes válidos na

rede de modo que os protocolos de segurança o tratem como uma transmissão legítima.

Os ataques de força bruta também foram minimizados pelo uso de chaves maiores e

por algoritmos de criptografia mais fortes como AES e pela utilização de um IV maior, com

48 bits.  A adição do CBC ao protocolo de criptografia  AES que torna ainda mais difícil

ataques do tipo Man-in-the-Middle,  no qual o atacante intercepta a comunicação do cliente

com o servidor com a possibilidade de modificá-la, pois o resultado cifragem de um bloco é

utilizada para a cifragem dos blocos seguintes.

Como forma de comprovar a utilização do WPA2, protocolo de segurança mais novo

para redes sem fio, foi utilizado um roteador TP-LINK para capacidade para utilização desse

protocolo em sua versão Enterprise para a autenticação dos usuários através de um servidor

RADIUS e um banco de dados MySQL. O banco de dados foi utilizado pela facilidade de

implementação,  por  sua  característica  de  escalabilidade  e  rapidez,  tendo  em vista  que  a

AMAN é uma instituição grande e com muitos usuários.

Com as características citadas, conclui-se que os protocolos de segurança mais antigos

como WEP e WPA não são recomendados para fazer a segurança nos Access Points presentes

na AMAN pois sua segurança poderia ficar comprometida. A solução viável e exequível se

deu pela utilização do protocolo WPA2, em sua versão Enterprise que permite conexão a um

servidor FreeRadius, para realizar a autenticação dos usuários presentes na AMAN.

Para a realização da pesquisa foi feita uma revisão bibliográfica em diversos livros e

trabalhos  relacionados de maneira  a  proporcionar  ao leitor  um entendimento sumário dos

assuntos abordados de forma que fosse expressada a importância sobre o assunto elucidando

quais consequências as configurações incorretas feitas no Access Points podem causar.
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