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RESUMO

As redes de computadores eram utilizadas principalmente por pesquisadores, com a finalidade de enviar mensagens de correio eletrônico, e também por funcionários de

empresas para compartilhar impressoras. Com o avanço da tecnologia e o aumento de usuários, essas redes passaram a ser utilizadas para executar operações bancárias, fazer

compras, envio de dados confidenciais, fazendo com que a segurança da informação começasse a se tornar algo preocupante. Existem alguns elementos essenciais para

garantir a segurança em redes, dentre eles, podemos citar a biometria, a criptografia, o firewall. Estes elementos estão presentes diariamente no cotidiano de empresas e se

tornam fundamentais para evitar que arquivos e dados pessoais sejam comprometidos. Dentre os diversos itens que podem ser utilizados, para esta pesquisa foi escolhido o

firewall iptables, pois ele é estável, rápido e eficiente. Será utilizado o Linux Endian que já traz o iptables instalado, juntamente com outros recursos que também podem ser

utilizados. O projeto tem por finalidade garantir a segurança de uma rede corporativa, fazer análise de dados através do monitoramento de tráfego da rede e verificar se o firewall

é realmente eficiente. Na atual etapa da pesquisa, o firewall gera um bloqueio entre a rede local e a internet, sendo liberadas apenas algumas portas específicas para

determinados tipos de serviços. Para uma maior filtragem de conteúdo, utiliza-se um Proxy que garante algumas restrições de acesso e para um bom funcionamento da rede, o

tráfego de dados é monitorado. O firewall faz com que apenas pessoas autorizadas tenham acesso à rede e restringe alguns tipos de conteúdo visando atender o ambiente

corporativo. Através do monitoramento dos serviços e equipamentos conectados é garantido o bom funcionamento da rede. Com isso, conclui-se que o firewall é eficiente e

consegue suprir a necessidade de segurança das empresas para que seus dados não fiquem expostos a agentes maliciosos.
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