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RESUMO 

 

Muitas empresas possuem um número significativo de computadores em 

operação, geralmente instalados em locais distantes entre si. Com isso as redes 

de computadores tiveram um grande papel em interligar esses dispositivos e 

manter a comunicação. Com o aumento das redes corporativas também surgiu 

a necessidade de investir em políticas de segurança já que em muitos casos as 

empresas que não tomaram as medidas necessárias tiveram um grande impacto 

econômico. Para isso foi adotado algumas medidas de segurança como a 

implementação de VLANs que evita o acesso de possíveis invasores através da 

separação virtual da rede e que também intervém na propagação de broadcast 

storm.  

 
Palavra-chave: Rede de Computadores. Segurança. VLANs. Broadcast storm. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Many companies have a significant number of computers in operation, 

usually installed in locations that are far apart. As a result, computer networks 

played a big role in connecting these devices and maintaining communication. 

With the increase in corporate networks, there was also a need to invest in 

security policies since in many cases companies that did not take as necessary 

measures a major economic impact. To this end, some security measures were 

adopted, such as the implementation of VLANs that prevent the access of 

possible intruders through the virtual separation of the network and that also 

intervene in the propagation of broadcast storm. 

 

Key-words: Computer network. Safety. VLANs. Broadcast storm. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO E PROBLEMA 

 

Grande parte das empresas possuem uma certa quantidade de 

computadores. Por exemplo, uma empresa pode ter computadores para cada 

setor separadamente, onde inicialmente eram isolados um dos outros, mas, que 

em um determinado momento houve a necessidade de conectá-los entre si para 

que se pudesse realizar a troca de informações sobre a empresa inteira. As 

redes de computadores surgiram com o objetivo de realizar o compartilhamento 

de recursos como programas, equipamentos e dados de modo que todas as 

pessoas conectadas na rede possam acessar independentemente de sua 

distância (Andrew, 2011). 

Entretanto as redes de computadores estão sujeitas a possíveis 

ameaças, como o acesso não autorizado por parte de invasores que podem 

obter informações privilegiadas dentro da rede através de métodos como a 

interferência, intrusão, personificação e falsificação (Stallings, Lawrie, 2013). 

Outra possível ameaça é o fenômeno de broadcast storm que pode 

causar sérios transtornos em uma rede local podendo replicar continuamente 

uma grande quantidade extrema de multcast ou broadcast em todas as portas 

dos switches, em uma mesma rede ou VLAN (MatrixBrasil, 2019). 

A segurança em redes tem como objetivo fornecer a proteção necessária 

automatizando o sistema para alcançar certos objetivos, isto é preservar a 

integridade, a disponibilidade e a confidencialidade dos recursos do sistema da 

informação (Stallings, 2014). 

Um dos métodos de segurança para rede de computadores é utilizando 

VLANs, que tem como objetivo estabelecer grupos lógicos de estações de 

trabalho, servidores e dispositivos de forma que pareçam estar na mesma rede 

de área local apesar de sua distribuição geográfica. Equipamentos na mesma 

VLAN podem se comunicar de forma segura. Hoje em dia a grande função da 

VLAN é prevenir ataques quando o invasor estar dentro da rede podendo ser um 

usuário tendo sua máquina corrompida por algum vírus ou um invasor que teve 

acesso a alguma máquina interna (Cisco, 2020). 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Criar ambiente de rede segura utilizando VLAN para evitar possíveis 

ataques internos e evitar broadcast storm na LAN. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Introduzir o tema, especificando a motivação, objetivos, resultados e a 

estrutura da monografia; 

• Apresentar o conceito referencial teórico que darão base ao 

desenvolvimento do projeto; 

• Exibir as especificações técnicas, o desenvolvimento do projeto e o 

ambiente a ser analisado; 

•  Descrever o processo de desenvolvimento, instalação, configuração e 

implementação do ambiente; 

• Apresentar os testes realizados, resultados obtidos e dificuldades 

enfrentadas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Manter a segurança das redes se torna um conflito intelectual entre o 

criminoso e o projetista, onde um ataca e o outro se defende. Nesse cenário o 

criminoso fica em vantagem já que o mesmo só precisa encontrar brechas, 

enquanto o projetista deve eliminar essas possíveis brechas. (Lawrie, 2014; 

Stallings, 2014). 

No desenvolvimento de um meio de segurança sempre deve considerar 

possíveis ataques. Em muitos casos os ataques que obtém sucesso são criados 

observando o problema de uma forma totalmente diferente, assim acessando 

uma vulnerabilidade inesperada (Stallings, 2014). 

Neste sentido, Embrapa (2018) informa que para que se possa 

implementar um ambiente de alta confiabilidade de segurança de redes depende 
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bastante da conscientização de todos da empresa. A organização deve 

compreender onde se está a informação, como é transmitida, armazenada e 

executada.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SEGURANÇA EM REDES 

 

A segurança em redes são todos os métodos projetados para manter a 

segurança e a integridade de acesso e dados na rede. Incluir diversas 

tecnologias de hardware e software, protege de uma variedade de ameaças 

impedindo-as de se propagar na rede e mantém o controle de acesso não 

autorizado. Mantém uma variedade de camadas de defesa na borda e na rede, 

onde, cada camada implementa políticas e controles de segurança. Somente 

usuários autorizados podem obter acesso aos recursos fornecidos pela rede. 

Caso um indivíduo não autorizado tente acessar a rede, o mesmo não irá obter 

sucesso na exploração e ameaças. Nem todo usuário deve ter acesso a rede já 

que invasores estão à procura de falhas e brechas, para isso precisa-se haver 

limitações que impeçam acessos indesejados como políticas implementadas 

pelo administrador de rede para proteger e monitorar o acesso não autorizado 

(Cisco, 2020). 

A política de segurança em redes é aplicada em toda a infraestrutura da 

rede de uma empresa. Tem como principal objetivo a redução de riscos e evitar 

ameaças que podem comprometer a segurança em relação a roubo e vazamento 

de dados. Como vários dados trafegam dentro da infraestrutura é de grande 

prioridade que as empresas busquem em investir em políticas de segurança já 

que afinal de contas, quedas na confiabilidade na rede podem causar grande 

impacto econômico na empresa. Ou seja, ter uma infraestrutura segura e 

confiável é o passo básico para garantir que haja retorno sobre os investimentos 

nessa área e que sejam apropriados pela companhia. Ao mesmo tempo, gera 

benefícios indiretos como habilidade de manter as equipes colaborando, 

agilidade em adotar novas tecnologias, reduzir riscos operacionais, facilitar a 

manutenção de ambientes conectados e o aumento de flexibilidade operacional 

(ETTBRASIL, 2020). 
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2.2 AMEAÇAS E VULNERABILIDADES  

 

Muitos criminosos comprometem severamente os sistemas de 

computadores sendo eles invasores contratados por governos, crime organizado 

e entusiastas amadores que se beneficiam invadindo certos recursos através de 

superfícies de ataque expostas, onde na maioria das organizações incluem 

sistemas clientes, servidores, aplicações e infraestrutura (McNab, 2017). 

A fraqueza de um ativo ou grupo de ativos pode se tornar uma 

vulnerabilidade que pode ser explorada por várias ameaças. Uma 

vulnerabilidade possui a característica de não possuir uma proteção adequada 

podendo assim ser explorada facilmente. Essa vulnerabilidade pode ocorrer de 

diversas formas sendo física ou lógica (Hintzbergen, Smulders, Baars, 2018). 

Desde que grandes avanços aconteceram e novas opções surgiram, 

sendo que na atualidade grande parte dos computadores pessoais ficam 

conectados na rede, neste caso independentemente do tipo de tecnologia usada, 

ao conectar o seu computador à rede ele pode estar exposto a diversas 

ameaças, como furtos de dados que ocorre através de roubos de informações 

pessoais que podem ser obtidos através de interceptação de tráfego ou de 

vulnerabilidades existentes em seu computador. Outro tipo de ameaça é o uso 

indevido de recursos, onde um atacante pode obter acesso a um computador 

conectado a rede e utiliza-lo para prática de atividades maliciosas. Também 

existe o ataque de negação de serviço, onde o atacante pode enviar um grande 

número de volumes de mensagens para um computador até deixa-lo inutilizável 

de se comunicar (CERT, 2017). 

 

Figura – 1 Intrusão na comunicação 

 

Fonte: Pradeo (2018) 
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2.3 SWITCH 

 

O switch é um dispositivo ativo de rede que normalmente atua na 

camada 2 do modelo OSI e que tem a função de interligar equipamentos na rede 

afim de manter a comunicação dos mesmos. Existe também switch gerenciáveis 

que atuam na camada 3 do modelo OSI e que tem a função de isolar o tráfego 

de dados em diferentes grupos de usuários, convidados, beckups, 

gerenciamento e servidores. Além de oferecer uma melhor maneira de controlar 

o fluxo dos dados, também permite uma grande proteção para a rede. O 

funcionamento de um switch de camada 2 funciona da seguinte maneira, na 

primeira etapa antes mesmo de o switch quem está conectado a ele, quando 

recebe informação de uma determinada porta ele transmite essa mesma 

informação por todas as outras portas, excerto por aquela que recebeu tal 

informação. Diferente dos hubs os switchs são equipamentos inteligentes que 

registram o endereço MAC dos dispositivos que estão conectados a cada porta, 

sempre que um equipamento lhe envia um frame o switch verifica o endereço 

MAC do destinatário e troca o frame para a porta onde se encontra a máquina 

de destino. Neste sentido, em uma rede ethernet, o switch não precisa enviar a 

informação por todas as portas, sendo que envia diretamente consultando a sua 

tabela MAC e identificando o host destinatário. O procedimento de frames é 

realizado com base de hardware do switch através de chips chamados de ASIC 

(Pplware, 2011). 

 

Figura – 2 Processo de frames do switch 

 

Fonte: cnblogs.com (2020) 
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2.4  VLAN 

 

Uma VLAN é um recurso da camada 2 que os switches podem utilizar 

para melhorar a segmentação e segurança de rede local. Pode dividir a rede em 

várias redes lógicas que podem ou não se comunicarem entre si. Essas redes 

podem ser denominadas de ilhas já que realiza a separação entre elas. Como 

foi observado anteriormente os switches segmentam os domínios de colisão pois 

cada porta do switch é um domínio de colisão. Além disso os switches de 

camada 2 não dividem domínios de broadcast pois apenas roteadores e switches 

de camada 3 que possuem está função. As VLANs reduzem a quantidade de 

switches usados na rede já que pode dividir a rede em vários domínios broadcast 

podendo dividir os computadores por setor, andar, função dos usuários ou da 

melhor maneira para administrar. Através de VLANs também pode-se reduzir os 

custos na rede já que se utilizarmos roteadores para fazer essa divisão 

precisaremos de uma interface de LAN para cada subrede a ser criada ou de 

switches gerenciáveis onde o custo se torna maior. As VLANs podem ser 

expandidas por múltiplos switches assim podendo configurar mais de uma VLAN 

em cada switch. Para que uma grande quantidade de VLANs e de switches 

possam se comunicar através de um link é necessário utilizar um processo 

chamado de trunking (Cisco, 2018). 

 

FIGURA – 3 VLANs em modo trunking 

 

Fonte: GeeksforGeek (2018) 
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2.5  PROTOCOLO 802.1Q 

 

É um protocolo muito importante principalmente em projetos de redes de 

grande e médio porte. Possibilita a criação de redes virtuais dentro de uma rede 

ethernet. A lógica principal é a de adicionar rótulos de 32 bits nos quadros 

ethernet e direcionar os elementos comutadores de camada de enlace. Por 

exemplo, os switches e bridges a trocarem entre si, apenas pacotes contendo o 

mesmo identificador. Isto irá permitir que uma rede física seja separada em 

várias redes virtuais. Basicamente o protocolo 802.1Q permite o processo de 

trunking isto é, permite o uso de vários switches interligados na rede de forma 

que compartilhem recursos. Cada switch desta rede pode ter várias redes 

virtuais. Uma porta trunk pode possibilitar a passagem de várias VLANs em um 

único link, já que é bastante utilizado o encapsulamento 802.1Q que permite 

fazer a marcação de tag das VLANs para que o outro lado da ponta consiga 

executar a separação lógica dos pacotes de cada VLAN, desde que os outros 

dispositivo também possuam suporte a 802.1Q. Para que haja a compatibilidade, 

em todo trunk é permitido o caminho de uma única VLAN sem marcação 

(untagged), chamada de VLAN nativa, dessa forma um host tradicional que 

normalmente não suporta VLANs consegue se comunicar na rede através dessa 

VLAN nativa sem a tag (Cisco, 2018). 

 

FIGURA – 4 Protocolo 802.1Q frame 

 

Fonte: Ipvklaus (2014) 
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2.6  BROADCAST 

 

O broadcast é um meio de transmissão de mensagens de modo 

simultâneo por toda a rede, podendo ser realizado como uma operação de alto 

ou baixo nível. Permite um método de comunicação ao qual o emissor possa 

transmitir uma mensagem para todos os receptores do grupo. Existe duas formas 

de difusão de broadcast que são dirigidos e limitados, onde o dirigido ocontece 

quando uma transmissão é encaminhada para diversos dispositivos de uma rede 

especifica local. Já o limitado utiliza a comunicação limitada aos hosts numa rede 

local. O broadcast são mensagens encaminhadas ao endereço de acesso em 

que essas mensagens são propagadas em todas as portas do switch que estão 

dentro da mesma rede ou mesma VLAN. Um broadcast storm acontece quando 

uma mensagem gera uma resposta e esta resposta gera uma nova mensagem 

causando assim uma bola de neve. A sua principal causa são os loops que 

ocorrem quando há dois switches conectados por mais de um cabo. Esses loops 

podem ocasionar lentidão na rede. Este problema pode ser resolvido através do 

protocolo spanning-tree (Cisco, 2014). 

 

2.7 MEIOS GUIADOS 

 

Os meios guiados atuam na camada física e são responsáveis de 

transmitir um fluxo bruto de bits de uma máquina para outra. Diversos meios 

físicos podem ser usados para realizar a transmissão como fios de cobre e fibras 

ópticas. Os cabos de par trançado podem ser usados para transmitir sinais 

analógicos ou digitais e irá depender de sua espessura e distância percorrida 

para sua largura de banda disponível. Existe vários tipos e categorias de cabos 

de par trançado onde variam a velocidade de encaminhar os pacotes e de suas 

resistências a ondas eletromagnéticas. O cabo crossover também conhecido 

como cabo cruzado, permite que dois equipamentos sejam interligados de 

acordo com suas placas de rede. Pode-se por exemplo utilizar para interligar 

equipamentos iguais. Atualmente muitos fabricantes de ativos de rede não 

necessitam usar o cabo de modo crossover já que conseguem identificar 

normalmente um ao outro (Peterson, Davie, 2004). 
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3. INFRA-ESTRUTURA DO PROJETO 

 

3.1 PROCEDIMENTO DE VLAN 

 

FIGURA – 5 Rede VLAN e 802.1Q 

 

 

Fonte: Netblog (2018) 

 

Neste cenário será usado três VLANs nomeadas como VLAN 10, VLAN 

20 e VLAN 30. Cada VLAN possuirá 2 hosts que totalizara em 6 máquinas 

clientes. Dois switches serão usados para representar 2 andares de uma 

organização, onde os switches serão interligados através de um cabo crossover 

já que se trata de 2 equipamentos iguais. Além disso os switches utilizarão o 

modo trunking (802.1Q), para ser possível a troca de informações entre eles. Do 

lado esquerdo podemos observar que a VLAN 10 se conectará na porta ethernet 

f0/1 do switch 2, a VLAN 20 na porta f0/2 e a VLAN 30 na f0/3. No lado direito 

também seguirá este modelo, porém no switch 2. Cada switch se conectará entre 

si através da porta f0/4 onde será a porta trunk de ambos. As VLANs se agregam 

as portas na camada 2. Neste sentido observando o cenário acima quando for 

realizado a troca de informações entre os hosts da VLAN 10 os demais hosts 

situados nas VLANs 20 e 30 não receberão tal informação mesmo que seja um 

broadcast. Neste caso está sendo segmentado os domínios de broadcast, é 

como se fosse criado 3 novos switches separados. Se for enviado um broadcast 

em uma porta que esteja na VLAN 10 não será encaminhada para as portas que 

estão nas outras VLANs. Essa é uma das grandes vantagens de utilizar VLAN 

na rede. Podemos escolher separar as VLANs por andar de um local, por 

departamentos ou por setores e criar conjuntos incomuns. Por exemplo na VLAN 
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10 está o setor financeiro enquanto o setor administrativo está na VLAN 20. Seria 

incomum colocar setores distintos em uma mesma VLAN já que existe setores 

que requer mais segurança como é o caso do setor financeiro. Neste sentido 

outra vantagem do uso de VLANs é de manter a segurança entre os setores da 

organização, pois em caso de um setor ser invadido o mesmo não poderá ter 

acesso aos setores situados nas demais VLANs. É possível também configurar 

regras de comunicação para que se possa haver a troca de informações entre 

VLANs utilizando dispositivos de roteamento como switches que operam na 

camada 3 e roteadores, porém apenas usaremos switches que operam na 

camada 2 para realizarmos testes de VLANs separadamente. 

 

3.2 PROCEDIMENTO DE TRUNK 

 

FIGURA – 6 VLAN-ID do protocolo 802.1Q 

 

Fonte: Researchgate (2020) 

 

As VLANs possuem um número ID que vai de 0 à 4095 sendo que é 

apenas utilizável o ID de 0 à 4094. Alguns fabricantes de switches reservam 

números de ID que não se podem alterar. Usaremos o conceito de trunking para 

que se possa haver a comunicação entre as mesmas VLANs através de dois ou 

mais switches. Vamos supor em que seja reservado uma VLAN para os 

servidores e os computadores clientes necessitem desse acesso, como as 

VLANs não se comunicam entre si o trunking entre os switches é necessário. O 

trunking usado será de protocolo aberto conhecido como 802.1Q, porém existe 

outros padrões proprietários para cada fabricante. Este padrão ficará 

responsável por marcar os quadros na saída do trunk com uma tag (marcação), 
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com a VLAN-ID e mais algumas informações, quando este quadro chega ao 

próximo switch destinatário é retirada esta tag e encaminhada para quem 

realmente deve receber. Por exemplo, o conjunto que estar na VLAN 10 enviar 

alguma informação através do trunk configurado no switch para tentar localizar 

alguma outra máquina que também está na VLAN 10, o trunk irá abrir sua tabela 

ethernet e vai acrescentar a tag 802.1Q, em seguida será encaminhada pelo 

trunk para chegar no destino, localizando e chegando até a máquina destinatária, 

o trunk retira a tag e o destinatário recebe, por sua vez a máquina que recebeu 

a informação devolve para a máquina que iniciou a comunicação a tabela 

ethernet sem a tag para que se possa ser compreendida. O trunk terá o papel de 

link compartilhado entre VLANs. Mesmo que haja varias VLANs, através da tag 

pode-se saber para onde será encaminhado o pacote. Podemos observar na 

Figura – 6 (pág 20), um quadro ethernet modificado com o padrão 802.1Q que 

colocará 4 bits no meio do quadro ethernet chamado de TCI que contém as 

seguintes informações como a tag de identificação do protocolo, o nível de 

prioridade, o indicador de formato canônico como o endereço MAC e a 

identificação da VLAN. Essa marcação 802.1Q faz com que o FCS terá que ser 

recalculado o número de bits pois o mesmo realiza a soma de todo o pacote e 

guarda o resultado para quando chegar no destino recalcular para ver se o 

número está igual. Caso o FCS não seja alterado de acordo com o número de 

bits inclusos na tag acarretará em erro. Exemplo, quando é enviado o pacote 

pelo trunk o FCS deve inserir a tag no meio, recalcular, refazer o fim do quadro 

e enviar. Quando chegar ao outro lado o receptor irá retirar a tag, recalcular 

novamente o FCS e enviar para o destino. Para esclarecer melhor vamos 

observar o cenário da Figura – 5 (pág 19), e vamos supor que a máquina com IP 

10.10.10.1/24 da VLAN 10 queira se comunicar com a máquina 10.10.10.2/24 

da VLAN 10. A máquina 10.10.10.1/24 enviará um quadro ethernet para o switch 

1 que por sua vez quando for enviar através da porta f0/4 para o próximo switch 

terá que antes por uma tag no meio do quadro com 4 bits a mais e recalcular o 

CRC. Quando o switch 2 receber o quadro na porta f0/4 o mesmo identificara a 

máquina de destino, mas antes retirará a tag e montará novamente o quadro 

ethernet recalculando mais uma vez o FCS e por fim enviara a máquina 

10.10.10.2/24. Ao inserir o padrão 802.1Q entre as VLANs o encaminhamento 

de pacotes ocorre entre portas com o mesmo VLAN-ID juntamente com o trunk.  
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3.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

Será montado um ambiente com intuito de garantir a segurança na rede 

através da criação de VLANs e trunk para evitar broadcast e controlar o acesso 

a portas. Os equipamentos usados são: 

 

• 6 Máquinas com sistema operacional Windows 10; 

• 2 Switches cisco modelo WS-C2960-24TT de 26 portas com versão 12.2; 

• Para interligar as máquinas e switches será usado cabos de par trançado 

Cat5e, sendo que para os switches será usado crossover; 

• Será criado 3 redes virtuais (VLAN) separadas por setor e nomeadas por 

números como 10, 20 e 30; 

• Para cada VLAN comportara 2 máquinas clientes que serão separadas 

por salas, mas se comunicarão através dos switches pela porta trunk; 

• Na VLAN 10 será usado as portas de 1 à 7 em ambos os switches com 

as máquinas configuradas com IP fixo na rede 10.10.10.0/22 classe A; 

• Na VLAN 20 será usado as portas de 8 à 14 em ambos os switches com 

as máquinas configuradas com IP fixo na rede 20.20.20.0/22 classe A; 

• Na VLAN 30 será usado as portas de 15 à 21 em ambos os switches com 

as máquinas configuradas com IP fixo na rede 30.30.30.0/22 classe A; 

• Será usado a porta ethernet 24 de ambos os switches para realizar a 

comunicação trunking; 

• Os switches serão configurados para fazer o trunking através do padrão 

802.1Q; 

• Será usado os seguintes comandos para configuração de VLANs e trunk 

como interface range, switchport, show interface, sendo que cada 

comando possui outras utilidades particulares que podem ser 

acrescentadas. 
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4. IMPLEMENTAÇÃO  

 

4.1 CONFIGURAÇÃO DOS HOSTS 

 

Primeiramente iremos configurar os 6 hosts clientes na rede, para isso 

deveremos pôr o IP fixo e máscara em cada máquina. Abaixo será demonstrado 

o passo-a-passo de como realizar tal procedimento no sistema operacional 

Windows 10. 

 

• PASSO 1 – Acesse a barra de tarefas no iniciar de sua máquina e 

pesquise por “Painel de Controle” e pressione Enter. 

 

FIGURA – 7 Acessando o painel de controle 

 

Fonte: Consumer (2020) 
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• PASSO 2 – No painel de controle localize “Rede e Internet” e clique em 

“Exibir o status e as tarefas de rede. 

 

FIGURA – 8 Acessando o status e tarefas de rede 

 

Fonte: Consumer (2020) 

 

• PASSO 3 – Clique em alterar as configurações do adaptador. 

 

FIGURA – 9 Acessando as configurações do adaptador  

 

Fonte: Consumer (2020) 
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PASSO 4 – Escolha qual adaptador de rede vai atribuir o IP estático, neste caso 

será o Ethernet, em seguida clique com o botão direito do mouse e abra as 

propriedades. 

 

FIGURA – 10 Escolhendo o adaptador de rede 

 

Fonte: Consumer (2020) 

 

PASSO 5 – Ao acessar propriedades, selecione a opção ‘Protocolo IP versão 4 

(TCP/IPv4) e clique em propriedades. 

 

FIGURA – 11 Acessando propriedades do IPv4 

  

Fonte: Consumer (2020) 
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PASSO 6 – Abrirá a janela para configurar o IP e a máscara da placa ethernet. 

Nesta janela marque a opção “Usar o seguinte endereço IP” para que seja 

habilitado a configuração de IP estático. Nas lacunas abaixo preenchendo de 

acordo com que é solicitado como: 

 

• Endereço IP – Aqui será colocado o IP estático escolhido; 

• Máscara de sub-rede – Será colocado a máscara do IP escolhido; 

• Gateway padrão – Caso haja um gateway aqui será colocado seu IP; 

• Servidor DNS preferencial e alternativo – Caso haja servidor DNS aqui 

será colocado seu IP. 

 

FIGURA – 12 Configurando IP estático  

 

Fonte: Consumer (2020) 

 

Não será abordado Gateway nem DNS neste cenário, apenas se 

atentará aos IPs das máquinas e suas respectivas máscaras. Neste caso as 

configurações das máquinas ficarão da seguinte forma: 

 

VLAN 10 – 2 máquinas sendo o IP 10.10.10.1/24 e 10.10.10.2/22; 

VLAN 20 – 2 máquinas sendo o IP 20.20.20.1/24 e 20.20.20.2/22; 

VLAN 30 – 2 máquinas sendo o IP 30.30.30.1/24 e 30.30.30.2/22. 
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4.2 CONFIGURAÇÃO DE VLANS NO SWITCH 

 

Nesta sessão será configurado os switches presentes na rede utilizando 

VLANs. Para que seja observado melhor o cenário será nomeado as VLANs de 

acordo com setores reais. Por exemplo a VLAN-10 será o setor financeiro então 

poderá por a sigla FIN para melhor visualização. A VLAN-20 como setor de 

administração de sigla ADM e a VLAN-30 como setor de logística de sigla LOG. 

 

4.2.1 Criando VLANs 

 

Figura – 13 Criando VLANs 

 

Fonte: Cisco (2020) 

 

Ao acessar o CLI do switch deve habilita-lo utilizando o comando enable 

exibido na linha 2 (Figura -12), que tem como função habilitar o funcionamento 

do switch em modo root. Na linha 3 foi usado o comando configure terminal 

para entrar no terminal de configurações do switch. Em seguida na linha 5 o 

comando vlan foi executado para criar a VLAN 10 em seguida com o comando 

name localizado na linha 6 possibilitou atribuir um nome a VLAN 10, que ficou 

nomeada como FIN (Financeiro). Na linha 7 foi executado o comando exit para 

sair das configurações da VLAN 10. Percebesse que ainda no terminal de 

configuração do switch foi atribuída novas VLANs utilizando os mesmos 

comandos, apenas modificando o número da VLAN e a sigla de seu nome. Neste 

sentido foi criado 3 VLANs no primeiro switch sendo elas a VLAN 10 com o nome 
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FIN (Financeiro), a VLAN 20 com o nome ADM (Administração) e por fim a VLAN 

30 com o nome LOG (Logística). Esses mesmos comandos serão usados em 

ambos os switches. 

 

• Enable – Habilita o switch em modo root; 

• Configure terminal – Permite acesso ao terminal de configurações; 

• Vlan – Atribui uma numeração escolhida para a VLAN; 

• Name – Possibilita nomear a VLAN selecionada; 

• Exit – Sai da sessão atual. 

 

4.2.2 Atribuindo portas as VLANs 

 

FIGURA – 14 Atribuindo portas a VLANs 

 

Fonte: Cisco (2020) 

 

Para que se possa atribuir portas a VLANs deve-se estar no terminal de 

configuração do switch e executar os comandos acima (Figura – 13). Onde na 

linha 2 o comando interface range FastEthernet 0/1 – 7 faz com que o switch 

selecione e defina um range entre aa portas de 1 até 7. Em seguida na linha 3 é 

usado o comando switchport mode access, que tem função de definir as portas 
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que foram selecionadas anteriormente como portas de acesso pertencendo 

apenas a uma VLAN. O comando exibido na linha 4 como switchport access 

vlan 10 atribui e confirma as portas de 1 até 7 do switch na VLAN 10. E por fim 

nas linhas 5 e 6 o comando no shutdown que encerra a sessão e o comando 

exit para sair. Na figura 13 podemos observar que foi executado os mesmos 

comandos para atribuir portas as demais VLANs. Esses comandos devem ser 

executados em ambos os switches, porém ambos devem estar com as máquinas 

de cada setor conectadas as portas que foram atribuídas em suas respectivas 

VLANs. 

 

• interface range FastEthernet 0/1 – 7 – Define um range entre as portas; 

• switchport mode access – Define as portas como de acesso a hosts; 

• switchport access vlan 10 – Atribui as portas selecionadas a VLAN 10; 

• no shutdown – Encerra a sessão; 

• exit – Sai da sessão atual. 

 

FIGURA – 15 Visualizando VLANs 

 

Fonte: Cisco (2020) 

 

Para que seja visualizada as VLANs usasse o comando show vlan brief, 

que abrirá uma tabela exibindo todas as VLANs que estão ativadas e 

desativadas. Na imagem acima (Figura – 14), pode-se observar que na coluna 

VLAN name estão as numerações e nomes das VLANs. Veja que na numeração 

1 está uma VLAN default ou seja as demais portas que não foram atribuídas no 

range, logo abaixo temos a VLAN 10 com o nome FIN (Financeiro), VLAN 20 
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ADM (Administração) e a VLAN 30 LOG (Logística). Ao lado na coluna Status é 

exibido se as VLANs estão ativas ou inativas. E na coluna Ports mostra todas as 

portas atribuídas nas VLANs, onda na VALAN 10 podemos ver que as portas de 

1 até 7 estão atribuídas, na VLAN 20 de 8 até 14 e na VLAN 30 de 15 até 21. 

Para que se tenha a certeza que foi configurado corretamente recomenda-se 

usar este mesmo comando para visualizar a tabela de ambos os switches. 

 

• show vlan brief – Exibe tabela de VLANs. 

 

FIGURA – 16 Salvando configurações 

 

Fonte: Cisco (2020) 

 

Para salvar as configurações feitas em ambos os switches deve utilizar 

os comandos da imagem acima (Figura – 15). O comando copy running-config 

startup-config salva a configuração atual na memória NVRAM que é 

permanente e usada para armazenar a configuração de inicialização dos 

roteadores e switches com Cisco IOS. 

 

Mesmo as máquinas e switches configurados e conectados via a cabo, 

até o momento não haverá sucesso na comunicação pois para que se possa 

trafegar os pacotes pela rede entre os switches de cada setor é necessário a 

configuração das portas trunks em ambos. No capitulo a seguir veremos como 

configurar a porta trunk com encapsulamento 802.1Q para haver comunicação 

entre os dois switches da rede. Até o momento apenas foi configurado as 6 

máquinas clientes e os 2 roteadores. 
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4.3 CONFIGURAÇÃO DAS PORTAS TRUNK  

 

FIGURA – 17 Configurando porta trunk 

 

Fonte: Cisco (2020) 

 

Para configurar as portas trunking de cada switch será executado os 

seguintes comandos da imagem acima (Figura – 16). Acessando o switch 

novamente deve-se estar no terminal de configuração e em seguida digitar o 

comando da 4 linha interface fastethernet 0/24 já que a porta escolhida como 

trunk de ambos os switches foi a porta 24 ethernets. Lembrando que a porta 24 

de ambos os switches estão conectados através de cabos de rede Cat5e 

crossover já que se trata de dois equipamentos iguais. Embora muitos 

equipamentos atuais não necessitem. Na linha 5 o comando switchport mode 

trunk ativará a porta 24 como trunking. Logo abaixo é exibido um aviso line 

protocol on interface fastethernet0/24, changed state to down e depois line 

protocol on interface fastethernet0/24, changed state to up que significa que 

o protocolo de linha na interface fastethernet0 / 24, estava inativa e foi alterada 

para ativa. Confirmando que a porta foi atribuída ao trunking com sucesso. E por 

fim será usado o comando no shutdown e depois exit para finalizar a sessão. 

 

• interface fastethernet 0/24 – Seleciona a porta que será trunk; 

• switchport mode trunk – Habilita a função trunk a porta escolhida; 

• no shutdown – Encerra a sessão; 

• exit – Sai da sessão atual. 
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FIGURA – 18 Visualizando tabela de portas trunk 

 

Fonte: Cisco (2020) 

 

Aqui podemos ver na imagem acima (Figura – 17), que ao utilizar o 

comando show interfaces trunk é exibida uma tabela contendo as portas 

atribuídas de cada switch e as suas respectivas VLANs. Na coluna Port exibe as 

portas que estão usadas como trunk, neste caso é a porta fa0/24 de cada switch. 

Na coluna Mode pode-se observar que está ativa a porta e que é permitido criar 

de 1 até 1005 VLANs na mesma. Na coluna Encapsulation é exibido o tipo de 

encapsulamento de pacote que está na rede, neste caso o 802.1Q. Na coluna 

Status exibe que está no modo trunking e na próxima coluna Native vlan é 

mostrado que há uma VLAN nativa, isto é, que não possui tag, ou seja, que não 

faz marcação dos quadros. Na última linha podemos observar que está ativado 

o protocolo STP onde está escrito vlans in spanning tree forwarding state and 

not pruned que significa que as VLANs estão em estado de encaminhamento 

com o uso do spanning tree (STP) para resolver problemas de loops na rede 

comutada. 

FIGURA – 19 Cenário  

 

Fonte: Cisco (2020) 
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5. RESULTADOS 

 

No primeiro teste de segurança será realizado a tentativa de intrusão de 

acesso a uma VLAN de algum setor. Por exemplo, esse teste mostrara caso um 

invasor consiga acessar uma máquina cliente da VLAN 20 ADM (Administração) 

ou VLAN 30 LOG (Logística) e queira invadir a VLAN 10 FIN (Financeiro) para 

coleta de dados privilegiados. Ainda neste teste também pode-se observar caso 

haja broadcast se propagando na rede. 

 

FIGURA – 20 Máquina hackeada 

 

Fonte: Cisco (2020) 

 

Segundo a imagem acima (Figura – 20) o invasor teve acesso a máquina 

do setor de administração com o IP 20.20.20.1/22 da VLAN 20 e tentará acessar 

a máquina do setor financeiro 10.10.10.2 da VLAN 10. Será realizado um teste 

rápido utilizando o comando ping que testará a conectividade entre as máquinas 

enviando um pacote ICMD da máquina que foi violada para a máquina do setor 

financeiro e veremos os resultados. O comando usado será o ping que 

encaminhará um pacote ICMD para obter resposta de conectividade entre as 

máquinas. Neste caso a máquina com IP 20.20.20.1/22 que está na VLAN 20 

executará o comando ping 10.10.10.2 e aguardará respostas. Na próxima pagina 

será observado com detalhes tal feito através de etapas. 
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FIGURA – 21 Testando conectividade via ICMP 

 

Fonte: Cisco (2020) 

 

• ETAPA 1 – A máquina 20.20.20.1 encaminhou um pacote ICMP de 32 

bits para testar a conectividade com a máquina 10.10.10.2; 

• ETAPA 2 – O pacote foi encaminhado através da porta fa0 da máquina 

impostora até chegar na porta fa0/8 do switch aonde está conectada; 

• ETAPA 3 – O switch 1 por sua vez recebe o pacote através de sua porta 

fa0/8 e coloca sua tag 802.1Q, em seguida recalcula o cabeçalho FCS e 

encaminha para o próximo switch; 

• ETAPA 4 – O switch 2 recebe o pacote, porém identifica que a máquina 

não pertence a VLAN 10 e encerra a comunicação. 

 

Percebesse que a mensagem Request timed out exibida que significa 

que a solicitação que a máquina da VLAN 20 foi expirada, isto é, o teste de 

conectividade falhou já que a mesma não pertence a VLAN 10. O mesmo 

processo ocorre caso uma máquina emita broadcast pela rede tentando alcançar 

todas as máquinas. O processo é impedido através de Criação de VLANs  
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FIGURA – 22 Envio do pacote 

 

Fonte: Netblog (2018) 

 

Abaixo podemos observar o processo através de propagação de 

broadcast rede. 

 

FIGURA – 23 Propagação de broadcast na rede 

 

Fonte: Netblog (2018) 

 

Caso a máquina 20.20.20.1 encaminhe broadcast na rede, apenas a 

máquina 20.20.20.2 receberá o pacote. Nenhuma das máquinas de outra VLAN 

será afetada já que o pacote é interrompido ao chegar no comutador que logo 

identificará que aquele pacote não pertence as demais VLANs. Sendo assim 

apenas hosts que estejam usando as portas configuradas com a VLAN 20 serão 

afetados. 
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6. CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos no capitulo anterior pode-se 

observar que apenas as portas pertencentes as suas respectivas VLANs podem 

se comunicar. Isto é, nenhuma máquina que esteja em outro setor poderá obter 

dados ou propagar broadcast em outra VLAN. Outro ponto que se deve ressaltar 

é que as pertencentes a uma VLAN podem sofrer ataques por máquinas 

conectadas a elas. Por exemplo, na (Figura – 23) uma máquina que esteja na 

VLAN 20 poderá propagar broadcast para todas as máquinas pertencentes a 

VLAN 20. Também existe a possibilidade de ser conectado uma máquina 

diretamente a porta cadastrada para realizar este processo. Para isso politicas 

de segurança englobam varias técnicas em complemento, para este cenário 

poderíamos acrescentar um Firewall bloqueio de pacotes maliciosos dentro e 

fora da rede ou também utilizar o padrão IEEE 802.1X para autenticação do 

usuário antes de acessar algum serviço. Existe vários métodos utilizados para 

segurança em redes. A segurança em VLANs é apenas um dos possíveis meios 

de seguranças existentes dentro da rede. 
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