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O que são VPNs?

• Alternativas de baixo custo para 
implementação de redes corporativas 
utilizando a própria internet; 

• Mesmo transmitindo dados através da 
internet, garantem a confidencialidade 
e a integridade dos dados; 

• Eliminam a necessidade de enlaces 
dedicados para interligar dois pontos; 

• São “túneis” de criptografia entre redes 
através da internet.



Aplicações principais

• Acesso remoto via internet; 
• Utilização de conexão de um provedor 

de acesso para a criação de uma rede 
virtual entre o usuário e o servidor VPN



Aplicações principais

• Conexão de LANs via internet; 
• Ligação das diversas LANs de uma 

organização utilizando a infra-estrutura 
disponível.



Aplicações principais

• Conexão de computadores numa 
intranet; 

• Criação de redes “invisíveis”, onde 
apenas quem sabe da existência do 
servidor VPN consegue acessar os 
dados dessas redes.



Características necessárias

• Autenticação de usuários 
• Gerenciamento de endereço 
• Criptografia de dados 
• Gerenciamento de chaves 
• Suporte a múltiplos protocolos



Tunelamento

• Operação de encapsulamento de um 
protocolo dentro de outro; 

• Porém, antes deste encapsulamento, 
os dados são criptografados, 
garantindo assim que os mesmos não 
fiquem legíveis caso sejam 
interceptados no meio do caminho; 

• Os túneis são o caminho lógico que os 
pacotes percorrem até chegarem ao 
destino; 

• O caminho percorrido pode ser por 
redes públicas ou privadas.



Tunelamento



Protocolos de Tunelamento

• Protocolos de camada de enlace: 
• PPTP (Microsoft) 

• Point-to-point Tunneling Protocol 
• L2TP (IETF) 

• Layer 2 Tunneling Protocol 
• L2F (Cisco) 

• Layer 2 Forwarding 
• Protocolos de camada de rede: 

• IPSec (IETF) 
• IP Security Tunnel Mode



Tipos de túneis

• Voluntários - uma estação que deseja 
acessar uma rede entra em contato 
com o servidor VPN para estabelecer 
uma conexão. Neste caso a estação é 
um cliente do túnel; 

• Compulsórios - cliente deve utilizar um 
canal pré-estabelecido. Neste tipo, a 
conexão que o cliente realiza é PPP, 
ou seja, uma ligação direta entre o 
cliente e o servidor que provê o túnel.



Tunelamento compulsório


