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BLOCKBIT Network Security Testing

Testes de capacidade, carga, volume ou performance avaliam a capacidade da sua aplicação e ambiente, 
quantidade de usuários suportados e qual o ponto de exaustão.

Em outras palavras, estes tipos de testes são usados para validar e avaliar a aceitabilidade dos limites 
operacionais de um sistema de acordo com cargas de trabalho variáveis, enquanto o sistema em teste 
permanece constante.

Em algumas variáveis, a carga de trabalho permanece constante e a configuração do sistema em teste é que 
varia. Geralmente, as medições são tomadas com base na taxa de transferência de dados da carga de 
trabalho e no tempo de resposta da transação alinhado.

As variações na carga de trabalho normalmente incluem a emulação das cargas médias e máximas que 
ocorrem dentro de tolerâncias operacionais normais.

Desta forma, nosso objetivo é determinar, dentro de um ambiente controlado, a performance do Blockbit 
Network Security em todos os modelos de appliances. Realizando testes com Spirent Avalanche e IXIA 
BreakingPoint.

Seguindo as seguintes RFC (Request for Comments), documentos técnicos desenvolvidos e mantidos pelo 
IETF (Internet Engineering Task Force):
• RFC 2544 - Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devices;
• RFC 3511 - Benchmarking Methodology for Firewall Performance;
• RFC 6815 - Applicability Statement for RFC 2544: Use on Production Networks Considered Harmful;
• RFC 6985 - IMIX Genome: Specification of Variable Packet Sizes for Additional Testing.

Para verificação da performance, utilizamos uma amostra de parametrização submetida a uma taxa de 
transferência equivalente a 25% do throughput máximo e testada ininterruptamente por 30 minutos em 
sequência.

Os parâmetros foram comparados considerando não sofrer os seguintes prejuízos na performance do 
Blockbit Network Security:
• Perda absoluta de pacotes superior a 2%;
• Erros absolutos irrecuperáveis de transações TCP/layer-7, que sejam superiores a 2%;
• Valores médios de latência ou jitter, acima de 10x dos valores coletados na parametrização.

Como os testes do Datasheet são realizados
Os testes foram realizados em laboratório no Blockbit Network Security versão 1.5.
• Sumarização por usuários, IP, Serviços, Detectores de Aplicativos desabilitados;
• Logs e eventos desabilitados;
• Cada teste é realizado individualmente;
• Testes de throughput nos módulos de IPS (Intrusion Prevention System) / ATP (Advanced Threat Protection) 
foram realizados com assinaturas padrões de fábrica habilitadas;
• O parâmetro do número máximo de conexões foi alterado para o valor máximo do campo: Services -> 
Firewall -> Security Settings -> Max: valor 300000 para 99999998. 

Número de portas de rede utilizadas por modelo:

Modelo Nº de portas
BB 1 4 portas Ethernet 1Gbps
BB 2 4 portas Ethernet 1Gbps
BB 5 4 portas Ethernet 1Gbps
BB 10 4 portas Ethernet 1Gbps
BB 50 6 portas Ethernet 1Gbps
BB 100 6 portas Ethernet 1Gbps
BB 500 8 portas Ethernet 1Gbps e 4 x 10 Gb SFP+
BB 1000 8 portas Ethernet 1Gbps e 4 x 10 Gb SFP+
BB 10000 8 portas Ethernet 1Gbps e 8 x 10 Gb SFP+
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*Controle HTTPS realizado via SNI, ou seja, Full SSL Inspection desabilitado.
**Controle HTTPS com Full SSL Inspection (main in the middle) habilitado.
***Testes de VPN são realizados com 2 equipamentos idênticos, estabelecendo túneis e injetando pacotes utilizando todas as portas de rede disponíveis.

Especificações do Datasheet
Firewall Throughput (UDP): injeção de pacotes do protocolo UDP com tamanhos de 1518 BYTES.

Conexões Simultâneas: injeção de conexões TCP HTTP com GET de 64 BYTES, porém as conexões 
estabelecidas pelas aplicações de injeção não são finalizadas.
Desta forma as conexões ficam estabelecidas simultaneamente até as medições obtidas. 

Conexões Novas por Segundo: injeção de conexões TCP HTTP com GET de 64 BYTES simultâneas, com 
taxa de novas conexões por segundo, sendo finalizadas com sinal FIN.

Web Filter Throughput (HTTP/HTTPS): injeção de conexões TCP HTTP e HTTPS* com GET 100K BYTES + 
PUT 200K BYTES.

Web Filter + SSL Inspection Throughput: injeção de conexões TCP HTTP e HTTPS** com GET 1280K 
BYTES.

IPS Throughput: injeção de conexões TCP HTTP e HTTPS com GET 1280K BYTES.

ATP Throughput: injeção de conexões TCP HTTP e HTTPS com GET 1280K BYTES.

Web Filter + SSL Inspection + ATP Throughput: injeção de conexões TCP HTTP e HTTPS** com GET 
1280K BYTES.

IPSEC VPN Throughput (AES-128 + SHA256)***: injeção de pacotes do protocolo UDP com tamanhos de 
1518 BYTES.

SSL VPN Throughput (AES-128)***: injeção de pacotes do protocolo UDP com tamanhos de 1518 BYTES.


