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2 INTRODUÇÃO 

Obrigado por escolher o BLOCKBIT  UTM.  

Este Guia do Administrador tem como objetivo auxiliar você e sua empresa a realizar o processo de 

instalação, configuração e utilização do BLOCKBIT UTM. Ao término deste Guia, você estará apto a 

utilizar todas as funcionalidades e recursos necessários para seu funcionamento. 

O BLOCKBIT UTM – é um produto de cibersegurança multifuncional de última geração que inclui os 

principais recursos para segurança de rede, como Firewall de Última Geração, Autenticação, 

Antimalwares, IPS (Sistema de Prevenção de Intrusos), VPN IPSec, VPN SSL, Secure Web Gateway, 

ATP (Proteção Contra Ameaças Avançadas), Dashboard, Relatórios e muito mais. 

O BLOCKBIT UTM oferece toda a proteção que você precisa em um único equipamento, operando em 

todas as camadas do modelo OSI (Open Systems Interconnection), com os recursos de segurança 

mais avançados, todos gerenciados por uma interface web fácil de navegar. 

Os principais diferenciais: 

• Proteção Avançada Contra Ameaças: Segurança inovadora com detecção e proteção em 

tempo real contra malware avançado, callbacks maliciosos e até mesmo ataques 

desconhecidos; 

• Controle Avançado de Aplicações: Gerencie facilmente o acesso a serviços e aplicações 

atribuindo "nomes" ao invés de “endereços ou portas”, o que agiliza a gestão, melhora a 

segurança e reduz a necessidade do conhecimento de protocolos; 

• Antivírus e AntiMalware: Conte com recursos avançados de Antivírus e AntiMalware 

integrados para impedir a execução de aplicações não autorizadas e potencialmente 

perigosas. Faça a varredura de arquivos protegidos por senha e tráfego nos protocolos HTTP 

ou HTTPS para impedir downloads maliciosos; 

• Timeline: Acompanhe o histórico de acessos, ameaças detectadas e aplicações em execução 

em uma linha do tempo exclusiva visível por administradores e gestores; 
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• Controle de Banda Flexível: Gerencie a largura de banda das conexões de acordo com sua 

prioridade. Você pode definir velocidades de acesso para usuários, grupos, categorias web, 

tipos de serviço e mais; 

• Painel Unificado de Políticas: A definição de políticas de conformidade e níveis de acesso 

pode ser criada e aplicada por grupos de forma simples e inovadora, reduzindo os erros de 

configuração, as falhas de segurança ao simplificar a determinação de regras por usuário, 

grupos de usuários, serviços e aplicações em execução; 

• Balanceamento de Link por Política: Gerencie múltiplos links de maneira inovadora, atribua 

conexões de dados de acordo com cada política de segurança, tenha maior flexibilidade ao 

determinar conexões por endereços de rede, conteúdo de conexão, categorias web, 

aplicações, usuários, grupos de usuários e mais; 

• Acesso Remoto sem Aplicação Cliente: Permita que seus usuários se conectem de maneira 

segura à sua rede sem a necessidade de instalação de qualquer software adicional, é utilizado 

tecnologia compatível de maneira nativa com sistemas Windows, iOS e Android. 

2.1 Recursos – BLOCKBIT UTM 

• Next Generation Firewall: O BLOCKBIT vai além do firewall tradicional unindo o que há de 

melhor em segurança de redes em uma única solução, aumentando a capacidade de proteção 

contra-ataques. O Next Generation Firewall do BLOCKBIT UTM simplifica a criação de políticas 

complexas e regras utilizando endereços, usuários, grupos, aplicações, ameaças e serviços 

apresentados como objetos nomeados de forma unificada, o que facilita o entendimento das 

políticas mantendo o controle no máximo; 

• VPN SSL: A partir de qualquer estação utilizando apenas um navegador, é possível acessar um 

portal Web que oferece acesso as aplicações internas, configuradas de forma fácil e intuitiva 

com o máximo de segurança e privacidade; 

• QoS: permite a priorização e o controle de banda nas políticas de conformidade de forma 

rápida e eficiente. Este recurso avançado de QoS permite categorizar o tráfego baseado em 

sua importância e também possibilita priorizar pacotes usando protocolos DSCP e TOS; 

• VPN IPSEC: possui uma robusta implementação IPSec padrão que garante a 

interoperabilidade com outros produtos no mercado e vai além, oferecendo ainda mais 

opções de criptografia e segurança; 
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• Inspeção SSL: Atualmente grande parte do tráfego web é feito através de conexões 

criptografadas, o BLOCKBIT UTM, permite inspecionar o conteúdo criptografado de sua 

escolha através das políticas de conformidade, permitindo o controle total de acesso e uso de 

todos os recursos de proteção, como Proteção Avançada Contra Ameaças e Filtragem de 

Conteúdo; 

• Alta disponibilidade: suporta alta disponibilidade (High Availability) mantendo um appliance 

em modo backup que entra em operação rapidamente no caso de falha com o appliance 

primário, de forma transparente mantém as sessões de Firewall e Autenticação de Usuário, 

diminuindo ao máximo o tempo de indisponibilidade; 

• Controle WEB 2.0: Com o avanço da Internet, aplicações como Facebook, Youtube, Google, 

Twitter, LinkedIn, Dropbox e outras têm se tornado muito populares. O BLOCKBIT UTM 

permite o controle total no acesso das aplicações Web 2.0, permitindo que seus 

colaboradores permaneçam focados no que é necessário para a produtividade sem 

distrações. 

• Filtragem de Conteúdo: Possui mais de 80 milhões de endereços classificados em mais de 80 

categorias e ainda conta com assinaturas de navegadores web. Funcionando em conjunto 

com a Inspeção SSL, fornece completo controle sobre qualquer tipo de conteúdo que pode 

ser acessado, através da criação simplificada de políticas de conformidade, especificando 

usuários, grupos, IP´s, uso de banda e prioridade, links, navegador e versão, tamanho de 

downloads, aplicativos web, por tempo e muito mais; 

• Suporte a Gerenciamento Centralizado: com integração ao BLOCKBIT GSM (Global Security 

Management) que possibilita gerenciar múltiplos dispositivos através de um ponto central; 

• Demais recursos: 

o IPv6; 

o Captive portal com autenticação Social (Facebook, Twitter, Google); 

o Roteamento Avançado e Dinâmico; 

▪ BGPv4+; 

▪ OSPFv2 e v3; 

▪ RIPv1, v2 e RIPng; 

▪ IGMP; 

▪ Roteamento multicast (PIM-SM); 

o VLAN; 

o DNS dinâmico; 
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o Integração do Active Directory/LDAP; 

o SNMP; 

o Servidor DHCP; 

o Proxy: 

▪ Filtragem de e-mails (POP3/S e SMTP/S); 

▪ HTTP e HTTPS; 

▪ FTP. 

o Link Aggregation – Ethernet Bonding (802.3ad); 

o Entre outros… 

2.2 Verificação de ambiente para instalação do BLOCKBIT UTM 

Este Guia fornece informações sobre como configurar e gerenciar o BLOCKBIT UTM. Antes de 

prosseguir com a instalação, verifique os requisitos de instalação. Lembre-se que oferecemos suporte 

total por meio de nossos canais de atendimento, que terão a maior satisfação em ajudá-lo. 

2.2.1 Requisitos de instalação 

Certifique-se de que a comunicação com a internet está ativa. Os processos de licenciamento, 

atualização do sistema e das bases de dados necessitam conexão com a internet. 

Requisitos mínimos de instalação: 

• Processamento: 2 x Cores x86_64; 

• Memória: 2GB RAM; 

• Armazenamento: 32GB. 

 

 

 

Plataforma de virtualização: VMware, XenServer ou Hyper-V. 

Os requisitos acima suportam até 5 usuários, para até 15 usuários o 

recomendado é de 4 x Cores x86_64, 4 GB de RAM e 32 GB de disco. Para 

mais usuários, por favor, consultar uma Revenda BLOCKBIT ou nossos 

especialistas. 
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Para seguir com a instalação e a configuração é necessário um cliente SSH, console serial e um 

navegador web. Seguem abaixo as aplicações mínimas recomendadas: 

Navegador Web: 

• Mozilla Firefox versão 45; 

• Google Chrome versão 51. 

Acesso remoto (SSH e Console): 

• PUTTY; 

• CygWin; 

• Mobaxterm. 

 

2.3 Sobre o Guia do Administrador 

Este Guia foi desenvolvido especialmente para você administrador. Todas as seções foram 

estruturadas para tornar o processo de instalação fácil e rápido. Todo o passo a passo é apresentado 

com exemplos, facilitando a compreensão e esclarecendo dúvidas. 

No decorrer do guia, você poderá encontrar alguns símbolos seguidos de texto. Eles têm o objetivo 

de alertá-lo sobre uma importante observação ou nota referente àquela seção.  

Vamos conhecer esses símbolos: 

• Alerta: refere-se a observações ou notas que devem ser seguidas por você com muita cautela 

durante o processo de instalação do BLOCKBIT UTM: 

 

Figura 1 – Símbolo – "Alerta". 
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• CLI - Command Line Interface: também conhecido como Shell, refere-se aos comandos que 

devem ser digitados. Ao lado desse símbolo estará disposto o comando a ser digitado: 

 

Figura 2 – Símbolo – CLI – Command Line Interface. 
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3 ARQUITETURA 

A arquitetura do BLOCKBIT UTM é apresentada por um conjunto de camadas de componentes, que 

integradas, definem os aspectos técnicos relativos aos serviços oferecidos pelo sistema. O desenho 

abaixo representa a integração dos módulos. 

 

Figura 3 – Arquitetura do Sistema – BLOCKBIT UTM. 

 

A seguir os módulos da arquitetura serão detalhados. 
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3.1 Arquitetura – Modelos de Componentes 

A arquitetura é dividida nos seguintes modelos de componentes:  

• API; 

• Frontend; 

• Backend; 

• Data storage; 

• Operating System. 

 

A seguir explicaremos estes modelos. 

3.1.1 Arquitetura - API 

API é a camada de gerenciamento WEB através de uma API que segue a especificação RESTful com 

transferência de dados em formato JSON. Essa API pode ser utilizada para integrar o produto a 

ferramentas de terceiros e outros produtos da BLOCKBIT, como por exemplo o BLOCKBIT GSM e o 

BLOCKBIT EPS (End Point Security). Todas as requisições são autenticadas usando uma chave 

habilitada por usuário de administração do sistema. A autenticação é realizada através do método 

BASIC do protocolo HTTP.  

3.1.2 Arquitetura - Frontend 

Frontend é a camada de desenvolvimento que disponibiliza a interface de apresentação e controles 

do sistema. Por meio dos recursos de Frontend é possível acessar qualquer tipo de informação e 

executar comandos de configurações nos serviços do BLOCKBIT UTM.  

As interfaces da camada de Frontend garantem que o usuário final não tenha acesso direto aos 

demais componentes disponibilizados em outras camadas da arquitetura do sistema.  

O sistema foi projetado para oferecer dois tipos de interface na camada de Frontend:  
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• Manager: é uma aplicação WEB para administração dos dispositivos. Nela, o administrador 

define todos os parâmetros de configuração do sistema, os Scans e realiza a gestão de 

vulnerabilidades; 

• Portal: é uma outra aplicação Web, onde os usuários da rede que são inspecionados, têm 

acesso a alguns recursos do sistema, ex.: Portal de autenticação, dados pessoais, sessões, 

certificados, relatórios, troca de senha, Quarentena e Virtual Office; 

• Console: a console CLI disponibiliza acesso a diversos comandos para configuração e 

diagnósticos. Esta interface pode ser acessada por meio de conexão por um terminal SSH e 

serial. 

3.1.3 Arquitetura – Data storage 

No sistema, o Database é dividido em 3 partes: 

• Settings: camada intermediária que oferece os recursos para armazenamento e transferência 

de informações entre os componentes de Frontend e de Backend. Por meio do sistema de 

banco de dados, a Frontend escreve configurações e parâmetros do sistema que serão 

aplicados nos componentes de Backend e Sistema Operacional;  

• Reports: base onde são gravados os relatórios de todo o sistema após a realização de um 

scan. 

3.1.4 Arquitetura - Backend 

Backend é a camada que disponibiliza os comandos e programas que aplicam as configurações 

solicitadas através das interfaces de Frontend aos serviços de Scanners e ao Sistema Operacional.  

Como o sistema possui uma característica modular com serviços independentes entre si, as 

informações entre os recursos da Frontend e da Backend são transportadas por dois caminhos 

criptografados e autenticados por chave: Banco de Dados ou Conexão SSH.  

• Apply Queue: a execução de comandos entre as interfaces da Frontend e os serviços da 

Backend é realizada através de uma fila de comandos dentro do banco de dados. Esta fila 

prioriza os comandos e garante que as configurações dos serviços sejam aplicadas na ordem 

correta pelo sistema; 
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• ApplyScripts: lê os parâmetros de configurações armazenados no banco de dados e 

reescrever essas configurações nos serviços e sistema operacional; 

• Daemons: são os principais programas que implementam os serviços de inspeção de tráfego 

de rede no produto. São processos que são executados em background pelo sistema; 

• Helpers: são programas que são acoplados aos daemons e complementam as funções dos 

daemons. Na maioria das vezes, esses programas são executados através de PIPE; 

• Summarizers: são programas que coletam informações de logs do sistema e sumarizam as 

estatísticas para armazenar nos bancos de dados de relatórios. Devido ao alto fluxo de 

informações coletadas pelo sistema, esses programas são programados para serem 

executados a cada 5 minutos. 

3.1.5 Arquitetura – Sistema Operacional 

O Sistema Operacional do BLOCKBIT UTM também é mantido pela equipe de pesquisa e 

desenvolvimento da BLOCKBIT, onde são disponibilizados os pacotes de ferramentas de código 

aberto utilizadas na implementação dos serviços. 

Para simplificar a compatibilidade com os Appliances e garantir o desempenho na execução dos 

serviços, o BLOCKBIT UTM é executado em um Sistema Operacional com Kernel Linux baseado em 

arquitetura Intel x86_x64. 
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4 INSTALAÇÃO 

O BLOCKBIT UTM pode ser instalado em dois tipos de Appliances, Hardware e Virtual, compatíveis 

com as seguintes soluções: VMware, XenServer e Hyper-V. 

A seguir, exemplificaremos como instalar o BLOCKBIT UTM usando o software VMware ESXi 6.5.0. 

 

4.1 Importando a Máquina Virtual 

Faça o download do Open Virtual Appliance (OVA) do BLOCKBIT UTM, que pode ser solicitado por 

meio do cadastro de Trial em nosso site: http://www.blockbit.com. 

1. Usando o navegador de internet de sua preferência, acesse a console de gerenciamento do 

VMware ESXi no VMware Host Client; 

 

2. Preencha os campos com as seguintes informações: 

• User name: usuário cadastrado no VMware; 

• Password: senha do usuário; 

• Clique no botão “Log in”. 
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Figura 4 – Login VMware. 

 

 

3. Clique em “Create/Register VM”; 

 

Figura 5 – Console VMware. 

 

4. Selecione a opção “Deploy a virtual machine from an OVF or OVA file”; 
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Figura 6 – Select creation type. 

 

• Clique no botão “Next”. 

 

• Selecione a imagem do BLOCKBIT UTM cujo download foi realizado pelo site da BLOCKBIT 

e digite o nome da máquina no campo Enter a name for the virtual machine. Ex.: 

BLOCKBIT UTM; 

 

Figura 7 – Select OVF and VMDK files. 
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• Clique no botão “Next”. 

 

5. Selecione o storage desejado. Ex.: datastore1; 

 

Figura 8 – Select Storage. 

 

• Clique no botão “Next”; 

 

6. Aguarde o upload da OVA. Enquanto ocorre o upload, aparecerá a seguinte mensagem: 

“Extracting OVA, this could take some time...”; 
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Figura 9 – Select storage – “Extracting OVA, this could take some time...”. 

 

7. Defina as configurações da máquina virtual: 

• Network mappings: defina o modo de rede adequado para o seu ambiente. Ex.: Mode 

bridged; 

• Disk provisioning: defina a opção de sua preferência. Ex.: Thin;  

o Disco Thick: são discos totalmente alocados no datastore, ou seja, se você criar um 

disco Thick com 20GB, ele irá ocupar 20GB do seu datastore; 

o Disco Thin: é um tipo de disco que aloca apenas o espaço que é gravado pelo 

sistema operacional da máquina virtual. Por exemplo, se você criar um disco de 

20GB para uma VM, inicialmente ele irá ocupar apenas alguns KB/MB no datastore, 

porém, no momento que você começar a gravar dados no mesmo através do 

sistema operacional, o tamanho dele pode chegar até o limite de 20GB. 

  

Para maiores informações consulte o manual do VMware. Neste exemplo será utilizado a 

configuração Disk provisioning – Disco Thin. 
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Figura 10 – Deployment options. 

 

• Clique no botão “Next”. 

 

8. Revise as configurações definidas antes de finalizar upload; 

 

Figura 11 – Ready to complete. 
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• Clique no botão “Finish”. 

A importação foi concluída, basta clicar no botão “Power on” para iniciar a máquina virtual e seguir 

para instalação do BLOCKBIT UTM. 

 

4.2 Iniciando Máquina Virtual – Primeiro Acesso 

Ao iniciar a máquina virtual pela primeira vez, será exibida a seguinte tela:  

 

Figura 12 – Iniciando o BLOCKBIT UTM pela primeira vez. 

 

O processo de iniciação da máquina virtual apresentado a seguir é o mesmo para Appliances em 

Hardware e Appliances Virtuais. 

 

Não é necessário realizar nenhum passo, apenas aguardar até a liberação da tela de login.  
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Figura 13 – Tela de login – BLOCKBIT UTM. 

 

Agora será necessário configurar o IP. Para configurar o IP, realize os seguintes passos: 

1. Localhost login: efetue o login através da console CLI 

 

2. Após realizar a Autenticação no console CLI, preencha os seguintes campos: 

• Login: admin 

• Pass: admin 

 

 

 

Para alterar a senha, digite o comando abaixo: 

 

 

 

É altamente recomendada a alteração da senha padrão do usuário 

“admin” de console. Para alteração da senha padrão, é necessário criar 

uma senha segura. Esta senha deve conter no mínimo 8 caracteres com 

letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. 

Digite o comando passwd e digite “Enter” 

Digite a senha atual e digite “Enter” 

Digite a nova senha duas vezes. 
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Após realizar esse procedimento a senha foi alterada com sucesso.  

3. Altere o endereço IP do BLOCKBIT UTM; 

 

 

 

Detalhes da configuração: 

 IP: 172.16.102.192 máscaras: 255.255.255.0 

 Rota padrão: 172.16.102.1 

 

Digite os comandos:  

 

 

 

Após realizar esse procedimento o endereço IP foi alterado.  

Com o comando abaixo é possível também editar o endereço IP do BLOCKBIT UTM: 

O endereço IP padrão do BLOCKBIT Network Security é 192.168.1.1. Neste 

guia utilizaremos o endereço IP 172.16.102.92 como exemplo. Caso deseje 

alterar, siga os passos a seguir: 

ifconfig 172.16.102.92/24, e digite “Enter” 

route add default gw 172.16.102.1, e digite “Enter”. 
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5 CONFIGURAÇÃO DE EXCEÇÃO  

Esta seção irá apresentar como configurar exceção nos navegadores web: Google Chrome e Mozilla 

Firefox. 

Ao realizar o primeiro acesso a Interface Web do BLOCKBIT UTM é normal que os browsers emitam 

um alerta de segurança informando um erro de certificado. Isso ocorre porque o browser não 

reconhece nenhuma autoridade certificadora que valide o acesso a esta página como confiável. 

Portanto, é necessário configurar de exceção no navegador web.  

Para configurar exceção, siga os passos:  

1. Conecte no navegador de internet e acesse o endereço: https://172.16.102.92:98. Caso tenha 

alterado o endereço IP, utilize o IP alterado; 

 

 

 

Cada Browser possui um procedimento para liberar a conexão como confiável. Siga as orientações de 

como proceder. 

 

5.1 Configurando exceção no Google Chrome 

Para configurar a exceção no Google Chrome siga os seguintes passos: 

1. Clique no botão “Advanced”;  

 

Caso o Browser emita um ALERTA DE SEGURANÇA, siga as 

recomendações abaixo. 
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Figura 14 – Exceção Chrome – Botão “Advanced”. 

 

2. Clique no botão “Proceed to 172.16.102.92 (unsafe)” para aceitar esta página como confiável. 

 

Figura 15 – Exceção Chrome – “Proceed to 172.16.102.92 (unsafe)”. 

A configuração de exceção no Google Chrome foi realizada com sucesso. 
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5.2 Configurando exceção no Mozilla Firefox 

Para configurar a exceção no Mozilla Firefox siga os seguintes passos: 

1. Clique no botão “Advanced”;  

 

2. Clique no botão “Add Exception...”; 

 

Figura 16 – Exceção Mozilla Firefox – Your connection is not secure. 

 

3. Clique no botão “Confirm Security Exception”. 
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Figura 17 – Exceção Mozilla Firefox – Confirm Security Exception. 

 

A configuração de exceção no Mozilla Firefox foi realizada com sucesso. 
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6 ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO  

Esta seção irá apresentar como configurar o Assistente de Instalação do BLOCKBIT UTM. 

Para instalar o Assistente de Instalação (Installation Wizard) e   

A seguir será apresentado o processo de instalação e preencher todos os campos do formulário.  

6.1 Instalação do BLOCKBIT UTM  

Para instalar o BLOCKBIT UTM, siga os seguintes passos: 

1. Conecte no navegador de internet e acesse o endereço: https://172.16.102.92:98. Caso tenha 

alterado o endereço IP, utilize o IP alterado; 

 

Figura 18 – Installation Wizard. 
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2. Digite os seguintes dados no frame “Server settings”, para a~s configurações iniciais de rede 

do BLOCKBIT UTM: 

• Description: campo para descrever o nome do servidor. Ex: BLOCKBIT UTM; 

• Language: selecionar o idioma padrão. Ex.: English; 

• Time Zone: Selecionar o fuso horário no qual sua empresa se encontra. Ex.: 

America/New York; 

• NTP Server: defina o servidor de sincronização de relógio. Ex.: pool.ntp.org;  

• Hostname: nome ao Hostname. Pode ser qualquer um desde que esteja conforme 

padrão FQDN - Fully Qualified Domain Name. Ex.: utm.blockbit.com; 

• DNS suffix:  domínio da rede. Ex.: blockbit.com; 

• DNS server 1: defina o servidor DNS da rede ou da internet. Ex.: 176.16.102.161; 

• DNS server 2: defina o DNS secundário da sua rede ou da internet. 

• Gateway: defina a rota padrão da rede. Ex.: 176.16.102.1; 

• Integrity key: chave integridade do sistema, utilizada no processo de criptografia dos 

arquivos de backups. Este campo é gerado automaticamente. 

 

3. Digite os seguintes dados no frame “Certificate”, estas informações serão utilizadas par a 

criação do certificado SSL da console de administração do BLOCKBIT UTM: 

• Country: defina o o pais. Ex: US; 

• State: defina o estado. Ex: New York; 

• City: denfina a cidade. Ex: New York; 

• Organization: defina o nome da empresa. Ex: BLOCKBIT; 

• E-mail: defina o e-mail do administrador. Ex: maderno@blockbit.com; 

• Organizational Unit: defina o departamento. Ex: QA; 

• Expires (years): defina o tempo de validade do ceritificado. Ex: 10 anos; 

• Hostname: defina o FQDN para o certificado. Ex: utm.blockbit.com. 
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4. Digite os seguintes dados no frame “Authentication”, define o domínio local padrão para a 

autenticação de usuários do BLOCKBIT UTM: 

•   Default domain: defina o dominio default de autenticação. Ex: blockbit.com. 

 

5. Digite os seguintes dados no frame “Administration”, a senha do usuário “admin” da console 

de administração do BLOCKBIT UTM: 

• Admin user password: insira uma senha com no mínimo oito caracteres. A senha deve 

conter letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais. Ex. q1W@e3R$;  

• Confirmation Save: confirme a senha inserida acima. 

 

 

6. Clique no botão “Save”.  A tela abaixo sera exibido solicitando a confirmação, ao clicar em 

“ok” o sistema irar aplicar as configurações e será reinicializado. 

 

 

Figura 19 – Installation Wizard - Formulário. 

 

• Clique no botão “OK”. O sistema irar aplicar as configurações e será reinicializado. 
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Ao finalizar esses passos o Assistente de Instalação foi finalizado com sucesso. 

Aguarde a inicialização, o navegador faz um AUTO-REFREESH do endereço de acesso à interface WEB 

e retorna a interface de logon. 

 

Figura 20 – Tela de LOGON de administração do BLOCKBIT UTM. 
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7 AMBIENTE DE REDE 

Esta seção irá apresentar um exemplo de ambiente de rede. No BLOCKBIT UTM, é possível instalar 

duas configurações de servidores: Standalone e Distribuída. 

Para melhor contextualização, utilizaremos uma topologia fictícia, porém muito comum entre os 

prováveis ambientes que devem utilizar o BLOCKBIT UTM. 

7.1 BLOCKBIT UTM – Standalone 

Nesta configuração, é instalado apenas um servidor dedicado.  

 

Figura 21 – Topologia da rede – BLOCKBIT UTM Manager. 

 

As vantagens de utilizar essa topologia são: economia de máquinas e facilidade de implementação. 
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7.2 BLOCKBIT UTM H.A 

Nesta configuração, são instalados dois servidores. Ou seja, um servidor Primário e um servidor 

Secundário.  

 

Figura 22 – Topologia da rede – BLOCKBIT UTM H.A. 

 

As vantagens de utilizar essa topologia são: alta disponibilidade, flexibilidade e escalabilidade. 
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Neste utilizaremos a seguinte tabela de endereços IP: 

 

NOME 
ENDEREÇO IP 

EXTERNO 
REDE INTERNA 

BLOCKBIT UTM Manager 172.16.102.136 172.16.102.0/24 

BLOCKBIT UTM Scanner 172.16.102.138 172.16.102.0/24 

BLOCKBIT UTM 172.16.102.93 172.16.102.0/24 

Windows Server 172.16.102.81 172.16.102.0/24 

Linux CentOS 172.16.102.39 172.16.102.0/24 

Windows 7 172.16.12.223 172.16.12.0/23 

Windows 10 172.16.12.224 172.16.12.0/23 

Site www.blockbit.com 104.239.173.143/32 

 

Tabela 1 – Endereçamento IP. 
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8 INTERFACE WEB 

Esta seção irá demostrar como realizar o acesso a Interface Web do BLOCKBIT UTM.  

 

O BLOCKBIT UTM possui uma interface moderna, de fácil uso e responsiva, ou seja, é capaz se 

adequar a tela de qualquer dispositivo que seja utilizado para acesso (tablets, smartphones, 

notebook, etc.). Isso garante a sua empresa agilidade e facilidade, podendo ser acessado a qualquer 

hora e local.  

 

Para acessar a Interface Web do BLOCKBIT UTM, siga as orientações. 

8.1 Acessando a Interface Web – BLOCKBIT UTM 

Utilize um dos navegadores recomendados. 

1. Conecte-se à internet e acesse o endereço: https://172.16.102.92:98. Caso tenha alterado o 

endereço IP, utilize o IP alterado; 

 

2. Digite os seguintes dados: 

• User: e-mail cadastrado. Ex.: admin; 

• Password: senha cadastrada; 

• English: define-se o idioma desejado para acessar a Interface Web. O idioma pode ser 

Inglês ou Português. Ex. English. 
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Figura 23 – Tela de Login – BLOCKBIT UTM. 

 

• Clique no botão “Login” para acessar a Interface Web. 

Será exibido a tela principal do BLOCKBIT UTM, denominada Dashboard.  

 

 

Figura 24 – Tela principal do BLOCKBIT UTM - Dashboards. 
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8.2 Acessando a Interface Web – Licenciamento 

Para a utilização dos recursos do BLOCKBIT UTM é necessário realizar o licenciamento de sua 

instalação, siga os passos para a seguir: 

 

 

 

Para aplicar ou renovar a licença de ativação é necessário fornecer o UUID - Indicador Único 

Universal do seu BLOCKBIT UTM. 

 

1. Para visualizar o UUID de seu equipamento acesse o menu Dashboard, opção System: 

 

Figura 25 – Dashboard - System. 

 

Para realizar o licenciamento o BLOCKBIT Network Security é necessário 

que esteja conectado a internet e com acesso HTTPS para os endereços: 

https://license.blockbit.com 

https://update.blockbit.com  

https://license.blockbit.com/
https://update.blockbit.com/
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• No widget License irar informar o Device Number: Ex: UUID 564D0F49-7176-1A1F-5D37-

EB37CEE28B9A. Copie o UUID e encaminhe para o seu canal de atendimento, que irá lhe 

fornecer o número da licença; 

• Você receberá o código License number, do seu canal de atendimento. Ex.: 4986-C032-

14BD-2849. 

 

2. Para aplicar ou renovar a licença de ativação acesse o menu System, opção License: 

 

Na tela de licença que fica em System >> License será exibido a tela abaixo: 

 

 

Figura 26 – License info. 

 

 

3. Ao clicar em  a tela abaixo será exibida: 

 



 User Guide 
 

 

Figura 27 – Update License. 

 

 

• Serial Number: defina o numero da licença. Ex: 4986-C032-14BD-2849; 

• Após isso clicar no botão “Accept and Save” a tela abaixo será exibida. 

 



 User Guide 
 

 

Figura 28 – License info - Update License. 

 

 

4. Após salvar a licença a solicitação é enviada para uma fila de comando onde poderá será 

executada para ser aplicada no sistema. Abaixo tela informando a fila de comando 

aguardando para ser executado; 
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Figura 29 – Apply queue. 

 

 

• Após clicar em” Apply” o sistema irar aplicar as configurações referente ao licenciamento 

do produto. 
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9 DASHBOARD 

O Dashboard é um painel que reúne as informações coletadas nos módulos de segurança e são 

exibidas de forma sumarizada por usuários, grupos, serviços, políticas, web filter, aplicativos, 

ameaças entre outros, permitindo uma rápida visão, gestão e tomadas de decisão.  

Através do Dashboard o administrador consegue entender rapidamente o que está acontecendo na 

rede sem gastar tempo correlacionando milhares de linhas de log ou eventos. 

9.1 Dashboard - Recursos 

Acesso centralizado e consistente a logs sumarizados e eventos do sistema dos principais serviços. 

Configurações e agendamentos de relatórios. 

O Dashboard se divide em: 

• Overview; 

• System. 

 

 

Figura 30 – Dashboard – Visão Geral. 
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A janela de Dashboard – Overview permite exibir as informações diária e mensal, através do menu: 

• Daily or Monthly: permite a exibição diária ou mensal das informações do Dashboard. Ex.: 

Daily; 

• Date: permite selecionar a data específica para exibição das informações do Dashboard. Ex.: 

19-12-2017. 

• [ ] Configurações: permita acesso a configurações das políticas dos relatórios; 

• Download: permite o download de um PDF das informações exibidas no Dashboard. 

 

Figura 31 – Dashboard - Overview - Menu. 

 

 

Para acessar os relatórios detalhados de cada módulo de segurança, para acessar clique no ícone [ ] 

de cada widget correspondente. 

9.2 Dashboard - Overview 

Este recurso permite ao administrador a visualização na interface WEB de relatórios sumarizados ou 

detalhados, ainda conta com a opção de exportar no modo PDF ou em arquivo texto o CSV. 

Diversos widgtes estão disponíveis, como: 

• Network Traffic; 

• Web Filter (Tráfego WEB); 

• Advanced Threat Protection (ATP); 

• Intrusion Prevention System (IPS); 

• Users; 

• Groups; 

• Services; 

• Policy; 
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• Web Filter; 

• Applications; 

• Antimalware; 

• Security Alerts. 

 

Também está disponível acesso a informações de: 

• Link dos relatórios detalhados; 

• Link Timeline do usuário: Mostra uma linha do tempo por usuário, onde pode ser analisado o 

seu comportamento, risco e impacto no uso de banda; 

• Alertas e notificações em tempo real e que podem ser disparados através de agendamento. 
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Figura 32 – Dashboard -Overview. 

 

 

 

 

A seguir detalharemos cada widget com informações sumarizadas disponíveis no BLOCKBIT UTM. 

 

9.2.1 Widget – Network Traffic 

O widget “UTM” exibe o volume total de todo o tráfego de rede realizado em todas as interfaces de 

rede do BLOCKBIT UTM. 

 

 Todas as informações dos relatórios detalhados, de todos os módulos, são 

armazenadas por 7 (sete) dias ou no limite da capacidade de 

armazenamento do seu dispositivo. 
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Figura 33 – Dashboard – Network Traffic. 

 

9.2.2 Widget – Web Filter 

O widget “Web Filter” exibe o volume total de todo o tráfego inspecionado pelo módulo de Secure 

Web Gateway. 

 

 

Figura 34 – Dashboard – Web Filter. 

 

 

9.2.3 Widget – Advanced Threat Protection 

O widget “Advanced Threat Protection (ATP)” exibe o número de hits detectados através de todas as 

técnicas do módulo Advanced Threat Protection (ATP). 
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Figura 35 – Dashboard – Advanced Threat Protection. 

 

9.2.4 Widget – Intrusion Prevention System 

O widget “Intrusion Prevention System (IPS)” exibe o número de ataques detectados através de todas 

as técnicas do módulo Intrusion Prevention System (IPS). 

 

 

Figura 36 – Dashboard – Intrusion Prevention System. 

 

9.2.5 Widgets – Users e Groups 

Os widgets “Users” e “Groups” exibe informações dos 200 usuários ou grupos de usuários com maior 
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tráfego de rede. As informações sumarizadas são: Traffic, Traffic (5 min.), Speed (5 min.), Traffic (60 

min.) e Speed (60 min.). 

 

 

Figura 37 – Dashboard – Users. 

 

 

Figura 38 – Dashboard – Groups. 

 

 

 

 

Os widget permitem realizar pesquisas de informações que não estão 

exibidas, devido ao limite de no máximo 200 itens. Para pesquisar utilizem 

o campo: 
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9.2.6 Widgets – Services 

O widget “Services” exibe informações dos 200 serviços (protocolos ou aplicações) com maior tráfego 

de rede. As informações sumarizadas são: Traffic, Traffic (5 min.), Speed (5 min.), Traffic (60 min.) e 

Speed (60 min.). 

 

 

Figura 39 – Dashboard – Services. 

 

9.2.7 Widgets – Policy 

O widget “Policy” exibe informações do trafego de rede liberado por cada Policy das configurações 

do BLOCKBIT UTM. As informações sumarizadas são: Traffic, Traffic (5 min.), Speed (5 min.), Traffic 

(60 min.) e Speed (60 min.). 
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Figura 40 – Dashboard – Policy. 

 

9.2.8 Widgets – Web Filter 

O widget “Web Filter” exibe informações referentes ao tráfego Web classificado categorias de URLs 

dos BLOCKBIT UTM. As informações sumarizadas são: Traffic, Traffic (5 min.), Speed (5 min.), Traffic 

(60 min.) e Speed (60 min.). 

 

 

Figura 41 – Dashboard – Web Filter. 

 

 

9.2.9 Widgets – Applications 

O widget “Applications” exibe as 200 aplicações com o maior número de ocorrências nos módulos de 

detecção e controle de aplicações. As informações sumarizadas são: Hits (total), Hits (5 min.) e Hits 

(60 min.). 
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Figura 42 – Dashboard – Applications. 

 

9.2.10 Widgets – Advanced Threat Protection 

O widget “Advanced Threat Protection” exibe as 200 ameaças com o maior número de ocorrências 

nos módulos de detecção de ameaças (ATP). As informações sumarizadas são: Hits (total), Hits (5 

min.) e Hits (60 min.). 

 

 

Figura 43 – Dashboard – Advanced Threat Protection. 

 

9.2.11 Widgets – Intrusion Prevention System 

O widget “Intrusion Prevention System” exibe os 200 ataques com o maior número de ocorrências 

nos módulos de prevenção de ataques e invação (IPS). As informações sumarizadas são: Hits (total), 

Hits (5 min.) e Hits (60 min.). 
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Figura 44 – Dashboard – Intrusion Prevention System. 

 

9.2.12 Widgets – Antimalware 

O widget “Antimalware” exibe os 200 malwares com o maior número de ocorrências nos módulos de 

Antimalware. As informações sumarizadas são: Hits (total), Hits (5 min.) e Hits (60 min.). 

 

 

Figura 45 – Dashboard – Antimalware. 
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9.2.13 Widgets – Security alerts 

O widget “Security alerts” exibe os 200 alertas com o maior número de ocorrências dos módulos de 

proteção e segurança do BLOCKBIT UTM.  

 

Security alerts 

 

Figura 46 – Dashboard – Security alerts. 

 

 

9.3 Dashboard - System 

Este recurso permite ao administrador a visualização na interface WEB de dados e informações de 

“Sistema”, “Licença” e das bases de dados “Subscriptions” também permite visualizar e alterar o 

“Status dos módulos e serviços”. 

Diversos widgtes estão disponíveis, como: 

• Information: informações gerais do dispositivo; 

• Resources: recursos de hardware do dispositivo; 

o Utilização CPU (%); 

o Entrada e Saída (I/O) (%); 

o Disponibilidade (%); 

o Load Average (%); 

o Utilização de Disco (%); 
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o Memória RAM (%). 

• License: informações de identificação do BLOCKBIT Device number (UUID) e da licença; 

• Subscriptions: status das bases de atualizações; 

o Antimalware; 

o ATP – Advanced Threat Protection – (Aplicativos); 

o ATP – Advanced Threat Protection – (Reputação IP); 

o ATP – Advanced Threat Protection – (Ameaças); 

o IPS – Intrusion Prevention System (IPS); 

o WGS (Navegadores); 

o WGS (Aplicativos); 

o WGS (Categorias de sites e URLs). 

• Services: status dos serviços e recursos. 

 

 

Figura 47 – Dashboard – System. 

 

9.3.1 Widgets – Informations 

O widget “Informations” exibe informações da firmware do BLOCKBIT UTM, como: 

• Hostname: nome DNS configurado no equipamento. Ex.: utm.blockbit.com; 
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• Description: informa o nome da aplicação. Ex.: BLOCKBIT UTM; 

• Version: informa a versão e a build da aplicação; 

• Modelo: informa o modelo do equipamento, caso seja um appliance BLOCKBIT. Ex.: BBv-2; 

• System Time: infoma a data e hora do sistema.; 

• Uptime: informa o tempo em horas que o sistema está ativo. Ex.: 22:55 (hours). 

 

Figura 48 – Dashboard – Information. 

 

9.3.2 Widgets – Resources 

O widget “Resources” exibe informações do recurso de hardware do BLOCKBIT UTM, como: 

• CPU: exibe a porcentagem de uso das CPU do sistema em tempo real. Ex.: 1% de 

utilização; 

• I/O: exibe a porcentagem de uso da capacidade de escrita e leitura dos discos do sistema. 

Ex.: 0,2%; 

• Availability: exibe a porcentagem disponível para uso de CPU. Ex.: 96%;  

• Load: informa a média de uso das CPU do sistema (load average) dos últimos 5 minutos. 

Ex.: 0%; 

• Disc: informa a % de espaço utilizado dos discos do sistema. Ex.: 4%; 
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• RAM: exibe a porcentagem de uso de memória RAM do sistema em tempo real. Ex.: 19% 

de utilização. 

 

 

Figura 49 – Dashboard – Resources. 

 

 

9.3.3 Widgets – License 

O widget “License” exibe informações da licença de ativação do BLOCKBIT UTM, como: 

• Device Number: exibe a porcentagem de uso das CPU do sistema em tempo real. Ex.: 1% 

de utilização; 

• License Number: exibe a porcentagem de uso da capacidade de escrita e leitura dos discos 

do sistema. Ex.: 0,2%; 

• Registration date: exibe a data que a licença foi registrada no sistema. Ex: 2017-12-18; 

• License expiration: exibe a data de expiração da licença do sistema: Ex.: 2018-01-31; 

• License Status: exibe o status da licença, ativa ou inativa. 
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Figura 50 – Dashboard – Resources. 

 

9.3.4 Widgets – Subscriptions 

O widget “Substriptions” exibe informações das bases de assinaturas do BLOCKBIT UTM, como: 

• Antimalware: base de detecção de malwares; 

• ATP Apps: base de detecção de aplicativos; 

• ATP Reputation: base com reputação de endereços IP, redes, hosts e domínios; 

• ATP Threats: base de detecção de ameaças; 

• IPS Signatures: base de detecção de ataques; 

• WGS Browsers: base com informações que identifiquem os navegadores e seus dipositivos 

(User-Agents). Ex.: Google Chrome, agent="Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows 

NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0); 

• WGS Apps: base de detecção de aplicativos Web 2.0. Ex.: Facebook; 

• WGS Sites: base de classificação de urls em categorias. 

 

Todas as bases são atualizadas constantemente pela BLOCKBIT, garantindo a efetividade e segurança 

do ambiente. 
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Figura 51 – Dashboard – Subscriptions. 

 

9.3.5 Widgets – Services 

O widget “Service” exibe o status dos serviços, funcionalidades, do BLOCKBIT UTM, possibilitando 

reiniciar ou para-los: 
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Figura 52 – Dashboard – Services. 

 

Em “Services” é possível reiniciar e parar os serviços, ao clicar sobre o nome do serviço a tela abaixo 

será exibida. 
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Figura 53 – Dashboard – Services options. 

 

Para visualizar o status atual do serviço clique sobre o serviço. Ex: [ ]. 

Para aplicar o “Reload”, clique em [Reload] e a tela abaixo de confirmação irar aparecer clicar em 

“Ok” e o serviço será reiniciado. 

Para “Alterar” o status atual do serviço, clique em [Stop] / [Start], e a tela abaixo irar aparecer, clicar 

em “Ok”. 

  

Figura 54 – Dashboard – Services ação. 

 

9.4 Dashboard - Settings 

Este recurso permite ao administrador configurar os relatórios detalhados gerado pelo BLOCKBIT 

UTM. O sistema é definido para gerar relatórios detalhados por um período de 7 (sete) dias. 
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9.4.1 Widgets – Settings 

Na janela Dashboard -> Overview no canto superior direito clique em [ ] para acessar a janela de 

Settings para configurar as políticas de geração dos logs detalhados, manutenção dos logs 

estatísticos e dos arquivos dos relatórios extraídos nos modelos “CSV” e “PDF” podendo ativar ou 

desativar as opções abaixo: 

• Enable Web Filter logs; 

• Enable ATP Logs; 

• Enable Network Traffic Logs; 

• Enable Detailed logging antimalware; 

• Maintenance of statistics: define o tempo em meses que o sistema irá armazenar as 

informações de estatísticas, o seja, as informações exibidas nos Dashboards. Ex.: 12 

meses; 

• Maintenance reports (CVS/PDF): define o tempo em meses que o sistema irá armazenar 

os relatórios gerados. Ex.: 12 meses; 

• Use Remote Syslog: permite configurar o envio dos logs e eventos para um servidor de 

Syslog remoto. Ex.: 192.168.1.100:514; 

Porta padrão do SYSLOG: 514 (TCP) 

• Disable summarization service: permite desativar o processo de sumarização, geração dos 

relatórios e Dashboards detalhados; 

• Disable summarization Web apps: permite desativar o processo de sumarização e 

geração dos relatórios dos acessos Web e Aplicativos. 
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Figura 55 – Dashboard – Settings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de sumarização e geração de relatórios ocorrem a cada 5 

minutos e consomem muitos recursos do sistema (CPU, I/O e memória 

RAM). 

Desabilitar a sumarização de serviços 

Opção para desabilitar os logs estatísticos dos serviços de rede: “total de 

tráfego”, “média tráfego dos (5 min)”, “média tráfego dos (60 min)”, 

“velocidade média dos (5 min)”, “velocidade média (60 min)”, 

correspondente ao tráfego por: “Usuários”, “Grupos” e “Serviços”.  

 

Desabilitar a sumarização de aplicativos WEB 

Opção para desabilitar os logs estatísticos dos aplicativos Web: “total de 

tráfego”, “tempo” e “hits de acesso”, correspondente ao tráfego por 

“Usuários versus aplicativos” e “Aplicativos”. 
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9.4.2 Widgets – Schedules 

O widget “Schedule” permite criar agendamentos para geração e envio de relatórios, os relatórios 

disponíveis são: 

• Overview; 

• Web Filter; 

• Advanced Threat Protection; 

• Intrusiont Prevention System; 

• Network Traffic; 

• Productivity; 

• Timeline. 

 

Figura 56 – Dashboard – Schedule. 

 

O administrador tem a opção de definir quais usuários podem ter acesso aos relatórios com a 

vantagem do acesso pelo Captive Portal.  

Todos os tipos de relatórios extraídos são estatísticos, e devolvem os “TOP level” de cada item de 

recurso para cada tipo de relatório. Cada tipo de relatório é permitido realizar filtros por usuários, 

grupo de usuários e o período desejado.  

Para adicionar os agendamentos específicos de cada tipo de relatório que deseja enviar 

automaticamente para os gestores de área.  

1. Clique em Add [ ]; 

2. Report: selecione o tipo de relatório Ex.: Overview; 
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3. Available to: selecione o usuário terá acesso e irá receber o link com o respectivo 

relatório. Ex: maderno@blockbit.com. 

4. Period: selecione a opção “Current Day” ou “Current month”, ao selecionar a opção 

“Current month” poderá selecionar em qual dia da semana será gerado o relatório. Ex: 

Current Day; 

 

Figura 57 – Dashboard – Add Schedule. 

 

Após clicar sobre o botão “Save” o mesmo será exibido na tela de gerenciamento dos “Schedules”. 

 

 

Figura 58 – Dashboard – Schedule Overview. 

 

mailto:maderno@blockbit.com
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Sobre o agendamento existe dois botões [ ] para edição e remoção do agendamento.  

 

O Acesso ao relatório fica disponibilizado para download no “Portal de autenticação” que foi 

selecionado no cadastro do relatório.   

Ainda nesta interface temos o quadro [Archive] que mantém disponível para “Download” todos os 

relatórios “PDF’s” extraídos no período. 

 

 

Figura 59 – Dashboard – Schedule - Acesso ao relatório. 

 

 

No campo Action existe dois botões [ ]  um para download do PDF e o outro para deletar o 

arquivo. 
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10 REPORTS 

Os Reports é um conjunto de relatórios dos nos módulos de segurança e são exibidas de forma 

sumarizada ou detalhada por usuários, grupos, serviços, políticas, web filter, aplicativos, ameaças 

entre outros, permitindo uma rápida visão, gestão e auditoria do sistema.  

10.1 Timeline 

No menu [Reports] >> [timeline] temos: 

Relatórios completos de todos os acessos de um usuário ou endereço IP de todos os recursos do 

BLOCKBIT UTM em um único relatório. 

 

 

 

10.2 Productivity 

No menu [Reports] >> [Productivity] temos: 

Relatórios completos de todos os acessos de um grupo de usuários com todos os recursos do 

BLOCKBIT UTM em um único relatório. 
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10.3 Web Traffic 

No menu [Reports] >> [Web Traffic] temos: 

Relatórios estatísticos dos acessos WEB via proxy e um serviço de monitoração em tempo real.  

• Total de requisições. 

• Total bloqueados. 

• Histórico. 

•  Tráfego. 

E informações gerais referentes os filtros de conformidade. 

• Regras Acessadas. 

• Regras Bloqueadas. 

• Usuários. 

• Categorias acessadas. 

• Categorias Bloqueadas. 

• Usuários x Categorias. 

• Aplicativos permitidos (WEB). 

• Aplicativos bloqueados (WEB). 

• Usuários x aplicativos (WEB). 

• Content-types acessados. 

• Content-types bloqueados. 
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Tudo isso para oferecer informações sólidas sobre o tráfego WEB, uma resposta rápida e um 

gerenciamento bem integrado com a opção de verificação “Diária” ou “Mensal” dos registros e ainda 

com a opção de extração no formato PDF.  

 

 

Aqui podemos extrair os relatórios detalhados. Basta clicar sobre os itens de sumário, e aguardar a 

geração automática do respectivo relatório.  Ex. No quadro [Allow Rules], clique sobre a [política] 

para extrair o relatório detalhado desejado. 
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Você pode ainda detalhar o relatório por usuário. Clique sobre o [usuário] que pretende detalhar. 
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Para extrair os relatórios detalhados no formato texto tipo [CSV], clique em [ ], em seguida clique 

em [ ] 

 

Para visualizar e extrair o arquivo “.CSV”, acesse a área de [dashboard] >> [Overview] >> [Reports] 

[Archive] e faça “Download” do arquivo. 
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Para extrair os relatórios no formato PDF, na interface principal do [Dashboard] >> [Threats and 

Applications] clique em [ ]. 
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10.4 Antimalware 

No menu [Reports] >> [Antimalware] temos: 

Relatórios completos de todos os malwares detectados pelo BLOCKBIT UTM. 

 

 

10.5 Threats Protection 

No menu [Reports] >> [Threats and applications] temos: 

Relatórios estatísticos e históricos das ameaças e aplicativos detectados e bloqueados pelo sensor 

ATP.  

• Ameaças Detectadas. 

• Ameaças Bloqueadas 

• Aplicativos detectados. 

• Aplicativos bloqueados. 

• Histórico das ameaças. 

• Histórico dos aplicativos 

•  Tráfego. 

• (%) Alto Impacto. 

• (%) Médio Impacto. 

• (%) Baixo Impacto. 

• Históricos (Alto/ Médio/ Baixo – Impacto). 
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E informações gerais referentes os filtros de conformidade. 

• Ameaças Detectadas. 

• Ameaças Bloqueadas. 

• Ameaças x usuários. 

• Usuários. 

• Aplicativos detectados. 

• Aplicativos bloqueados. 

• Aplicativos x usuários. 

Tudo isso para oferecer informações sólidas sobre as tentativas de ataques de Ameaças e Aplicativos 

detectados, uma resposta rápida e um gerenciamento bem integrado com a opção de verificação 

“Diária” ou “Mensal” dos registros e ainda com a opção de extração no formato PDF. 
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Neste quadro ainda podemos descer o nível de detalhamento do sumário e clicar sobre algum item 

de recurso. 

Ex.: No quadro [Detect threats], clique sobre uma [ameaça] específica para extrair um sumário mais 

detalhado. 
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A partir daí podemos detalhar o relatório detalhado de origem da [ameaça]. Basta clicar sobre os 

[usuários], da lista e aguardar a geração automática do respectivo relatório.  
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Para extrair os relatórios detalhados no formato texto tipo [CSV], clique em [ ], em seguida clique 

em [ ] 

 

Para visualizar e extrair o arquivo “.CSV”, acesse a área de [dashboard] >> [Overview] >> [Reports] 

[Archive] e faça “Download” do arquivo. 
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Para extrair os relatórios no formato PDF, clique em [ ]. 
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10.6  Intrusion detection 

No menu [Reports] >> [Intrusion detection] temos: 

Relatórios estatísticos e históricos das ameaças e aplicativos detectados e bloqueados pelo sensor 

ATP.  

• Ataques Detectados. 

• Ataques Bloqueados 

• Classificação. 

• Histórico dos (Ataques). 

•  (%) Alto Impacto. 

• (%) Médio Impacto. 

• (%) Baixo Impacto. 

• Históricos (Alto/ Médio/ Baixo – Impacto). 

E informações gerais referentes os filtros de conformidade. 

• Ataques Detectados. 

• Ameaças x IP de destino. 

• Impactos x IP de destino. 

Tudo isso para oferecer informações sólidas sobre as tentativas de ataques detectados, uma resposta 

rápida e um gerenciamento bem integrado com a opção de verificação “Diária” ou “Mensal” dos 

registros e ainda com a opção de extração no formato PDF. 
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Neste quadro ainda podemos descer o nível de detalhamento do sumário e clicar sobre algum item 

de recurso. 

Ex.: No quadro [Detect Attacks], clique sobre uma [ameaça] específica para extrair um sumário mais 

detalhado. 

 

A partir daí podemos detalhar o relatório detalhado de origem da [ameaça]. Basta clicar sobre os 
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[usuários], da lista e aguardar a geração automática do respectivo relatório.  

 

Para extrair os relatórios detalhados no formato texto tipo [CSV], clique em [ ], em seguida clique 

em [ ] 

 

Para visualizar e extrair o arquivo “.CSV”, acesse a área de [dashboard] >> [Overview] >> [Reports] 

[Archive] e faça “Download” do arquivo. 

 

Para extrair os relatórios no formato PDF, na interface principal do [Dashboard] >> [Instrusion 

Detection] clique em [ ]. 
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NOTA: Não é possível extrair os relatórios detalhados anteriores a data da sua habilitação. 

 

NOTA: Para emitir os relatórios detalhados ou descer o nível de detalhamento dos relatórios 
estatísticos, basta um clique sobre os itens de sumário, e aguardar a geração automática do 
respectivo relatório.
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11 MONITOR 

A solução BLOCKBIT UTM conta com um recurso muito útil para o gerenciamento dos serviços.  

O monitor do [tráfego de rede] e o monitor do [tráfego WEB].  

11.1 Packet Capture 

Este recurso permite ao administrador coletar dump em formato PCAP, com filtros, de qualquer 

tráfego filtrado pelo BLOCKBIT UTM. 
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11.2 Live Sessions 

Este recurso permite ao administrador monitorar o tráfego de rede em tempo real, conta com a 

resposta garantida de qual acesso ou tentativa gerou LOG e grava seu histórico em banco de dados. 

Para monitorar o tráfego geral clique em [ ] role a tela até o quadro [Monitor 

de trafego].  

 

Você pode selecione entre os tipos: “Estabelecidas” e “Novas”, e os filtros de pesquisa “Origem”, 

“Destino”, “Serviço” e “Política”. 

 

NOTA: O serviço de monitoração exige pelo menos a especificação de um filtro “Origem”, “Destino” 
ou a especificação de uma “Política”.
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Para monitorar clique em [Search].  

 

 

NOTA: Para remover uma conexão existe, selecione uma ou mais conexões e remova utilizando o 

Menu, localizado no canto superior direito da tela. 

  .

 

 

11.3 Traffic Monitor 

Este recurso permite ao administrador visualizar o tráfego de rede real ou histógrama (Network 

Throughput), por interfaces, número de conexões simultâneas e o tráfego de rede por cada PIP 

(Q.o.S). 
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11.4 IPsec Connections 

Este recurso permite ao administrador visualizar os status dos túneis de VPN IPsec estabelecidos, as 

informações disponíveis são: 

• Connections:  nome do túnel; 

• Source: endereço IP do gateway local do túnel; 

• Destination:  endereço IP do gateway remoto do túnel; 

• IP/Network: rede remota do túnel; 

• Time:  tempo corrido que o túnel está estabelecido; 

• Packeges: número de pacotes trafegados. 
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[ ] significa “Conexão da VPN IPSEC RAS”. 

[ ] significa “Conexão da VPN IPSEC Tunnel”. 

 

   

11.5 Malware Quarentine 

Este recurso permite ao administrador visualizar os malwares detectados e que estão na quarentena 

do BLOCKBIT UTM. 

 

 

O administrador pode realizar ações como visualizar detalhes do malware, efetuar o download do 

artefato ou remover da quarentena. 
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11.6 DHCP Leases 

Este recurso permite ao administrador visualizar os hostnames, MacAddress, Usuários, endereços IP 

e a Data do recebimento do IP distribuídos pelo servidor DHCP do BLOCKBIT UTM. 
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12 POLICY 

Todos os recursos de gerenciamento dos serviços UTM, “Filtro de conteúdo Web”, “Filtro e controle 

de aplicativos da WEB 2”, “Interceptação SSL”, “Inspeção IPS”, “Inspeção ATP”, “Roteamento”, 

“Controle QoS (Traffic Shaping)”, “Garantia e prioridade de tráfego”, Controle de Cota de tráfego e 

tempo”, “Controle de tamanho de arquivos”, “Filtros de cabeçalho e conteúdo”, “Balanceamento de 

link”, “Múltiplos serviços”, “NAT” e “Proxy”, são aplicados através das políticas de compliance. 

A definição das regras e políticas de segurança integram em uma mesma interface interativa todos 

esses recursos, e é possível aplicar em uma mesma política um conjunto de filtros que componham 

os recursos integrados. A interface permite rastrear todas as políticas a partir de TAGs que 

possibilitam agrupar as regras por finalidade o que facilita os filtros às pesquisas das políticas.  As tags 

são adicionadas automaticamente pelo sistema ou o administrador pode definir uma. 

As definições são idênticas para IPv4 e IPv6, sofrendo alterações somente em seus endereçamentos e 

algumas características proprietária de cada versão do protocolo. 
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12.1 Basics of compliance policies. 

1. Em apenas uma interface de configuração, a integração dos recursos em uma política. 

• Categoria WEB 

• Controle de Aplicativos 

• Controle de Banda 

• Múltiplos Serviços 

• QoS 

• Cota de tempo e Tráfego 

• Escolha de link e Redundância 

• Controle de vírus e Malware. 

2. A configuração ou habilitação dos serviços e recursos, não implicam em criação de uma 

política de segurança. 

3. As políticas de segurança não são aplicadas individualmente em cada serviço. 

À Exceção dos serviços “Multilink” e “Firewall”, que contemplam regras ou políticas exclusivas 

no próprio módulo. Estas não se aplicam as políticas de segurança e sim exclusivamente ao 

serviço. 

4. As políticas de segurança integram [N] condições de análises, que interagem com os diversos 

recursos de cada serviço, e isso tudo em uma mesma política de segurança. 

O que torna o gerenciamento das políticas muito mais fácil e dinâmico para o administrador. 

5. As políticas atuam em camadas e o seu comportamento de análise atua no modo “First Match 

Wins”. (Literalmente quer dizer... O 1º entre os concorrentes VENCE).  

6. As políticas de segurança são cadastradas por prioridade e suportam reordenação. 

Através da avaliação de logs e relatórios estatísticos, é possível reavaliar as prioridades e 

reordenar as políticas de segurança, de acordo o volume ou importância do tráfego. 

Por consequência melhora no desempenho do servidor.  

7. As ações das políticas de segurança são: 

•  Permitir. 

•  Bloquear. 
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•  Inspeção de Segurança: IPS. 

• Inspeção de Segurança: ATP. 

Estes são os primeiros conceitos básicos que você deve conhecer. 

Recursos das políticas de compliance. 

• Método de operação. 

o First-match wins. 

o Ordenação por prioridade. 

Relação direta com o desempenho do firewall suporta a funcionalidade multithread que 

disponibiliza o máximo proveito dos processadores.  Permite ordenar as regras, de modo que 

as políticas ou regras mais utilizadas sejam colocadas acima das políticas menos utilizadas, 

resultando em mais velocidade para as análises. 

A definição das regras e políticas atendem as seguintes especificações e conjunto de filtros e 

condições para as tomadas de ação. 

Abaixo lista das “Ações” VERSUS “Condições das regras”  

 Ações   

 

 Permitir 

 

 Bloquear 

 

V E R S U S...   

 

Condição POR:  Condições das políticas. 

Servidor Uma mesma regra pode ser aplicada para múltiplos servidores.  

Configurada em uma mesma tela. 

Origem Agrupamento de devices ou zonas de rede. 

Device. 

Endereço IP. 
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Endereço MAC. 

Autenticação de (Usuários/ Grupos 

Destino Endereço IP. 

Múltiplos serviços (Portas e Protocolos). 

Redirecionamento de serviços para o proxy. (*) 

Interceptação SSL para os serviços redirecionados para o proxy. (*) 

Conteúdo Por categorias web. (*) 

Filtro de aplicativos (Para os aplicativos via proxy dos serviços de conexão HTTPS). (*) 

Filtros de navegadores. (*) 

Filtros de métodos do tráfego HTTP. (*) 

Filtros por URL (Palavra-chave ou expressões regulares). (*). 

Roteamento. 

 

Por horário. 

Por período. 

Por link redundante. 

Por prioridade de link. 

Com suporte a NAT (por device ou por endereço IP). 

Via Proxy (para conexões de origem centralizadas do tipo Terminal Service). 

Controles. 

 

QoS - Por níveis de prioridade para qualquer tipo de conexão (origem/destino). 

Filtro de tipo de conteúdo. (*) 

Filtros de cabeçalho HTTP. (*) 

Cota de Tempo e Tráfego. (*) 

Tamanho máximo de arquivo (Download e Upload). (*) 

TTL (Time To Live). 

Tipos de pacotes. (Unicast/ Broadcast/ Multicast). 

Conteúdo do pacote (Hexa/ String). 

QoS -  Tratamento de prioridades e roteamento dos pacotes. (ToS/ DSCP). 
(*) (*) Estes controles atendem SOMENTE ao tráfego de pacotes via proxy. 
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12.2 Policies of compliances 

Neste tópico vamos abordar as políticas de compliances.  

A solução contempla algumas políticas pré-configuradas pelo sistema. Essas políticas visão a 

implementação básica para o gerenciamento e controle do acesso à internet. 

A implementação ÚNICA e EXCLUSIVA das políticas padrões não caracterizam que seu ambiente 

esteja com a melhor política implementada. Esse conjunto de políticas tem como finalidade única, 

auxiliar a fase inicial de implementação e não tem intenção nenhuma de se propor como uma política 

final. 

12.3 Default policies. 

Vamos conhecer as políticas default, Clique em [Policy]. 

 

A partir deste tópico vamos expor como foram definidas as políticas de compliances padrões. 
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Definição de alguns critérios usados para elaboração das políticas padrões: 

• Controlar e inspecionar todo o tráfego NAT da LAN – Inspecionar o tráfego usando os recursos 

da base do ATP (Advanced Threat Protection). 

• Permitir o tráfego [WEB via Proxy] para toda a LAN. Com interceptação SSL e inspeção 

profunda pelo ATP (Advanced Threat Protection).  

• Permitir By-pass para o tráfego SSL [HTTPS] para redes sem a instalação da C.A. (Certificate 

Authority) em todos os dispositivos. 

• Bloqueio do tráfego [WEB via Proxy] para sites de categorias com conteúdo inapropriado e 

que caracterize problemas de segurança ética. 

• Bloqueio do tráfego [WEB via Proxy] para sites de categorias com conteúdo inapropriado e 

que caracterize perda de produtividade. 

• Bloqueio do tráfego [WEB via Proxy] para sites de categorias com conteúdo inapropriado e 

que caracterize risco de segurança. 

• Bloqueio do tráfego de serviços de mensageria e comunicadores sem Filtro ou monitoração.  

• Bloqueio do tráfego de serviços de mensageria e comunicadores “Mobile” sem Filtro ou 

monitoração. 

• Permitir o tráfego de serviços de Áudio e Vídeo conferência. 

Vale lembrar que as políticas são ordenadas por “Prioridade”. Vamos apresenta-las na ordem de 

configuração. As ações de cadastro das políticas acontecem de baixo para cima, ou seja, a última 

política cadastrada sempre fica ACIMA. 

A 1ª política será listada abaixo, “menor prioridade”, e a última política listada acima, “maior 

prioridade”.  

Lembrem-se as ações são aplicadas considerando o método “First Match Wins” (Literalmente quer 

dizer... O 1º entre os concorrentes VENCE). Identificada a política em que o tráfego se enquadra nas 

Condições definidas encerra a análise abandonando a tabela das políticas e aplicando a “Ação” e 

“Roteamento” definidos. 

Definição das políticas padrões. 

Foram aplicadas as políticas usando os critérios definidos acima. Segue abaixo as ordens das políticas 

que foram definidas considerando as ações e condições para cada um respectivamente conforme 
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descrição abaixo. 

Detalhamento da ordem de configuração das políticas de compliance, e sua finalidade 

• Política 1 – Threat Control. 

• Política 2 – Content Filtering. 

• Política 3 – SSL ByPass. 

• Política 4 – Security Ethics. 

• Política 5 – Productivity Loss. 

• Política 6 – Security Risk. 

• Política 7 – Government Services. 

• Política 8 – Skype. 

• Política 9 – Whatsapp. 

• Política 10 – Webex. 

 

Política 1 – Threat Control. 

Controle e inspeção do tráfego pelo “ATP (Advanced Threat Protection”) para todos os pacotes de 

saída da rede que não se enquadrem em uma política de gerência via Proxy. 
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 Política 2 – Content Filtering. 

Filtros e controle do tráfego [WEB via Proxy] para toda a LAN. Com interceptação SSL e inspeção 

profunda pelo “ATP (Advanced Threat Protection”).  

 

 Política 3 – SSL ByPass. 

Permissão By-pass para o tráfego WEB SSL [HTTPs] para toda a LAN.  Regra conceitual durante a 

implementação. Recomendação: “Habilitar esta regra somente quando a C.A. (Certificate Authority) 

ainda não estiver instalada em todos os dispositivos da rede”. 

 

 Política 4 – Security Ethics. 

Bloqueio do tráfego [WEB via Proxy] com interceptação SSL para sites de categorias com conteúdo 

inapropriado.  E que caracteriza [Security Ethics]. Lista de categorias Ex.: “Adult Material, Adult 

Content, Nudity, Sex, Abused Drugs, Ilegal or Questionable, Pedophilia, Violence” and others. 

Bloqueio do tráfego WEB via Proxy para sites de categorias com conteúdo inapropriado e que 

caracteriza “Falta de ética”. Ex.: “Adult Material, Adult Content, Nudity, Sex, Abused Drugs, Ilegal or 

Questionable, Pedophilia, Violence” and others. 
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 Política 5 – Productivity Loss. 

Bloqueio do tráfego [WEB via Proxy] com interceptação SSL para sites de categorias com conteúdo 

inapropriado. E que caracteriza [Productivity Loss]. Lista de categorias Ex.: “Entertainment, MP3 and 

Audio Download Services, Games, Shopping, Internet Auctions, Alcohol and Tobacco, Personals and 

Dating, Restaurants and Dining, Hobbies, Social Networking and Personal Sites, Sports, Sport Hunting 

and Gun Clubs” and others. 

 

 Política 6 – Security Risk. 

Bloqueio do tráfego [WEB via Proxy] com interceptação SSL para sites de categorias com conteúdo 

inapropriado e que caracteriza [Security Risk]. Lista de categorias. Ex.: “Hacking, Proxy avoidance, 

Web hosting, Computer Security, Web Chat, Web mail, Malicious, Spyware” and others. 
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 Política 7 – Skype. 

Bloqueio do tráfego de serviços de mensagerias e comunicadores sem Filtro ou monitoração. Ex.: 

“Skype”. 

 

 Política 8 – Whatsapp. 

Bloqueio do tráfego de serviços de mensageria e comunicadores mobile sem Filtro ou monitoração. 

Ex.: “Whatsapp”. 
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 Política 9 – Webex. 

Permissão do tráfego de serviços de Áudio e Vídeo conferência. Ex. “WEB Cisco Conference – 

WebEX”. 

 

Considerações: 

É notório que a elaboração e configuração das políticas foram definidas e criadas a partir da última 

política – “Política 1 - Threat Control.” isso porque para aplicação das políticas de compliance lê-se de 

“cima para baixo”, da Maior prioridade > Menor prioridade.  

Todas as políticas foram populadas no modo [  ] Disable. 
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12.4 Interface of compliance policies. 

Vamos conhecer a interface de configuração das políticas. Vamos navegar entre os tipos e condições 

possíveis para confecção de uma política e as principais diferenças para definição de políticas de 

acesso Web via Proxy, NAT e Encaminhamento. 

No menu principal acesse [Policy] -> [IPv4].  

 

Clique em ADD [ ]. 
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Esta opção permite definir um nome de TAGs de 
forma que o administrador consegue usá-las 
como “Filtro” para suas pesquisas com base em 
suas definições. 
Por padrão o sistema define um “nome” para as 
TAGs. Por tipo de recurso em uso habilitado na 
política. 
 

Você define a descrição para a política.  

 

Esta opção onde é fefindo o tipo da ação 
da política que pode ser: Allow ou Block. 

 

Podemos adicionar [N] condições para tratar a 
ORIGEM da requisição. 

O Campo [Serviço] corresponde a lista de objetos no 
item [System] >> [Objects] >> [Services] 
A seleção deste campo Tem a finalidade de compor a 
política para qualquer serviço que não corresponda a 
requisições que deseja controlar via Proxy. 
Seja NAT (Mascaramento) 
Ou Encaminhamento entre origem / destino.  

Na Seleção do campo [Autenticado], podemos selecionar 
de forma especifica um “Usuário” ou “grupo”, a ausência 
da especificação de um “usuário ou grupo”, sinaliza 
AUTENTICADO para todos. 
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Corresponde AOS FILTROS DE CONTEÚDO dos acessos 
via Proxy. Somente quando na guia [Destino] 
associado a serviços WEB, estes campos ficam 
habilitados. 
 
Capaz de restringir ou filtrar o acesso por conteúdo 
HTTP/ HTTPS ou serviços suportados pelo Proxy. 
O Campo Filtro de Aplicativos só é habilitado se 
associado à interceptação SSL. 
  

Corresponde a proteção de email, capaz de 
inspecionar tais protocolos através do serviço 
de antimalware.  

Controle do tráfego de serviços 
via Proxy (HTTP/HTTPS) e/ou 
serviços suportados pelo Proxy. 
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Quando selecionado a opção “Inspect:IPS” na aba “Security” em  “Deep Inspection“ e a 

opção “Integração com IPS” nas configurações avançadas do ATP estiver configurado, o 

sistema irar analisar o trafego no modulo do IPS e do ATP. 

 

 

 

Esta opção podemos definir o tipo de 

inspeção poderá ser reaizada pelo Deep 

Inspection, que pode ser: “Inspect:ATP” ou 

“Inspect:IPS”, e configuração de proteção 

baseada em ip reputation e geolocalization. 

 

Também podemos definir controles de tráfego. 
Estes controles atuam tanto para tráfego via Proxy 
como para tráfego de serviços diversos. 
Esses controles incluem conteúdo do pacote. 

Aqui definimos se a política irá realizar 
nat. 

Também podemos alterar parâmetros 
para priorização do tráfego, (QoS) a nível 
de roteamento, além de definir a perfil de 
traffic shaping. Temos: 

Traffic Shaping: 
ToS (Type of Service); 
DSCP (Diff Service Code Point). 
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Dicas importantes. 

Na aba [Origem]. 

Os campos “Zona de Rede”; “Device” e “Endereço MAC” são válidos somente para tratamento pelo 

Firewall. Já o Proxy trata origem somente o campo “Endereço IP”. 

Na aba [Guias Destino]. 

O item “[√] Interceptar SSL” funciona exclusivamente quando selecionadas portas SSL no campo 

“Serviços Web”. Exemplo a porta 443. 

Quando configuramos uma Política de compliance para “Serviços WEB”, o Firewall redireciona todo o 

tráfego das portas selecionadas para o Proxy.  

Certifique-se que as condições da política estejam bem definidas para não gerar desvio de 

requisições de forma indevida.  

NOTA: Lembrar que ação “Interceptar SSL”, só tem sentido se a ação da política for “Inspecionar ATP 
ou Inspecionar IPS”.

 

 

IMPORTANTE: Cuidar com acessos a serviços do “Governo” e “instituições financeiras”. Recomenda-
se para estes casos criar políticas do tipo SSL By-pass.

 

Na aba [Conteúdo]. 

O campo “Aplicativos” é exclusivo a requisições com interceptação SSL. 

Na aba [Roteamento]. 

As  ações “Inspecionar ATP” e “Inspecionar IPS” só são válidas se os respectivos serviços “ATP” e “IPS” 

estiverem devidamente configurados, ou seja, após a atualização da base de assinaturas. 

Os serviços são automaticamente habilitados após o processo de atualização das bases de 

assinaturas já mencionados em capítulo anterior. 
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Pronto! Agora voce já conhece um pouco da interface, vamos definir algumas políticas e configurá-

las. 

12.5 Adding compliance policies. 

Vamos exemplificar o cadastro de algumas políticas básicas. 

Ex. 1: “Configurando uma política de Navegação via Proxy com interceptação SSL e Inspeção ATP”. 

Definição da política. 

[Properties]  → Web Navigation Users, Ação=Permitir; 

[Connection]  → Zona=LAN, Autenticado, Serviços 80; 443); 

[Content]   → HTTPS, HTTPS, SSL Inspection, Sem filtros – navegação livre; 

[control]   → Sem filtros, sem controles; 

[Security]  → Sem filtros, sem controles, Inspecionar=ATP; 

[Routing]  → Prioridade Média (Reserva 50% link); 

        TAG = Manter as Tags geradas pelo sistema;  

Para adicionar uma política de segurança clique em [Policy], depois clique em ADD [ ].  Configure 

cada aba de acordo a definição da política aplicada. Depois clique em [ ]. 
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[Properties] 

 

[Connection] 
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[Content] 

 

[Control] 
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[Security] 

 

[Routing] 
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No exemplo 1 definimos e adicionamos uma política para acesso web com inspeção, no entanto, sem 

restrições ou qualquer filtro. 

Vamos adicionar uma política aplicando um filtro de conteúdo, vamos definir os parâmetros para 

esta política e considerar o filtro à URL’s que compreendam as categorias de “Improdutividade”. Para 

definir esta lista de categorias é interessante consultar antes em: [Services] >> [Web Filter], ou 

mesmo navegar nas políticas de segurança na aba [Conteúdo] >> campo [Categorias], clique em 

[ ] com o fim de identificar as categorias que se enquadram neste tipo de classificação. 

 

Lista das categorias identificadas como improdutivas. 

• Entretenimento 

• MP3 

• Jogos de azar e apostas 

• Jogos /Games 

• Gestão de largura de banda 

• Rádio e TV na Internet 

• Streaming mídia 

• Sociedade e estilos de vida 

• Anúncios pessoais e namoros 

• Sites pessoais na Web 

• Esportes 

• Turismo 
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Ex. 2: “Configurando uma política de Filtro de conteúdo WEB – Bloqueando categorias de 
improdutividade”. 

 [Properties]  → Nome da política: Productivity Loss, Ação=Bloquear; 

 [Connection]  → Zona de rede IP = “LAN”, Autenticado Serviços (80; 443) 

 [Content]   → HTTP, HTTPS, SSL Inspection, Filtros por categorias de improdutividade; 

 [control]   → Sem controles; Interface desativada; 

 [Security]  → Sem controles de conteúdo do pacote;  

 [Routing]  → Sem controles; 

         TAG = Bloqueios; 

Para adicionar a política de segurança clique em [Policy], depois clique em ADD [ ].  Configure 

cada aba de acordo a definição da política aplicada. Depois clique em [ ]. 

[Properties] 

 



 User Guide 
 

[Connection] 

 

[Content] 
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[Control] 

 

[Security] 
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[Routing] 
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No exemplo 2 definimos e adicionamos uma política de bloqueio para algumas categorias de sites 

urls/ de conteúdo improdutivo. 

Vamos adicionar uma política aplicando filtros de aplicativos. Vamos considerar o filtro a Urls/ ou 

sites que executam aplicativos que compreendam as ações de improdutividade ou risco de 

segurança. Vamos conhecer a lista de aplicativos que podemos filtrar: na aba [Conteúdo] >> campo 

[Aplicativos], clique em [ ] com o intuito de identificar as aplicações WEB que se enquadram 

neste tipo de classificação. 

 

Lista dos aplicativos identificados como improdutivos ou de risco de segurança. 

• Baidu Movies 

• CDN – Content Delivery Network (mensageiros). 

• Dropbox 

• Facebook (all) 

• Google Drive 

• Google Drive Upload 

• Google Mail 

• Google Photos / Google + Photos 

• One Drive 

• Skype Call Start 

• Skype Call End 
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Ex. 3: “Configurando uma política de Filtro de aplicativos – Bloqueando aplicativos WEB 2”. 

[Properties]  → Nome da política= “WEB – app block WEB 2”, Autenticado, Ação=Bloquear; 

[Connection]   → Zona de rede “LAN”, Serviços (80; 443) – Interceptar SSL; 

[Content]  → HTTP, HTTPS, SSL Inspection, Filtros de Aplicativos;    

[Control]   → Sem controles; Interface desativada; 

[Security]  → Sem controles de conteúdo do pacote;  

[Routing]  → Sem controles de conteúdo do pacote; 

        TAG = Bloqueios;  

Para adicionar a política de segurança clique em [Policy], depois clique em ADD [ ].  Configure 

cada aba de acordo a definição da política aplicada. Depois clique em [ ]. 

[Properties] 
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[Connection] 

 

[Content] 
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[Control] 

 

[Security] 
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[Routing] 

 

No exemplo 1, 2 e 3 definimos e adicionamos políticas de acesso “WEB via Proxy” e bloqueios de 

“categorias e aplicativos” de conteúdo inapropriado ou improdutivo. 

Vamos adicionar uma política aplicando de “NAT (Network Address Translate)” para serviços 

diversos. Vamos considerar o exemplo: 

Mascaramento do servidor Windows para o serviço WSUS. Com o intuito de permitir o UPDATE 

automático sem a exigência de autenticação. 

NOTA: Link com a documentação da MS – Como configurar uma conexão de rede para o MS WSUS 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc708602(v=ws.10).aspx 

Para casos específicos definir e configurar antes os objetos que serão utilizados na política. 

Ex.:  Objeto endereço “Servidores Wsus” ver lista de endereços na documentação em nota; 

 Objeto serviços “Service UPDATE MS WSUS”. Ver lista de portas na documentação em nota; 
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Ex. 4: “Configurando uma política de NAT- Para o Servidor MS Windows AD >> com destino >> Base 
UPDATE WSUS – sem autenticação e com inspeção IPS”. 

[Properties]  → Nome da política = “NAT: MS-WSUS Servers”; 

[Connection]  → Endereço IP = “Server Windows AD/LDAP”; 

   → Serviços = “Services UPDATE MS WSUS” 

[Content]   → Sem filtros; interface desativada;   

[Control]  → Sem filtros; interface desativada;       

[Security]   → Deep Inspection=Inspecionar IPS;   

[Routing]  →  Habilitar [Nat]; 

        TAG = Bloqueios;  

Para adicionar a política de segurança clique em [Policy], depois clique em ADD [ ].  Configure 

cada aba de acordo a definição da política aplicada. Depois clique em [ ]. 

[Properties] 
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[Connection] 

 

[Security] 
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[Routing] 

 

IMPORTANTE: Observar a necessidade de ordenar/reordenar as políticas. 

Neste caso não vamos precisar reordenar.  

As políticas estão bem definidas, a regra de NAT do servidor Windows AD/LDAP bem específica 
considerando “Origem/Destino”, inclusive as portas de serviço. 

As políticas de acesso e filtros WEB com inspeção e ordenadas de forma que aplicam 1º os bloqueios, 
depois a permissão. 

Dessa maneira “não conflitante” com outras políticas, atendendo as especificações do modelo de 
políticas apresentadas e as considerações e “Dicas Importantes” mencionadas no capítulo anterior.

Ex. 5: “Configurando uma política de NAT para todos os protocolos com inspeção ATP e Proxy”. Neste 
exemplo iremos configurar uma política que engloba todos os protocolos para usuários autenticados 
com inspeção ATP e Proxy para as portas de navegação HTTP e HTTPS com Inspeção SSL.  

[Properties]  → Nome da política = “Allow all with ATP + PROXY”; 

[Connection]  → Zona de rede “LAN”, Autenticado; 

[Content]   → FTP, HTTP, HTTPS, SSL inspection, Email protection: “SMTP”, “POP3”;    

[Control]  → Sem filtros; interface desativada;       

[Security]   → Ação=Inspecionar ATP;   

[Routing]  →  Habilitar [Nat], QOS: Prioridade Média (Reserva 50% link); 

        TAG = Bloqueios  
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[Properties]  

 

 

[Connection]  
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[Content]  
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[Control]
 

 

[Security] 
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[Routing] 

 

 

NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].

 

Pronto! Agora é aplicar testes.  

Usar uma estação de trabalho devidamente configurada e navegar na WEB.  

Depois verificar os registros de Tráfego no Dashboard. 
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13 SERVICES 

O item Services nos permite gerenciar os serviços disponíveis no BLOCKBIT UTM. 

 

13.1 Firewall 

O Conceito de Firewall explica algumas ideias por trás dos seus componentes, técnicas e processos 

que estão envolvidos na construção, configuração e gestão de um firewall. O Firewall é um sistema 

que permite proteger os computadores de uma rede privada, das intrusões que provêm de uma rede 

pública, filtrando todos os pacotes que circulam na rede. Sua utilização é de extrema importância 

devido ao volume de tentativas de invasões a redes ou sistemas, identificados atualmente.  

O Firewall opera no modo “Stateful” e dispõe de ferramentas que parametrizam os “Níveis de 

segurança” e de “Controle das conexões”, além das políticas de “Filtros de Pacotes” e 

“Redirecionamento – DNAT”. 

Fluxo de análise de pacotes: 

O BLOCKBIT UTM faz inspeção integral dos pacotes. 
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O serviço é pré-configurado para permitir acesso aos serviços locais BLOCKBIT UTM. 

A interface é dividida em: 

 [Services]. 

Habilitação e configuração das portas e serviços locais do BLOCKBIT UTM. 

 [Security Settings]. 

Configuração dos parâmetros de segurança e controles de conexão do firewall. 

 [Default policy]. 

Definição da Política Padrão, configurada e pré-estabelecida pelo sistema como: “PERMITE 
TUDO”.  

→ NAT origem zona de rede [LAN] >> destino zona de rede [WAN]. 

 [Input Policies]. 

Configuração e permissões de acesso aos serviços UTM quando requer uma política de acesso 

específica.  

[Redirects (DNAT)]. 

Configurações e permissões de mascaramento e redirecionamento de tráfego entre os 
barramentos. Consiste em modificar o endereço de destino das máquinas clientes. O 
“Destination Nat” é muito usado para fazer redirecionamento de portas. 
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Abaixo a lista de serviços locais do BLOCKBIT UTM e suas respectivas portas/protocolos. 

Serviços Porta/ Protocolo 
 Autenticação 9803 /TCP 

 Administração 98 /TCP 

 DNS 53 /TCP 

53 /UDP 
 DHCP 67 /UDP 

 VPN IPSEC NAT-T/ 4500(UDP) 

ISAKMP/ 500(UDP) 

Protocolo ESP (50) 

Protocolo GRE (47) 
 VPN SSL 922 /TCP 

 WebProxy 128 /TCP 
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13.1.1 Services. 

Já sabemos que o serviço vem pré-configurado e permitindo o acesso aos serviços UTM para a zona 

de rede [LAN].  

Para configuração dos serviços UTM acesse o menu [Services] >> [Firewall] >> quadro [Services].  

Este item lista todos os serviços padrões do sistema com a respectiva permissão de acesso a partir 

das devices de rede “LAN”. 

O administrador tem a opção de alterar o perfil padrão do sistema para qualquer um dos serviços 

locais, sejam as zonas de rede: [DMZ], [LAN] e [WAN] e/ ou a habilitação da opção [√] [Autenticado], 

ou mesmo “Desabilitar” o serviço. 
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O Administrador tem a opção de clicar em Editar [ ] e alterar as permissões pré-estabelecidas pelo 

sistema. 

Ex 1.: Vamos editar as permissões para o serviço [Autenticação] e permitir a autenticação para as 

zonas de rede [LAN] e [WAN]. 

  

Ex 2.: Vamos “Desabilitar” o serviço [DHCP]. 

Clique em Editar [ ] o respectivo serviço, depois clique em [ ] 

  

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [
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13.1.2 Security Settings. 

Neste item temos as configurações de segurança do Firewall, mencionados no capítulo 2 (dois), estes 

recursos suportam a configuração de controles gerais de segurança e possuem valores padrões de 

habilitação sugerido para os recursos dos controles de conexão, o “Conntrack”, responsável em 

manter as informações do estado de todas as conexões e sessões do Firewall. 

Acesse o menu [Services] >> [Firewall] >> quadro [Security Settings]. 

 

Detalhando alguns dos itens de configurações de segurança. 

[Dos Protection] 

Este recurso permite o bloqueio contra-ataques de negação de serviço (também conhecido como 

Denial of Service - DoS), é uma tentativa de tornar os recursos de um sistema indisponíveis para os 

seus utilizadores. Não se trata de uma invasão do sistema, mas sim da sua invalidação por 

sobrecarga, as técnicas suportadas são: SYN Flood, TCP Flood, UDP Flood e ICMP Flood. 
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[PortScan Protection] 

Este recurso permite identificação e o bloqueio de aplicativos com o objetivo de mapear as portas 

TCP e UDP. Aplicativos PortScan tentam identificar o status das portas, se estão fechadas, escutando 

ou abertas. Geralmente, os port scanners são usados por pessoas mal-intencionadas para identificar 

portas abertas, explorar vulnerabilidades e planejar invasões.  Recomendação: Ex: “[Habilitar]”. 

[Invalid Packet Protection] 

São considerados pacotes inválidos os que não respeitam o padrão do diagrama de estado TCP 

(handshake). Recomendação: Ex: “[Habilitar]”. O serviço de firewall descarta os pacotes considerados 

inválidos. 

[Allow Ping] 

Este recurso permite que o seja respondido todas as solicitações de PING (Echo Request e Echo 

Reply) de qualquer interface de rede do sistema. Recomendação: Ex: “[Desabilitar]”.  

[Allows ICMP Redirects] 

Este recurso é um tipo mensagem utilizada por roteadores para notificar hosts do mesmo segmento 

de rede, que existe um caminho (rota) melhor para um determinado destino. Recomendação: Ex: 

“[Desabilitar]”.  

Importante: Este item vem com padrão [Habilitado] por identificação de inúmeras estruturas de rede 

mal definidas. 

[Ignore ICMP Broadcast] 

Esse recurso ignora o tráfego ICMP Broadcast, usado para fazer com que servidores participem 

involuntariamente de ataques DOS, enviando grande quantidade de pings aumentando 

exponencialmente o tráfego NETBIOS da rede e tornando os serviços reais indisponíveis.  

Recomendação: Ex: “[Habilitar]” Ignore ICMP Broadcast. 

[Source Routing] 
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Este recurso permite aplicar testes de roteamento atrás do firewall, permitem ao emissor do pacote 

especificar o caminho de ida e volta do pacote. Recomendação: Ex: “[Desabilitado]”. 

 

Os demais recursos pré-configurados referente os itens das “Configurações de conexões” desta 

interface referem-se aos parâmetros do “Conntrack”, a alteração destes valores implica diretamente 

no resultado de desempenho do servidor. 
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13.1.3 Default Policy. 

A definição da Política Padrão é configurada e pré-estabelecida pelo sistema como: “PERMITE TUDO”. 

A política padrão definida neste item é aplicada somente nos casos de tráfego que não atendam, ou 

não se enquadrem nos requisitos e políticas salvas nas regras de compliance no menu [Policy] >> 

Policy Security. 

Para visualizar, alterar ou desabilitar a política padrão, acesse o menu [Services] >> [Firewall] >> 

quadro [Default policy]. 

No quadro [Default – Policy], clique no botão de ação [ ] 

 

 

Selecione [Remove] essa ação altera a política default do sistema para “Proíbir tudo”.  

 

IMPORTANTE: As alterações nas configurações do item [Default policy] refletem de forma direta na 
segurança do firewall e desempenho do servidor.
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13.1.4 Input Policies. 

É aqui neste item que o administrador habilita e configura as permissões de acesso aos serviços UTM 

quando requer uma política de acesso específica.  

Acesse o menu [Services] >> [Firewall] >> quadro [Input Policies]. 

 

Para adicionar uma política de entrada específica clique em ADD [ ] uma nova política, configure 

de acordo os campos e depois clique em [ ]. 

Ex. Permitir acesso específico para a interface de administração WEB nas seguintes condições: 

Origem: >> “Zonas de rede [WAN]; Porta destino: “Serviço WEB – Porta 98 (blockbit admin)”; 

Autenticado: Somente membros do grupo “support@blockbit.com”. 
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IMPORTANTE: As alterações nas configurações do item [Security Settings] refletem de forma direta 
na segurança do firewall e desempenho do servidor. 

 

 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [
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13.1.5 Redirects (DNAT). 

Neste item configuramos as permissões de mascaramento e redirecionamento de tráfego entre os 

barramentos. São regras de filtros de pacotes com a opção de tradução de endereços. Consiste em 

modificar o endereço de destino das máquinas clientes. O “Destination Nat” é muito usado para fazer 

redirecionamento de portas. 

Acesse o menu [Services] >> [Firewall] >> quadro [Redirects DNAT]. 

 

Para adicionar uma política de DNAT clique em ADD [ ]. Antes vamos definir alguns exemplos de 

políticas de redirecionamento.  

Ex 1. “Redirecionamento no acesso remoto ao servidor de câmeras”. 

IP Remoto: 187.8.187.103 

Portas: 4500:5500 (UDP) 

 80 (http)/ (TCP) 

 443 (https)/ (TCP) 

IP Local: 192.168.254.174 

O Acesso ao servidor de câmeras será liberado a partir da configuração de 3 políticas especificas. 

Política 1: Redirecionamento do acesso as portas range - UDP 4500:5550. 

Política 2: Redirecionamento do acesso a portas http - TCP 80.  

Política 3: Redirecionamento do acesso a porta http/s – TCP 443.
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Ex 1. - Política 1: 

No acesso ao formulário de configuração, vamos preencher os campos de acordo as especificações 

definidas nas políticas exemplo. Depois clique em [ ]. 

“Interface – IP Destino remoto→ Seleção do device eth1v0 → 187.8.187.103” 

“Protocolo – UDP – Port/ Range → 4500:5500”; 

 “Redirect To → IP local Webcam Server: porta  →  192.168.254.174/32: 4550:5500 (UDP)”;  

 “Source IP: (Opcional)” 

“Description: Webcam server – range UDP”. 
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Ex 1. - Política 2: 

No acesso ao formulário de configuração, vamos preencher os campos de acordo as especificações 

definidas nas políticas exemplo. Depois clique em [ ]. 

“Interface – IP Destino remoto→ Seleção do device eth1v0 → 187.8.187.103” 

“Protocolo – TCP – Port/ Range → 80(Http)”; 

“Redirect To → IP local Webcam Server: porta  →  192.168.254.174/32: 80 (TCP)”;  

“Source IP: (Opcional)” 

“Description: Webcam server – TCP port 80”. 
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Ex 1. - Política 3: 

No acesso ao formulário de configuração, vamos preencher os campos de acordo as especificações 

definidas nas políticas exemplo. Depois clique em [ ]. 

“Interface – IP Destino remoto→ Seleção do device eth1v0 → 187.8.187.103” 

 “Protocolo – TCP – Port/ Range → 443(Https)”; 

“Redirect To → IP local Webcam Server: porta  →  192.168.254.174/32: 443 (TCP)”;  

 “Source IP: (Opcional)” 

“Description: Webcam server – TCP port 443”. 

 

No final da configuração você precisar habilitar as políticas cadastradas, clique em habilitar [ ] 

cada política respectivamente. 
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Ex 2. “Redirecionamento no acesso ao servidor WEB - Extranet”. 

IP Remoto: 187.8.187.100 

Porta: 443 (TCP) 

IP Local: 192.168.254.202 

O Acesso ao servidor WEB (Extranet) será liberado a partir da configuração de uma política específica. 

Política 4: Redirecionamento do acesso a porta WEBSERVER – 443/TCP.  

 

Ex 2. - Política 4: 

No acesso ao formulário de configuração, vamos preencher os campos de acordo as especificações 

definidas na política exemplo. Depois clique em [ ]. 

Ex 2: “Redirecionamento no acesso ao servidor WEBSERVER - Extranet”. 

“Interface – IP Destino remoto→ Seleção do device eth1 → 187.8.187.100” 

 “Protocolo – TCP – Port/ Range → 443(Https)”; 

“Redirect To → IP local WEBServer – Extranet: porta  →  192.168.254.202/32:443 (TCP)”;  

 “Source IP: (Opcional)” 

“Description:  Webserver extranet – TCP port 443”. 
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No final da configuração não esquecer que você precisar habilitar a política cadastrada, clique em 

habilitar [ ] política. 

 

 

NOTA: A seleção do campo [√] Default Permission – configura automaticamente uma política de 
permissão de encaminhamento [Forward] para o device selecionado na política. Este recurso se 
aplica também na utilização de ambientes com MultiLink.  

Para casos em que o administrador pretende aplicar “Filtros específicos” no acesso de 
redirecionamentos. Ex.: “Usuário; Grupo; IP origem; Tabelas de horário ou outros, este deve adicionar 



 User Guide 
 

uma política de compliance do tipo “Encaminhamento” para o host de destino local, no menu [Policy] 
“. 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [

 

 

13.2 WEB CACHE 

O serviço Web Cache consiste em oferecer um serviço de Proxy e Cache, tem como principal recurso, 

entre as suas diversas funcionalidades, permitir o acesso à Internet para usuários de uma sub-rede 

que não possuam acesso direto à rede pública, de forma simples, segura e eficiente. Além disso, 

também contribui para controlar o uso irrestrito dos serviços web e diminuir o consumo de banda, já 

que possui os mecanismos de “Web caching” e integração ao serviço de “Web Filter” com controle de 

acessos por filtros de “Conteúdo” e “Aplicativos”, através de políticas de segurança que restringem a 

navegação dos usuários.  

No menu principal acesse [Services] >> [Web Cache]. 

 

A interface é dividida em:  
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 Services. 
 Cache. 
 Hierarquia. 
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[Services] 

No quadro [Services] temos a configuração dos serviços suportados pelo Web Cache com a opção de 

adicionar outros serviços que queira que sejam tratados pelo proxy. 

 

 As Portas de serviços são configuráveis. 
 O serviço é pré-configurado para permitir acesso aos serviços web padrões “HTTP (porta 80) e 

HTTPS (porta 443)”. 
 Suporte a serviços web “HTTP e HTTPS versões 1.0 e 1.1 e FTP”. 

Para adicionar novos serviços com permissão de acesso ao Proxy, no quadro [Services], clique em 

ADD [ ]. 

  

 

[Cache] 
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Na aba [Cache] temos alguns recursos de gerenciamento e controle do serviço de cache que 

armazena em uma base local os documentos retornados dos servidores WEB requisitados, dessa 

forma é possível reaproveitar o acesso a esses documentos sem que haja a necessidade de 

estabelecer uma nova conexão com o servidor remoto.  

 Configuração de web cache em memória e disco. 
 Habilitação de web cache de conteúdos dinâmicos.  
 “Youtube; Windows Update”. 
 Exceção de cache, configurável por expressões regulares. 

O serviço é pré-configurado para utilizar os recursos de armazenamento em cache com valores 

padrões para os tamanhos de arquivos recomendáveis pelo sistema. 

 

[Hierarquia] 

Na aba [Hierarquia] temos o recurso de configuração de redirecionamento do tráfego Proxy. Um 

modelo de Proxy hierárquico, que atua no modelo “Proxy Parent”. 

Algumas estruturas com subnets exigem que o tráfego de cada sub-rede mesmo que já gerenciada 

através de um servidor de Proxy, redirecione seu trafego para um servidor Proxy hierárquico, seja 

para aplicar filtros de conexão por hierarquia de Proxy ou apenas para consulta em um servidor de 

cachê local antes do redirecionamento do acesso à internet. 

A hierarquia de Proxy é muito usual para aplicação de filtros e tratamentos dos pacotes HTTP/HTTPS 
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por aplicações de Antivírus HTTP.  

 Atende a estrutura de navegação através de hierarquia de Proxy com e sem autenticação. 

 Suporte à integração antivírus HTTP através de hierarquia de Proxy. 

Clique na aba [Hierarquia] e configure os campos de acordo os dados do “Proxy parent” acima, para 

redirecionamento do tráfego HTTP. Depois clique [ ]. 

 

 

NOTA: Alguns Proxys mesmo atuando como Proxy parent exclusivos para receber redirecionamento  

Usuários → Este método solicita autenticação diretamente ao usuário final, através de autenticação 
“basic” via browser. 

Manual → Este método solicita autenticação mestra diretamente ao Proxy local. Ex.: “Configuração 
usada no exemplo acima”.

 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [
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13.3 WEB FILTER 

O Web Filter funciona como uma segunda camada para filtrar a navegação dos usuários. É o 

responsável pelo filtro de conteúdo e só pode ser utilizado quando as requisições de acesso Web 

HTTP/ HTTPS são repassadas por um servidor Proxy, antes de solicitar os dados ao servidor remoto, 

ele redireciona algumas informações da requisição (i.e., url, usuário e endereço IP do usuário) para o 

serviço de Web Filter.  

Com base nas informações enviadas pelo Web Cache, o serviço de Web Filter procura um filtro por 

categoria de url's que se aplica, através das “Políticas de compliance”, para essas informações. 

Dependendo de como as políticas estão configuradas, o Web Filter responde ao Web Cache se a 

requisição foi permitida ou bloqueada. 

Neste item podemos gerenciar o recurso através da “Atualização” da base de URLS de categorias, 

definir a “Mensagem de Bloqueio”, aplicar “Controles de login por domínio para os serviços Google” e 

ainda habilitar a integração do serviço de busca segura “SafeSearch” para os principais buscadores da 

web, “Google, Yahoo e” Bing”. 

Para habilitação do serviço Web Filter, acesse o menu [Services] >> [Web Filter]. 
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A interface está dividida em: 

 Category. 
 Blocking message. 
 Google domains. 
 Safe Search. 

[Category] 

Para atualização da base de urls de categorias vá para >> [Services] >> [Web Filter]. 

No quadro [Category] clique em Atualizar base [ ]. 
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NOTA: Para a ATUALIZAÇÃO da base de URLS, requer APLICAR A FILA DE COMANDOS, não se esqueça 

clique no ícone [ ].

 

Após a atualização da base você pode aplicar testes de pesquisa à base.  

Para pesquisar URLs da base de categorias WEB, no campo [Search], insira a informação com a “URL” 

que deseja pesquisar e clique em [ ] para listar a “categoria” de classificação para a “URL” 

pesquisada. 

  

[Blocking message] 

O Sistema já é pré-configurado com uma mensagem de bloqueio. 

“Access control configuration prevents your request from being allowed at this time. Please contact 
your service provider if you feel this is incorrect.” 

 

O Administrador pode reconfigurar este formulário e redefinir a mensagem de bloqueio para o seu 

ambiente, de acordo seu plano de políticas. 

Acesse o quadro [Mensagem de bloqueio] e altere a mensagem. Depois clique [ ]. 

“ACCESS DENIED 

Contact your system administrator and check the applied policy that denied access.” 
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[Google domains] 

Este recurso permite filtrar os domínios com direitos a acessar os serviços Google®. Aqui você 

controla quais domínios terão este direito. 

No quadro [Google domains], habilite e configure os campos de controle com base nas políticas que 

pretende aplicar. Depois clique em [ ]. 

 

A definição do campo [Domains] é obrigatória. 

Os campos [IP Address], [Group] e [Users], requer que seja especificado ao menos 1(hum) entre 

eles. 
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[Safe Search] 

Suporte aos filtros SafeSearch da Google que fornece a capacidade de impedir que sites com 

conteúdo inapropriados apareçam em seus resultados de pesquisa. Este recurso aplica um filtro de 

pesquisa segura direto nas ações de “Pesquisa” dos usuários na sua estação de trabalho a partir dos 

browsers atuais “MSIE®, MS Edge®, Google Chrome®, Mozilla Firefox® e Safari®”. Este recurso de 

pesquisa segura se aplica aos principais buscadores da WEB “Google, Yahoo e Bing”. 

No quadro [Safe search], habilite e configure os campos de controle com base nas políticas que 

pretende aplicar. Depois clique em [ ]. 

 

IMPORTANTE: O serviço Web Filter contempla os recursos: 

 Filtro de Conteúdo.  
 Controles de domínios dos serviços GOOGLE® 
 SAFE SEARCH para os principais buscadores da WEB. 
 Interceptação SSL. 
 Controle de aplicativos WEB 2.0. 

Todos estes recursos dependem da integração com as políticas de compliance. 

Não se esqueça de APLICAR a fila de COMANDOS, clique no ícone [
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13.4 IPS 

O IPS é o responsável pela monitoração e análise do tráfego da rede, a fim de identificar o tráfego de 

códigos maliciosos, e ataques. Analisa em tempo real os pacotes que passam por uma dada interface 

de rede e gera registros (logs) se os identifica como ataques. Seu funcionamento é configurável e seu 

uso é simples e transparente.  

Para seu perfeito funcionamento o módulo requer que esteja sempre atualizado. Baseado em 

assinaturas; regras e sensores ele funciona como um farejador que fica o tempo todo vigiando o 

tráfego da rede e informa caso haja alguma tentativa de ataque.  

Os “Bloqueios” dependem do perfil de configuração de cada assinatura e da ação de “Inspeção” a 

partir das “Políticas de compliances”. 

Para habilitação e configuração do serviço, acesse o menu [Services] >> [IPS]. 

 

Para a habilitação do serviço, basta atualizar a base de dados e automaticamente o serviço estará 

disponível para monitoração e inspeção do tráfego de rede. 
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Na aba [Signatures] clique em Atualizar base [ ]. 

 

 

NOTA: Para a ATUALIZAÇÃO da base de assinaturas, requer APLICAR A FILA DE COMANDOS, não se 

esqueça clique no ícone [ ].

 

O serviço [IPS] está pronto para monitorar e inspecionar o tráfego da rede. 
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As ações de “Bloqueio” e somente “LOG” dos pacotes identificados como códigos maliciosos e/ou 

ameaças requer configuração nas regras e ações das assinaturas da base IPS. 

As assinaturas são os códigos de ataques armazenados em um banco de dados, bem semelhantes ao 

funcionamento de um antivírus que contém as assinaturas ou códigos de vírus, ou seja, existem 

estruturas de dados que, se forem encontradas por um fluxo de rede é identificado como um possível 

ataque, determinado pela ação da assinatura.  

 SRT → Security Research Team é o time de segurança BLOCKBIT que dentre outras pesquisas 

também desenvolve regras para as ameaças baseada em resultados obtidos através do 

laboratório de pesquisas em segurança. 

Para “Alterar” a ação de determinada assinatura da base, clique no botão [ / ] de “Status” e 

“Bloqueio” da respectiva assinatura que deseja “Habilitar/Desabilitar”. 

Você pode utilizar o recurso de Pesquisa [ ] e especificar pela seleção, “Category: [malware-

backdoor]” qual assinatura ou grupo de assinaturas pretende alterar seu “Status”. 
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NOTA: A ação de “BLOQUEIO” do pacote identificado como malicioso requer ação de “INSPECIONAR 
IPS” nas “Políticas de compliance”. 

Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ].
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13.5 ATP 

O ATP (Advanced Threat Protection) é um serviço que se assemelha muito com o serviço IPS 

(Intrusion Prevention System), é o responsável por monitorar e analisar o tráfego da rede e 

identificar aplicativos e ameaças direcionadas e persistentes e efetuar os respectivos bloqueios. 

Integrado a uma base de assinaturas eletrônicas atua na camada de aplicação, capaz de analisar o 

conteúdo dos pacotes em tempo real, identificar e efetuar o bloqueio do pacote ou mesmo o IP de 

origem.  

Conta ainda uma ferramenta de bloqueio de execução de aplicativos, integrado a base de Antivírus e 

Antímalware, e ao serviço de “APT (Advanced Persistent Threats)” baseado em listas de reputação IP 

e Geolocalização IP.  

Seu funcionamento é configurável e seu uso é simples e transparente.  

Aliado a tecnologia Stateful Packet Inspection prevê o recurso de inspeção profunda, ou seja, 

inspeciona todos os pacotes trafegados na rede, independente do fluxo de origem/ destino, seja 

INPUT/ OUTPUT/ FORWARD/ e NAT, inclusive os pacotes HTTPS, seja no tráfego via Proxy 

transparente ou Proxy configurado. 

Para seu perfeito funcionamento o serviço requer que esteja sempre atualizado. Baseado em 

assinaturas; regras e sensores ele funciona como um analisador que fica o tempo todo vigiando o 

tráfego da rede e informa caso identifique a execução de aplicativos não autorizados, ou tentativa de 

intrusão de ameaças.  

Os “Bloqueios” dependem do perfil de configuração de cada assinatura e da ação de “Inspeção” a 

partir das “Políticas de compliances”. 
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Para habilitação e configuração do serviço, acesse o menu [Services] >> [ATP]. 

 

Existem alguns parâmetros que podem ser definidos nas configurações gerais do ATP(  ). 

• Any port:  Abrangência da análise das assinaturas (Any), onde “todo” o tráfego será analisado 

em “todas” as regras, independente da porta de origem ou destino. 

• Integration with IPS: Essa opção irar fazer com que o serviço do ATP passe a usar a mesma 

engine do IPS, dessa forma ao selecionar na política a inspeção IPS o modulo do ATP também estará 

sendo analisado pela política. 

• Number of process: Também é possível definir o número de processadores dedicados à 

inspeção do ATP. 
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Muitas assinaturas são otimizadas para determinados tipos de tráfego, habilitando o 
recurso “any ports” irá aumentar o consumo de recursos de sistema para inspeção do 
tráfego. 
 

Para a habilitação do serviço, basta atualizar a base de dados e automaticamente o serviço estará 

disponível para monitoração e inspeção do tráfego de rede. 

 

Na aba [Threats] clique em Atualizar base [ ]. 
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NOTA: Para a ATUALIZAÇÃO da base de assinaturas, requer APLICAR A FILA DE COMANDOS, não se 

esqueça clique no ícone [ ].

 

Agora o serviço [ATP] está pronto para monitorar e inspecionar o tráfego da rede. 

 

As ações de “Bloqueio” e somente “LOG” dos aplicativos ou ameaças identificadas requer 

configuração nas regras e ações das assinaturas da base ATP. 

As assinaturas são os códigos de identificação dos aplicativos e ameaças e tipos ataques armazenados 

em um banco de dados, semelhantes ao funcionamento do IPS, se forem encontradas por um fluxo 

de rede é identificado, registrado o log e determinado como ameaça dependendo da ação 

especificada na assinatura. 

 SRT → Security Research Team é o time de segurança BLOCKBIT que dentre outras pesquisas 

também desenvolve regras para os aplicativos e ameaças baseada em resultados obtidos através do 

laboratório de pesquisas em segurança. 

Para “Alterar” a ação de determinada assinatura da base, clique no botão Editar [ ] do respectivo 

grupo de assinaturas, [malware] depois no botão [ / ] de “Status” e “Bloqueio” da respectiva 

assinatura que deseja “Habilitar/Desabilitar”. 
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Ainda na interface principal do [ATP] você pode utilizar o recurso de Filtro de Pesquisa [ ] e 

especificar pela seleção múltipla de ameaças por categoria, “Category: [exploit-kit]” qual assinatura 

pretende alterar seu “Status”. 

 

No quadro [Threats Blocking] o recurso de bloqueio baseado em listas do tipo “IP Reputation” e 
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“Geolocation Protection”.  

Para habilitar estes recursos aplique um [scroll down] e habilite os itens, conforme o exemplo abaixo: 

 

NOTA: A ação de “BLOQUEIO” do pacote identificado como malicioso requer ação de “INSPECIONAR 
IPS” nas “Políticas de compliance”. 

Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ].
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13.6 TRAFFIC SHAPING 

Temos aqui o gerenciamento de banda e controle de tráfego, a integração deste serviço é 

fundamental no tratamento e priorização dos serviços de rede. Tem a finalidade de permitir e 

especializar as redes de forma a melhorar sensivelmente a qualidade de conexão.  

Especificações e recursos do Traffic Shaping. 

 Controle por fila de prioridade. 
 Muito Alta. 
 Alta. 
 Média. 
 Baixa. 
 Muito Baixa. 
 Controle de velocidade máximo e garantido por nível de prioridade (item configurável). 
  

 Habilitação do controle de velocidade permitindo especificar a largura de banda ou velocidade 

downstream e Upstream de cada barramento ou device. 

O recurso é pré-configurado com as prioridades “Traffic Shaping” já definidas pelo sistema. 

Acesse o menu [Services] >> Traffic Shaping]. 
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A interface está dividida em: 

[Properties definition]. 

[Enable Traffic Shaping]. 

[Properties definition]. 

No quadro [Properties definition] você pode Editar [ ] e redefinir os (%) percentuais de cada 

nível de prioridade “traffic Shaping” de acordo os padrões e políticas de qualidade de serviço que 

queira adotar. 

 

O modo [Edição] permite alterar o valor “% - percentual” de cada nível de prioridade, manipulando o 

gráfico com auxílio do movimento do “mouse” ou editando o formulário “manualmente”. 
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Depois clique em [ ]. 

 

[Enable Traffic Shaping] 

Neste item definimos a velocidade “Download” e “Upload” de cada LINK para determinar o controle 

“% -percentual” de cada barramento/ ou device, para aplicar os níveis de prioridade a partir das 

“Políticas de compliances”. 

 

NOTA: A definição de largura ou velocidade do link não é necessariamente a mesma velocidade do 
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barramento físico.

 

No quadro [Enable Traffic Shaping], selecione as interfaces de rede e parametrize as velocidades de 

Download e Upload respectivamente, de acordo as especificações do link de cada operadora. Depois 

clique em [ ]. No exemplo, vamos especificar: 

Link da interface Eth1: 10 Mbps [Download]. 

10 Mbps [Upload]. 

Link da interface Eth2: 35 Mbps [Download]. 

     6 Mbps [Upload]. 

 

NOTA: A ação de QoS “Traffic Shaping” são aplicados nas “Políticas de compliance”. 

Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ].
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13.7 MULTILINK 

O Multilink é o responsável por segmentar e priorizar o tráfego através das interfaces de rede, 

permitindo o roteamento do tráfego através das interfaces configuradas. 

O Multilink contempla além da função de roteamento, a função de “Tolerância a falhas”, ou seja, um 

recurso de FailOver, um controlador de falhas de link, capaz de aplicar testes em tempo real da 

disponibilidade do link. 

Recursos do Multilink 

• FailOver.  – redundância. 

• Ordenação e priorização do link – definição do gateway padrão. 

• Balanceamento do tráfego - roteamento dinâmico por políticas de segurança. (regras) 

• Roteamento por serviço de saída por servidor. Ex. SMTP; HTTP; HTTPS. 

Outros recursos importantes são: o reestabelecimento automático do roteamento dos links e o 

informativo de falhas, que notificam o administrador quanto às falhas ocorridas nos links. 
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13.7.1 Requirements for implementation of Multilink 

1. Os links de internet devem ser do tipo: 

• Link dedicado. 

• Link IP. 

• Possuir endereço IP Fixo e válido. 

2. Não é suportado por links DSL “IP Dinâmico”. 

3. Configurar o endereço de “Gateway” dos devices de link IP da WAN. 

“O sistema requer que os devices de rede configurados para os Links IP do tipo WAN (links de 

internet), contemplem a configuração do campo “Gateway”, usado para determinar qual a 

rota de saída dos respectivos devices”. 

4. Definir endereços IP públicos para os testes “FailOver”.  

“Recomenda-se aplicar os testes para endereços de serviços Públicos redundantes - Alta 

disponibilidade”. Ex. DNS ROOT SERVERS. 

Você pode pesquisar esta lista de endereços em: https://www.iana.org/domains/root/servers 

A interface está dividida em: 

[FailOver]. 

[Server services]. 

https://www.iana.org/domains/root/servers
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13.7.2 FailOver 

Para configuração do serviço MultiLink [FailOver], acesse o menu [Services] >> [Multilink]. 

 

No quadro [FailOver configurations], configure o ambiente de testes, definindo o “Intervalo de 

testes”; “Nº de tentativas”; “Endereços de hosts para teste”. Selecione as interfaces de rede que 

pretende habilitar para o Multilink. Depois clique em [ ]. 
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Após salvar as configurações iniciais do serviço, você pode editar o campo [Hosts] e adicionar novos 

endereços à lista para os testes “FailOver”. Clique em [ ]. 

  

Clique em ADD [ ] para adicionar os novos endereços ao objeto IP “Multilink” e depois clique em 

[ ]. 

 

Depois clique em [ ]. 
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NOTA: Os testes de [FailOver] retornam para o sistema o “Status” atual de cada link, de acordo a 
resposta do status, se “On-line” ou “Off-line”, este recurso alterna o endereço do “Gateway” padrão 
do servidor para o endereço do “Gateway” do próximo device ou link configurado e disponível na 
lista de interfaces.
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13.7.3 Updating the priority of the links. 

É possível alterar a prioridade da realização dos testes de interface. A ordem de prioridade alterna o 

Gateway default. É importante frisar que a interface de maior prioridade passa a responder como o 

gateway principal do Multilink, por onde são direcionados os serviços e tráfegos permitidos a partir 

das “Políticas de Compliance”. 

 

Através da seleção da interface de rede. Ex. [Eth1], manter pressionado o botão [ ] sob o clique do 

mouse, e movimente-o para baixo até a posição desejada de ordenação. Depois em clique em [ ]. 
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NOTA: Outros recursos importantes são: O Reestabelecimento automático do roteamento dos links e 
o informativo de falhas, que notificam o administrador quanto às falhas ocorridas nos links.  

Através das notificações em tempo real [ ] ou por e-mail.

 

 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ].
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13.7.4 Balancing of Link 

O recurso de Balanceamento de links ou tráfego, é definido nas ações de “Roteamento” a partir das 

“Políticas de compliance”.  

Funciona como um serviço de roteamento dinâmico nas políticas de compliance e pode ser definido 

por:  

• Origem  
o Zona de rede 
o Device 
o Endereço IP 
o Endereço MAC 
o Autenticado 

▪  Usuário 
▪ Grupo 

• Destino 
o Endereço IP 
o Serviços diversos 
o Serviço WEB 
o Com / Sem Interceptação SSL 

Desta forma condicionando o recurso de Balanceamento de tráfego e links por “Política de 

compliance”. 
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13.7.5 Server services 

O recurso [Server services] permite o administrador criar políticas exclusivas de saída que 

correspondam aos serviços do sistema.  

• HTTP Proxy (portas 80/TCP; 443/TCP); outros serviços suportados pelo proxy). 

• Update BLOCKBIT (porta 80/TCP) para o endereço de destino dos servidores UPDATE 

BLOCKBIT. Ex. “updates.blockbit.com” 

 

Para configurar uma política de saída de serviços do BLOCKBIT UTM clique em ADD [ ]. Depois 

clique em [ ].  

Vamos exemplificar uma política de saída para o serviço de UPDATE da base BLOCKBIT. 
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A política é salva “desabilitada”, clique em [ ] para habilitar a política antes de aplicar a fila de 

comandos. 
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13.8 DHCP 

O serviço DHCP é um gerenciador do protocolo DHCP que atua sobre camada de aplicação nas portas 

padrões do DHCP 67/68 UDP.  Numa rede de arquitetura TCP/IP, todo computador tem que possuir 

um endereço IP distinto. O DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - é o protocolo que provê um 

meio para alocar estes endereços dinamicamente. 

O DHCP é responsável por distribuir os endereçamentos IPs e configurações de rede para seu 

ambiente corporativo. É uma eficiente solução já que, por meio dele, o servidor BLOCKBIT UTM 

distribui endereços IPs na medida em que os dispositivos da rede solicitam conexão. É importante 

frisar que, além do endereço IP, também atribui outros parâmetros, tais como: nome do host, dns, 

rota default.  

Recursos do DHCP: 

• Distribuição de endereços IPs por device/ por servidor. 

o Ethernet 

o Vlan 

o Mac Vlan (device de endereçamento virtual). 

• Distribuição de endereços IPs por rede/sub-rede. 

• Políticas para distribuição de endereço IP. 

• Modelos. 

o Distribuição por Range. 

o Distribuição de endereços estáticos. (reserva de end. IP por filtro MAC). 

• Filtros: 

o MAC 

o Host 
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• Parâmetros: 

o Gateway 

o Sufixo DNS 

o Múltiplos DNS 

o Múltiplos Wins 

o TTL - Tempo de renovação (tempo de vida). 

Para configuração do serviço DHCP clique em [Services] >> [DHCP]. 

 

Para adicionar uma política de DHCP, clique em ADD [ ], e selecione um [Device] para 

distribuição de endereços IPs na rede.  Depois clique em [ ]. 

 

Ao Salvar a seleção do [Device] para distribuição dos endereços IPs, o sistema retorna a interface 

para configuração dos parâmetros DHCP. 
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A interface [DHCP] está dividida em: 

[Settings] 

Para configuração dos parâmetros básicos para distribuição de endereços IPs, no quadro [Settings] 
configure os campos de acordo o formulário e os respectivos valores e endereços que pretende 

distribuir como válidos para o serviço DHCP. Depois clique em [ ]. 

NOTA: O endereço de Gateway obrigatoriamente deve estar dentro do intervalo de rede ou subnet 
declarada no device selecionado para configuração.
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Em seguida ao [Salvar] os parâmetros de configurações do DHCP o serviço pergunta se você deseja 

aproveitar e definir o [Range] de endereços que irá distribuir. Se responder [OK] o redireciona 

automaticamente para a interface de configurações do range. 
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[Range] 

Neste quadro você define qual o “range” ou “intervalo” de endereços IPs que pretende distribuir 

pelo serviço DHCP.  

 

Para adicionar um “range” ou “intervalo” de endereço IP, clique em ADD [ ], e configure de 

acordo os campos. Depois clique em [ ]. 

NOTA: Os intervalos “inicial e final” do range ou intervalo dos endereços IPs obrigatoriamente devem 
estar dentro do intervalo de rede ou subnet declarada no device selecionado para configuração.
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Pronto! Declaração de RANGE de endereços definida. 
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[Static Address]. 

O serviço ainda dispõe do recurso de distribuir endereços no modo estático, ou seja, fixando o 

mesmo “Endereço IP” para determinado “host”, a partir da identificação do seu “endereço MAC”. 

 

Para adicionar regras de distribuição de endereço IP no modo estático, por Host/Mac Address, clique 

em ADD [ ] e configure de acordo a definição de políticas para distribuição de endereços fixos na 

rede. Depois clique em [ ]. 

Ex.1:  

Host: WinXen2012 

IP Address: 192.168.254.184 

MAC Address: 90:B1:1C:F6:2F:E2 

 

Ex.2:  
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Host: NFS_CentOS7 

IP Address: 192.168.254.202 

MAC Address: 42:69:4C:3F:00 

 

 

Para habilitar a distribuição automática dos endereços declarados no serviço DHCP, clique em 

habilitar [ ].   

 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ].

 

13.8.1 Monitor DHCP 

A monitoração do DHCP é dinâmica e ainda conta com um recurso de filtro onde o administrador 
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pode especificar: 

• Hostname 

• User 

• IP 

Para acessar o monitor vá para [Services] >> [DHCP] e clique na aba [Monitor]. 
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13.9 DNS 

O Serviço de DNS é o responsável em fornecer o recurso de “tradução de nomes de domínios” para 

seus respetivos endereços IPs. 

O BLOCKBIT UTM fornece o serviço de redirecionamento de DNS para outros servidores DNS 

recursivos, responsável por receber as consultas DNS de clientes DNS locais e consultar os servidores 

remotos ou externos, de modo a obter respostas às consultas efetuadas de qualquer domínio e 

responder aos clientes locais.  

O serviço DNS conta com a integração ao recurso de Caching, lida com as consultas dos clientes DNS 

e armazena a resposta em seu cache local por um determinado tempo permitido pelo TTL dos 

respectivos registros dos domínios consultados. O Cache é usado como uma fonte para os próximos 

pedidos, a fim de otimizar o tempo de busca das próximas requisições de domínios já pesquisados. 

Clique em [Services] >> [DNS]. 
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A interface [DNS] está dividida em: 

[Settings] 

Nesta área você configura o serviço de redirecionamento de DNS para outro servidor DNS Recursivo 

“remoto” ou “externo”. Você ainda pode selecionar habilitar o armazenamento de Caching local para 

os endereços pesquisados.  

• Consultas recursivas.  

o Múltiplos servidores. 

o Modo distribuído e balanceado. 

o Listen por device. 

No quadro [Settings] configure os campos de acordo o formulário para o encaminhamento DNS para 

outro servidor DNS recursivo. Depois clique em [ ]. 
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Abaixo vamos especificar alguns campos: 

• [Interface] 

Seleção da interface de rede que será ativada para o modo “Listen”. O que permite fazer as 

requisições DNS recursivo desta origem. 

• [DNS Cache] 

Quantidade de endereços de cache para armazenamento no “caching local”. 

• [Rebind Protection] 

Muitos domínios são configurados para responder um TTL (Time to live) muito baixo. Esta publicação 

do TTL baixo previne a ação de guardar cache. BLOCKBIT UTM – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ATP (Advanced Threat Protection)  

Com o crescimento global da internet, tem aumentado a vulnerabilidade das empresas de modo 

geral. A utilização de serviços e recursos públicos, o uso de aplicativos web 2.0, serviços em nuvem, 

tecnologias em dispositivos móveis, ampliam os meios no acesso as informações confidenciais das 

empresas. É notório o surgimento de vítimas de ataques cibernéticos, o número de ataques, tipos de 

ameaças e técnicas de invasão têm crescido exponencialmente e sistemas computacionais exigem 

cada vez mais cercas de segurança que garantam um alto nível de segurança, controle e desempenho 

da rede.  

O ATP (Advanced Threat Protection) tem como objetivo monitorar e analisar o tráfego da rede e 

identificar aplicativos e ameaças de ataques direcionados e persistentes e efetuar os respectivos 

bloqueios. Integrado a uma base de assinaturas eletrônicas atua na camada de aplicação, capaz de 

analisar o conteúdo dos pacotes nas portas já abertas, identificar e efetuar o bloqueio do pacote ou 

mesmo da origem IP.  

Conta uma ferramenta de bloqueio de execução de aplicativos, integrado a base de Antivírus e 

Antímalware, lista de reputação IP e Geolocalização IP.  

A tecnologia Firewall Stateful Packet Inspection prevê o recurso de inspeção profunda, ou seja, 

inspecionar todos os pacotes trafegados na rede, independente do fluxo de origem/ destino, seja 

INPUT/ OUTPUT/ FORWARD/ e NAT, inclusive os pacotes HTTPS, seja no tráfego via Proxy 
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transparente ou Proxy configurado. 

Para o processo de inspeção profunda o ATP conta com a integração do serviço de “Interceptação 

SSL” recurso este que interage nas conexões via Proxy. O serviço de “Interceptação SSL” intercepta os 

pacotes criptografados e permite que o ATP analise o tráfego da mesma maneira como se fosse um 

tráfego convencional de qualquer outro serviço, protocolo ou aplicativo. Para garantir que os 

comportamentos e técnicas aprimoradas de ataque possam ser identificados e prevenidos. 

O ATP tem como principal objetivo atender esta expectativa e prover maior proteção às informações 

confidenciais da empresa, inibindo qualquer tentativa de acesso à rede. 
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Recursos do ATP: 

▪ Inspeção de todos os barramentos: rede Interna “lan/ dmz” e rede Pública “wan” em 

ambos os fluxos. 

▪ 31163 assinaturas. 

▪ 2 (duas) modalidades de assinaturas “Ameaças” e “Aplicativos”: 

o Ameaças, divididas em 38 categorias: 

▪ activex. 

▪ app-detect. 

▪ blacklist 

▪ botcc. 

▪ browser-chrome. 

▪ browser-ie 

▪ browser-other. 

▪ browser-plugins. 

▪ browser-webkit. 

▪ chat. 

▪ current_events. 

▪ exploit-kit. 

▪ file-executable. 

▪ file-flash. 

▪ file-identify. 

▪ file-image. 

▪ file-java. 

▪ file-multimedia. 

▪ file-office. 

▪ file-other. 

▪ file-pdf. 

▪ games. 

▪ inappropriate. 

▪ malware. 

▪ malware-backdoor. 
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▪ malware-cnc. 

▪ mobile_malware. 

▪ p2p. 

▪ policy. 

▪ policy-multimedia. 

▪ policy-social. 

▪ pua-adware. 

▪ pua-other. 

▪ pua-toolbars. 

▪ tor. 

▪ trojan. 

▪ user_agents. 

▪ worm. 

o Aplicativos, divididos em 17 categorias: 

▪  Ads. 

▪ Cloud. 

▪ Collaboration. 

▪ Download. 

▪ E-mail. 

▪ Games. 

▪ Mobile. 

▪ P2p. 

▪ Proxy. 

▪ Remote. 

▪ Social. 

▪ Storage. 

▪ Streaming. 

▪ Update. 

▪ Voip. 

▪ Web. 

▪ Protocol e general. 

▪ Suporte a configuração de exceção por assinatura; origem ou destino; 

▪ Inspeção dos pacotes criptografados via interceptação SSL via Proxy. 
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▪ Bloqueio de ameaças por base de reputação IP. 

▪ Proteção e controle por localização GeoIP para diversos países. 

▪ Ação de Bloqueio do pacote ou reset da conexão em tempo real “real-time”. 

▪ Log; registro das incidências. 

▪ Aplicação e controle por políticas de segurança. (regras). 

 

Ataques do tipo “Rebind” utiliza-se desse recurso que inibe guardar cache de   “domínios 

com TTL baixo” para encaminhar na 1ª resposta à pesquisa de DNS, um pacote de código 

malicioso com a finalidade de autorizar a execução de scripts: “Java”, “Javascript” e “Flash” 

para acessar hosts dentro da rede privada e daí realizar os ataques propriamente dito. 

Habilitar o [Rebind Protection], evita este tipo de ataque. 

 O Serviço tem suporte à:  

• Exceção host local. 

• Exceção por domínio. 

 

[Redirect] 

Nesta área você pode configurar o serviço de redirecionamento das requisições DNS para “Que 

outros servidores DNS” sejam os “Responsáveis” em realizar as consultas recursivas “Exclusivas” para 

uma “lista de hosts”. 

O serviço permite através da distribuição e balanceamento das pesquisas para hosts específicos, 

redirecionar o serviço para outro servidor DNS exclusivo para os hosts especificados.  

Ainda pode ser usado inclusive para redirecionar as pesquisas para um “DNS inválido”, evitando a 

resolução de nomes de determinados endereços, logo bloqueando seu acesso. 

• Redirecionamento DNS 

o Múltiplos servidores. 

o Encaminhamento por host/IP e FQDN. 

o Cache.  
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No quadro [Redirect] clique em ADD [ ] e configure apontando o endereço do servidor DNS e 

adicionando a lista de hosts que pretende redirecionar as pesquisas recursivas.  

Vamos exemplificar a pesquisa a uma lista de hosts em um DNS Server local. Depois clique em 

[ ]. 
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NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ].
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13.10 DDNS (DynDns) 

O serviço DDNS (Dynamic Domain Name System) é um gerenciador de um serviço de tradução de 

nomes para endereços IPs dinâmicos. O DDNS é o método usado para atualizar a tabela de Ips/hosts 

públicos automaticamente em um servidor DNS em tempo real e isso com o propósito de manter 

ativo e publicado um host ou endereço IP configurado para algum serviço ou recurso através de link 

dinâmico como: PPPOA; PPPOE, (DSL -Digital Subscriber Line) para prover seu acesso remoto. 

Os endereços IP dinâmicos representam um problema quando precisamos fazer algum acesso 

remoto em algum serviço da rede, tais como um serviço web (intranet/extranet), acesso DNAT 

(Destination NAT), configuração de VPN, entre outros.  

Como os endereços IPs de links DSL podem mudar com frequência, associar nomes de hosts e 

domínios a endereços IP dinâmicos é uma tarefa que exige um re-mapeamento quase que em tempo 

real para que os serviços continuem respondendo as requisições e acessos remotos sem a 

interrupção aos usuários públicos. 

O DNS Dinâmico é uma característica esperada ou mesmo exigida nos nossos appliances. Alguns 

serviços como VPN IPSEC (site to site), VPN IPSEC RAS e mesmo o acesso remoto por 

redirecionamento do firewall (DNAT), utilizam-se deste recurso como ferramenta adicional para 

permitir de forma segura o acesso a recursos da rede através de links DSL (IP dinâmicos). 

Acesse a interface de gerenciamento DynDNS, clique em [Services] >> [DDNS]. 
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13.10.1 Adding a Dynamic DNS. 

Antes de adicionar o um “Dymanic DNS” vamos conhecer e identificar os recursos de configuração e 

como funcionam. 

• Recursos DDNS  

o Suporte aos provedores de serviço. 

▪ NoIP.org 

▪ DynDNS.com 

o Suporte a interfaces. 

▪ Ethernet 

▪ Vlan 

▪ MacVlan (Interface virtual) 

o Integração com os serviços 

▪ DNS. 

▪ VPN. 

▪ Firewall. 

▪ Políticas de segurança. 

o Atualização hosts/domínios (ddns) automática de 10/10 min. 

O serviço DDNS pode ser habilitado para uma interface de rede específica “[EthX]” ou no modo 

“Automático”.  

• A seleção de uma interface específica considera-se como exemplo, associar o “host” ao 

“endereço IP do link DSL” do respectivo device físico. 

• Na seleção da interface no modo “Automático”, considera-se associar o “host” de forma 

dinâmica ao “endereço IP” em uso pelo link que estiver ativo como “Rota default”, não 

importando qual seja. 

Dessa forma é possível disponibilizar “Redundância” para os serviços VPN IPSEC (site to site), VPN 

IPSEC RAS e o acesso remoto por redirecionamento pelo firewall (DNAT).  Não importa se você utiliza 

um link IP fixo ou um link DSL, é possível pelo recurso DDNS publicar o endereço IP de um host de 

forma dinâmica e permitir o uso deste host “fqdn – full Quality domain name” como um endereço de 

acesso e configuração nos serviços citados. 
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Vamos exemplificar a configuração do “Dymanic DNS” para o host “vpn-bb.blockbit.com” para o 

provedor de serviços “DynDNS”. Usar usuário e senha fornecidos/cadastrado no respectivo provedor. 

Clique em [Services] >> [DDNS], depois clique em ADD [ ]. Configure o formulário de acordo as 

especificações para conexão com o provedor conforme o exemplo dado. Depois clique em 

[ ]. 

 

 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [

 

Pronto! O Serviço DDNS já está configurado e o host “vpn-bb.blockbit.com” respondendo pelo 

endereço IP da interface de rede correspondente a rota default.  
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13.11 VPN IPSEC 

O serviço VPN IPSEC é responsável por permitir configurar e estabelecer túneis entre redes não 

válidas através de meios públicos. Este serviço permite ao administrador interligar redes e prover o 

compartilhamento de dados seja entre filiais, colaboradores itinerantes, home offices, clientes e 

fornecedores, é fundamental manter um mecanismo de segurança para que o tráfego das 

informações seja seguro e sem riscos de acesso não autorizado. 

O serviço de VPN fornece alto nível de segurança através de protocolos de segurança.  Incorporando 

encapsulamento e criptografia dos dados usando uma suíte de protocolos e métodos de encriptação 

e autenticação na comunicação entre hosts da rede privada de forma que, se os dados forem 

capturados durante a transmissão, não possam ser decifrados.  

• Modos de operação. 

o VPN Túnel IPSEC: É o método do serviço VPN IPSEC que visa gerenciar múltiplos túneis 

virtuais de redes privadas. Prove a conexão túnel site to site (LAN to LAN). 

o VPN RAS (Remote Access): É o método do serviço VPN IPSEC que permite configurar 

um servidor de acesso remoto proporcionando aos usuários acesso seguro à rede 

interna através de qualquer conexão em uma rede pública (Internet). Este modelo 

define que os acessos serão realizados a partir de uma conexão cliente com chaves do 

tipo (PSK) e autenticação dos tipos: X-Auth ou (EAP-MSCHAP V2).  

• Modos de inicialização do Tunnel. 
o Start 

Adiciona e inicializa o Tunnel. 

o Add 

Adiciona e não inicializa o Tunnel. Aguarda requisição de demanda (tráfego) por parte 
da outra ponta VPN.  

o Route 

Inicializa e levanta o Tunnel sob demanda. 
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13.11.1 Requirements for configuring VPN IPSEC. 

Para o serviço VPN IPSEC conseguir gerenciar uma conexão segura precisamos antes certificar que 

atendemos alguns requisitos para então disponibilizar o serviço de VPN para a rede. 

Antes de configurar um túnel é importante saber quais os modelos de hardwares e/ aplicações de 

VPN serão usados para estabelecer o túnel. Conhecer o modelo e característica de cada aplicação e 

definir exatamente que tipo de túnel VPN vai estabelecer. 

Verificações e requisitos VPN Tunnel. 

1. Quais os modelos dos hardwares/aplicações de VPN dos pontos remotos? 

2. Identificar endereços de rede LAN de cada ponto de VPN – certificar de cada ponto possui um 

endereçamento de rede em classes/sub-rede diferentes.  

3. Qual o endereço dos pontos remotos (ID remoto)? 

• Endereço IP. 

• Host fqdn. 

4. Chave de criptografia (PSK – Phrase Shared key)? 

5. Método de identificação/ Identificação da FASE 1(IKE/SA)?. 

• Endereço IP; 

• Host fqdn; 

• Host; 

• email@domain. 

6. Método de negociação “Exchange mode” (Main mode/ Agressive mode)? 

7. Identificado o(s) modelo(s) de VPN, levantar as seguintes informações:  

• Parâmetros IKE (Fase 1) - Suporte IKE versão 1 e 2.  

Exemplos: 

▪ Criptografia: “3DES, Aes, DES”. 
▪ Autenticação (HASH): “HMAC-MD5, SHA 1”. 
▪ Diffie-Hellman (DH Group): “modp 2048” 

• Parâmetros IPSEC – ESP (Fase 2). 

Exemplos: 
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▪ Modo: Tunnel  
▪ Criptografia: “ESP-3DES, Aes, DES”. 
▪ Autenticação (HASH): “ESP-HMAC-MD5, SHA 1”. 
▪ Use PFS - Perfect Forward Secrecy: “modp 768”. 

Verificações e requisitos VPN RAS. 

1. Identificar endereços de rede LAN do servidor BLOCKBIT UTM (VPN). Depois definir o 

endereçamento da “Rede Virtual VPN RAS” em uma classe/sub-rede diferente. 

2. Qual o modelo do hardware/aplicação de VPN cliente do ponto remoto? 

▪ Compatibilidade com iOS 7 ou superior, Android 4.4.4 ou superior, MacOS X 10.6 ou 

superior, Linux 2.6.36 ou superior, Windows 7 ou superior”. 

3. Chave de criptografia (PSK – Phrase Shared key)? 

4. Identificado o(s) modelo(s) de VPN, levantar as seguintes informações para os casos de 

utilizadores de “APP Clients VPN IPSEC”.  

• Parâmetros IKE (Fase 1) - Suporte IKE versão 2. 

Exemplos: 

▪ Criptografia: “3DES, DES”. 
▪ Autenticação (HASH): “SHA 1”. 
▪ Diffie-hellman (DH Group) : “mopb 8192”. 

• Parâmetros IPSEC ESP (Fase 2). 

Exemplos: 

▪ Modo: “Túnel”. 
▪ Criptografia: “ESP-3DES, DES”. 
▪ Autenticação: “SHA 1”. 
▪ Use PFS - Perfect Forward Secrecy: “Não”. 

Requisitos Gerais. 

1. Recomendável que os pontos dos BOX BLOCKBIT UTM que vão fornecer o serviço VPN IPSEC 

esteja configurado com endereço IP Válido e fixo, tipo link dedicado/ link IP. 

2. Caso alguns dos pontos da VPN IPSEC Tunnel ou VPN IPSEC RAS seja o BLOCKBIT UTM, o 

administrador deve: 

• Habilitar permissão no firewall para o serviço VPN para a(s) “Zona(s) de rede” do(s) 
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endereço(s) IPs válido(s).  

Acesse [Services] >> [Firewall], e configure o acesso ao serviço VPN. 

• Configurar uma política de permissão para o “Encaminhamento – (FW)” entre as redes 

(LAN) IPs não válidos dos pontos VPN para todos os protocolos. Ex. “TCP/ UDP/ ICMP 

(ping)”. 

Acesse [Policy], e configure uma “Política de compliance” com ação na aba 

“Roteamento” do tipo “Permitir”. 

3. Caso esteja configurando um ponto remoto, e seja protegido por Firewall é necessário 

solicitar previamente ao administrador do firewall a liberação no acesso aos seguintes 

serviços e portas: 

• IKE – IPSec. 

• IKE (UDP porta 500). 

• IPSec ESP (IP type 50). 

• IPSec AH (IP type 51) 

• Mascaramento (NAT) protocolo UDP na porta (NATT – 4500). 

• Encaminhamento (FW) para as respectivas redes (local e remota). 
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13.11.2 Configuring VPN IPSEC Tunnel. 

Acesse [Services] >> [VPN IPSEC]. 

 

Para configuração da VPN IPSEC Tunnel na aba [Tunnels] clique em ADD [ ] e defina um nome 

para o Tunnel que será estabelecido, depois clique em [ ]. 

 

Configure todos os campos do formulário baseado nas informações levantadas nas verificações dos 

requisitos pré-estabelecidos. Ao final clique em [√] Enable para habilitação do “Tunnel” e selecione o 

modo de inicialização entre “Start, Add e Route”, e depois clique em [ ].
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NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ]
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13.11.3 Configuring IPSEC RAS 

Acesse [Services] >> [VPN IPSEC]. 

 

Para configuração da VPN IPSEC RAS clique na aba [Remote Access]. 

No quadro [VPN RAS] configure todos os campos do formulário baseado nas informações levantadas 

nas verificações dos requisitos pré-estabelecidos. Ao final clique em [√] Enable VPN RAS para 

habilitação do serviço “Tunnel RAS”. 

 

Para permitir o acesso VPN IPSEC RAS a partir de clientes VPN MS Windows® utilizando senhas do 
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tipo EAP-MSCHAP v2. Configure o quadro [Authentication (EAP-MS_CHAP V2)], nele você deve 

configurar “Usuários”, “Nome do Device (dispositivo)” e “Senha” para o acesso. 

 

NOTA: A conexão client VPN RAS requer a instalação da “C.A (certificate Authority)” em todos os 
dispositivos Windows. 

 

Agora após a configuração de ambos os itens da VPN IPSEC RAS. Clique em [ ]. 
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Após aplicar a ação salvar [ ]. o serviço “Auto-configura” os campos de seleção das fases de 

autenticação [IKEv2 – algorithms (phase 1)] e encapsulamento e criptografia [Algorithms ESP (phase 

2)]. 

 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ]
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13.12 VPN SSL 

A VPN SSL é o serviço responsável pelo gerenciamento no acesso de uma conexão segura sob o 

protocolo SSL a aplicativos e recursos da rede. 

Diferentemente do IPSEC não estabelece conexões sito to site, nem requer a instalação de um 

aplicativo cliente em PCs ou dispositivos moveis. A VPN SSL trabalha sobre a camada 7 (modelo OSI). 

Como SSL é um protocolo que está embutido na maioria das aplicações Web, este tipo de 

encapsulamento de protocolo se torna uma solução VPN mais compatível entre as aplicações, 

inclusive em dispositivos móveis. É uma modalidade de VPN que utiliza os recursos de um navegador 

WEB padrão para estabelecer sua conexão, funciona como um portal WEB (uma intranet pública) 

usado para prover aos usuários remotos acesso a aplicativos e recursos da rede privada de qualquer 

lugar do mundo. 

O serviço de VPN SSL no BLOCKBIT UTM fornece o serviço de conexão VPN SSL Túnel que permite um 

usuário remoto devidamente autorizado utilizar um navegador Web moderno para acessar com 

segurança vários serviços da rede privada, acesso a aplicativos Web, aplicativos cliente-servidor e 

conexões de serviços internos da rede, compartilhamento de arquivos (SMB, NFS) e desktop remoto 

(VNC, SSH, Citrix e Terminal Service). O tráfego entre o browser e o dispositivo BLOCKBIT UTM VPN 

SSL é criptografado, oferece versatilidade, facilidade de uso, e controles específicos de grupos e 

usuários em cada modalidade de aplicação disponível através do “Portal de autenticação”. 

• Modo de operação. 
o Portal WEB Túnel SSL. (Portal de Autenticação). 

▪ Compatibilidade com browsers (MSIE. MSEdge, Mozilla Firefox, Safari). 
▪ Compatibilidade com qualquer plataforma operacional. 
▪ Acesso externo. 
▪ Acesso interno (intranet). 

13.12.1 Requirements for configuring VPN SSL. 

Para a VPN SSL conseguir gerenciar uma conexão segura, precisamos antes certificar que atendemos 

alguns requisitos para então disponibilizar o serviço para a rede. 

O serviço visa disponibilizar aos usuários o acesso de forma segura, a aplicações que ficam instaladas 

em uma rede privada. Através do “Portal de Autenticação” os usuários uma vez autenticados tem 

acesso ao [Virtual Office] um “bookmark" com a lista de aplicações disponíveis para acesso remoto. 
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A lista de aplicações disponíveis para cada usuário é definida através da interface de gerenciamento 

da VPN SSL, ou seja, os usuários somente terão acesso às aplicações que forem previamente 

habilitadas pelo administrador. 

O recurso de tunelamento de aplicações através do Portal, basicamente, consiste em fazer um desvio 

de Porta (Port Forward) para a aplicação de destino. Entretanto, para cada tipo de aplicação, será 

utilizado um método diferente. Abaixo os tipos de aplicações que podem ser acessadas através do 

portal. 

• Tunnel cliente/Servidor 

Requer um cliente da aplicação Servidor. 

• Desktop Remoto 

o Terminal RDP 
o Terminal VNC 
o Terminal SSH 

O portal disponibiliza um programa em Java para acesso a aplicação remota.  

• Aplicações Web 

Utilizam o recurso de Proxy Reverso no servidor de páginas.  

• Compartilhamentos de rede (SMB) 

Requer a configuração de um “Storage SMB” para o recurso de compartilhamento de 
rede.  
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Requisitos da VPN SSL 

1. Habilitar permissão no firewall para o serviço VPN para a(s) “Zona(s) de rede” do(s) 

endereço(s) IPs válido(s).  

Acesse [Services] >> [Firewall], e configure o acesso ao serviço VPN SSL. 

2. Usuários cadastrados no sistema. Seja, usuário local; ou sincronizados (Windows/ Ldap). 

3. Definir quais modelos de aplicações/aplicativos serão acessados remotamente 

• Tunnel cliente/ servidor. Ex: “Cliente de e-mail MS-Outlook >> BLOCKBIT SMX”. 

• Aplicações Web. Ex: “Página da intranet”;” Aplicação web – e-commerce”. 
• Desktop Remoto. Ex:” Terminal SSH; Terminal VNC; Terminal Remote Desktop”. 
• Compartilhamentos de rede – SMB. Ex: “Repositório de ISOS para instalação”. 

4. Levantar os endereçamentos IPs e portas de serviço de cada aplicação para pré-configuração 

dos objetos [IP Addresses] e [Services]. 

5. Para compartilhamento SMB. Requer configurar o item “[System] >> [Storage] >> [SMB]. 

6. Estabelecer a política de USO de cada aplicação que será disponibilizada para seus respectivos 

usuários e seus direitos.  

• Aplicativos. 
• Lista de usuários/grupos com direito de acesso. 

Requisitos da VPN SSL – Nos dispositivos remotos 

1. Requer a instalação do JAVA ORACLE – (Manter sempre atualizado – última versão). 

O JAVA requer alguns ajustes de configuração para permitir execução das aplicações 
disponíveis pela VPN SSL. 

No painel de controle do JAVA.  

Aba [General]  

Arquivos temporários na internet – clique em [Settings] –  

Desabilitar item 

 [  ] keep temporary files on my computer 

Aba [Security]  
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 Clique em [Edit list of sites] 

Adicione a lista de exceções de sites, os seguintes endereços. 

Ex.: https://host.domain.com:9803 ou https://Ip_Address_myserver:9803 
Ex.: https://host.domain.com:922 ou https://Ip_Address_myserver:922 
Ex.: https://host.domain.com ou https://Ip_Address_myserver 
Ex.: http://host.domain.com ou https://Ip_Address_myserver 

Clique em [Manage Certificates] e instale a C.A (Certificate Autority) da plataforma BLOCKBIT 

UTM. 

Selecione o tipo de certificado >> [Trusted Certificate] na Aba [User] clique em [Import] 

altere a seleção do tipo de arquivo para [All files] e importe a C.A. Ex.: “Blockbit Company 

UTM Root CA.crt”. 

Pronto! O JAVA está configurado para permitir a execução das aplicações do portal VPN SSL. 

NOTA: O navegador GOOGLE CHROME não suporta execuções de APPLETS JAVA.

 

 

https://host.domain.com:9803/
https://ip_address_myserver:9803/
https://host.domain.com:922/
https://ip_address_myserver:922/
https://host.domain.com/
https://ip_address_myserver/
http://host.domain.com/
https://ip_address_myserver/
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13.12.2 Configuring VPN SSL. 

Acesse [Services] >> [VPN SSL]. 

 

Para adicionar à lista de aplicativos ou recursos de rede que serão disponibilizados pelo “Portal de 

Autenticação” para ao acesso VPN SSL. Clique em ADD [ ].  
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Antes vamos definir alguns exemplos de políticas de acesso para as aplicações e recursos da rede. 

Ex. 1:  Acesso “TUNNEL” para aplicações do tipo Cliente/ Servidor. 

 Aplicativo Cliente de E-mail “Thunderbird” – serviço IMAP – porta 143 

Endereço IP da aplicação cliente/servidor: “192.168.254.22”. 

Porta da aplicação cliente servidor [IMAP]: “143”. 

Porta local: “Porta alta randômica ou definida pelo usuário: 10143”. 

Comando externo: item opcional Ex. “thunderbird” Requer que esteja no PATH do S.O. 

Descrição: “IMAP-bb-SMX”. 

PERMISSÃO: Grupo “all@blockbit.com” 

Ex. 2:  Acesso “TUNNEL” para aplicações do tipo Cliente/ Servidor. 

 Aplicativo Cliente de E-mail “Thunderbird” – serviço SMTP – porta 587 

Endereço IP da aplicação cliente/servidor: “192.168.254.22”. 

Porta da aplicação cliente servidor [SMTP]: “587”. 

Porta local: “Porta alta randômica ou definida pelo usuário: 10587”. 

Comando externo: item opcional Ex. “thunderbird”. 

Descrição: “IMAP-bb-SMX”. 

PERMISSÃO: Grupo “all@blockbit.com” 

NOTA: As definições de acesso tipo “Tunnel” para aplicações cliente/ servidor exige que o client da 
aplicação executado na “origem” da conexão VPN SSL, seja configurado para conectar no endereço 
de destino “localhost” na respectiva “Portal loca” definida e configurada de acordo a política. 

 

Configuração do Client APP Thunderbird na estação de trabalho remota. 
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Conexão IMAP: Endereço: “localhost” porta: “10143”. 

Conexão SMTP: Endereço: “localhost” porta: “10587”. 

Ex. 3:  Acesso “RDP” Terminal Remote DeskTOP. 

 Endereço IP do terminal RDESKTOP: “192.168.254.183”. 

Porta da aplicação RDESKTOP [MSTSC]: “3389”. 

Porta local: “Porta alta randômica ou definida pelo usuário: 20586”. 

Comando externo: item opcional Ex. “mstsc.exe /w:/h 768 1024” 

Descrição: “RDeskTOP AD (183)”. 

PERMISSÃO: Grupo “all@blockbit.com” 

 

Ex. 4:  Acesso “VNC” Terminal VNC Remote Desktop. 

 Endereço IP do terminal VNC: “192.168.254.184”. 

Porta da aplicação RDESKTOP [VNC]: “5800”. 

Porta local: “Porta alta randômica ou definida pelo usuário: 5585”. 

Descrição: “VNC Viewer”. 

PERMISSÃO: Grupo “all@blockbit.com” 
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Ex. 5:  Acesso “SSH” Terminal Remote SSH. 

 Endereço IP do terminal SSH: “192.168.254.202”. 

Porta da aplicação Remote [SSH]: “22”,. 

Porta local: “Porta alta randômica ou definida pelo usuário: 45097”. 

Descrição: “SSH SRV NFS”. 

PERMISSÃO: Grupo “grp.support@local.net” 

 

Ex. 6:  Acesso “WEB” para aplicações do tipo HTTP/ HTTPS. 

 Endereço url da aplicação WEB: “http://gitlab.blockbit.com:3000”. 

Porta local: “Porta alta randômica ou definida pelo usuário: 63764”. 

Descrição: “GITLAB WEB”. 

PERMISSÃO: Grupo “devel@blockbit.com” 

 

Ex. 7:  Acesso “SMB” para aplicações do tipo Compartilhamento SMB “Samba”. 

 Definir e criar “Storage SMB” em [System] >> [Storage] 
o Endereço do servidor de compartilhamento SMB: “192.168.254.99” 
o Nome do compartilhamento: “ISOs” 
o Usuário e senha de acesso: “Usuário_xxxx”; “XXXXXX”. 

 
Selecionar SMB Share: [Storage SMB Isos] 

Descrição: “SMB ISOs”. 

PERMISSÃO: Grupo “grp.support@local.net” 
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13.12.2.1 Adding a Tunnel. (APP Client/ Server). 

Para adicionar um aplicativo “Tunnel” clique em ADD [ ]. Configure o formulário de acordo as 

especificações para conexão com o aplicativo “Cliente / Servidor”. Depois clique em [ ]. 

Vamos exemplificar a configuração de acordo as políticas definidas no capítulo anterior. 

Ex. 1:  Aplicativo Cliente de E-mail “Thunderbird” – serviço IMAP – porta 143 

 

Ex. 2:  Aplicativo Cliente de E-mail “Thunderbird” – serviço SMTP – porta 587 
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13.12.2.2 Adding a APP RDP. (Remote Desktop). 

Para adicionar um aplicativo “RDP” clique em ADD [ ]. Configure o formulário de acordo as 

especificações para conexão com o aplicativo “Remote Desktop”. Depois clique em [ ]. 

Vamos exemplificar a configuração de acordo as políticas definidas no capítulo anterior. 

Ex. 3:  Acesso “RDP”  Terminal RDESKTOP: “192.168.254.183”. 

 

 

 

13.12.2.3 Adding a APP VNC. (Remote Desktop). 

Para adicionar um aplicativo “VNC” clique em ADD [ ]. Configure o formulário de acordo as 
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especificações para conexão com o aplicativo “Remote Desktop”. Depois clique em [ ]. 

Vamos exemplificar a configuração de acordo as políticas definidas no capítulo anterior. 

Ex. 4:  Acesso “VNC”  Terminal VNC RDESKTOP: “192.168.254.184”. 

 

 

 

13.12.2.4 Adding a APP SSH.  (Remote SSH). 

Para adicionar um aplicativo “SSH” clique em ADD [ ]. Configure o formulário de acordo as 

especificações para conexão com o aplicativo “Remote SSH”. Depois clique em [ ]. 
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Vamos exemplificar a configuração de acordo as políticas definidas no capítulo anterior. 

Ex. 5:  Acesso “SSH”  Terminal Remote SSH: “192.168.254.202”. 

 

 

 

13.12.2.5  Adding a APP WEB. (HTTP/s) 

Para adicionar um aplicativo “WEB” clique em ADD [ ]. Configure o formulário de acordo as 

especificações para conexão com o aplicativo “WEB”. Depois clique em [ ]. 
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Vamos exemplificar a configuração de acordo as políticas definidas no capítulo anterior. 

Ex. 6: Acesso “WEB” URL: “http://gitlab.blockbit.com:3000”. 

 

 

 

13.12.2.6 Adding an SMB share. (samba) 

Para adicionar um aplicativo “SMB” clique em ADD [ ]. Configure o formulário de acordo as 

especificações para conexão com o aplicativo “SMB”. Depois clique em [ ]. 

Vamos exemplificar a configuração de acordo as políticas definidas no capítulo anterior. 
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Ex. 6: Acesso “SMB” para o [storage SMB ISOs] “192.168.254.99”. 

 

 

 

13.12.2.7 Managing applications. (Setting permissions). 

Já temos todos os modelos de aplicações configuradas. 

Esta interface permite “Adicionar”, “Editar”, “Remover” as aplicações VPN SSL e gerenciar o 

“Permissionamento” de acesso de cada aplicação cadastrada. 
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Agora podemos Habilitar as permissões e selecionar “Usuários/ Grupos” e “Tabela de horários” com 

permissão de acesso as respectivas aplicações de acordo às políticas definidas. Clique em [ ] para 

cada aplicação da lista e selecione o respectivo “Grupo” com permissão sob esta aplicação de acordo 

as definições das políticas aplicadas.  Depois clique em [ ]. 

[WEB] – GITLAB WEB - PERMISSÃO: Grupo devel@blockbit.com 

 

[TUN] – IMAP-bb-SMX - PERMISSÃO: Grupo all@blockbit.com 

[TUN] – SMTP-bb-SMX - PERMISSÃO: Grupo all@blockbit.com 

[RDP] – RDeskTOP AD (183) - PERMISSÃO: Grupo all@blockbit.com 

[VNC] – VNC Viewer - PERMISSÃO: Grupo all@blockbit.com 

mailto:all@blockbit.com
mailto:all@blockbit.com
mailto:all@blockbit.com
mailto:all@blockbit.com
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[SMB] – SMB ISOs - PERMISSÃO: Grupo grp.support@local.net 

[SSH] – SSH SRV NFS - PERMISSÃO: Grupo grp.support@local.net 

 



 User Guide 
 

13.12.3 Establishing access VPN SSL. 

Dentre as políticas de acesso aos recursos de rede, o administrador pode definir que a comunicação 

com alguns destes serviços sejam disponibilizados somente a através de VPN.  

Um dos meios para acesso via VPN às aplicações de rede é através do acesso ao portal de 

Autenticação. Somente o portal permite o acesso às aplicações de modo seguro e confiável, por 

estabelecer os acessos criptografados e independentes da origem, seja a rede “LAN”; “DMZ”; ou 

“Rede pública – WAN”. Para estabelecer a comunicação com o “Virtual Office”, o usuário precisa 

acessar o portal, através de Logon único. Este usuário deve ter permissões para acesso ao [Virtual 

Office], como já informado em capítulos anteriores. 

Acessando o portal de autenticação 

O Virtual Office é parte integrante do “Portal de autenticação” e tem como principal objetivo 

oferecer através de um navegador. Ex: MSIE® ou Mozilla Firefox ®, executar “Aplicativos” e “Recursos 

de rede” sob uma conexão segura a VPN SSL. 

Para acesso ao portal de autenticação, digite:  

Ex.: https://host.domain.com:9803 ou https://Ip_Address_myserver:9803 

Vamos fazer um acesso utilizando o usuário. Ex. User: stewart.oliveira@blockbit.com 

 

https://host.domain.com:9803/
https://ip_address_myserver:9803/
mailto:stewart.oliveira@blockbit.com
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Agora para acesso em qualquer uma das aplicações basta clicar sobre a [Descrição] ou o ícone [ ]. 

NOTA: Sabemos que alguns recursos exigem a execução de um APPLET JAVA, pode ser que o 
navegador solicite permissão para execução do aplicativo.  

Se isso ocorrer mesmo você já aplicado os direitos e permissões no APPLET JAVA mencionados no 
requisitos em capitulo anterior. [Permita sua execução].

 

Vamos exemplificar alguns acessos: 
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Ex 1. Clique sobre [ ] 

O Navegador abre automaticamente uma ABA com o acesso a aplicação “WEB” definida na regra. 

NOTA: TODA CONEXÃO TUNNEL SSL executa uma conexão “localhost” na porta Forward “porta local” 
definida na regra.

 

 

Enquanto o usuário estiver com a conexão estabelecida, no portal de autenticação do “usuário” op 

“status” de conexão é retornado assim: 

 

Para derrubar a sessão o usuário pode clicar sobre  o botão [ ]. 
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Ex 2. Clique sobre [ ] 

O navegador abre automaticamente em outra janela um quadro para seleção da resolução de tela 

para apresentação do Remote Desktop.  

Para casos em que o administrador define um comando no acesso à aplicação “RDesktop” para fixar 

resolução. Ex. “mstsc.exe/w:/h 768 1024” como aplicado na política, o navegador retorna 

automaticamente a execução de um APPLET JAVA “lixia-java-RDP” também no endereço “localhost”. 

 

Pronto! Conexão com o servidor Remote Desktop estabelecida com sucesso! 
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Remote desktop conectado 

 

Enquanto o usuário estiver com a conexão estabelecida, no portal de autenticação do “usuário” op 

“status” de conexão é retornado assim: 

 

Para derrubar a sessão o usuário pode clicar sobre  o botão [ ]. 
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14 SYSTEM  

O item sistema administração nos permite gerenciar o acesso à interface de administração WEB, 

definir e aplicar as configurações gerais, a gerência no cadastro e permissões dos administradores do 

sistema, auditar os acessos e as configurações aplicadas, e ainda gerenciar os bloqueios por 

tentativas de acessos não autorizados. 
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14.1 Network. 

Selecione o Menu [System] -> [Network] para configuração. 

Na aba [Settings] temos os itens básicos de configuração, definidos no WIZARD. Neste frame o 

administrador pode alterar suas configurações sempre que necessário, lembrando que qualquer ação 

só terá efeitos após aplicar a fila de comandos. Nesta fase pós instalação certifique-se que o 

endereço de Gateway esteja devidamente configurado. 

 

 

IMPORTANTE: Atualize as informações de hardware do servidor. Clique em [ ] 
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14.1.1 Configuring a network interface. 

Na aba [Interfaces] podemos adicionar devices físicos e virtuais. 

 Ethernet 

 ADSL 

 VLAN 

 VIRTUAL 

O Device “Ethernet” é identificado automaticamente pelo sistema através do sistema BUILT-IN 

responsável em fazer a carga automática do módulo para o S.O. 

Para configurar um device físico, clique na guia [Interfaces], e edite o device corresponde e 

configure-o de acordo os campos e [Save]. 

 

 

IMPORTANTE: Atualize as informações de hardware do servidor. Na Aba [Settings] clique em 

[ ] 
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Após salvar as configurações retorna a interface a seguir. Clique [ ] para habilitar [ ] o device. 

 

IMPORTANTE: A configuração dos devices virtuais [DSL], [VLAN] e [Virtual] são atrelados aos devices 
físicos. Para sua configuração requer obrigatoriamente um device físico [Ethx]. 
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Para configurar um device, clique para adicionar [ ]. Vamos exemplificar adicionando um device 

virtual. Configure-o de acordo os campos e clique em [ ]. 

 

IMPORTANTE: A configuração do campo [Gateway] é opcional. No entanto, é requerido para 
habilitação do respectivo device pelo serviço [Multilink]. A identificação do campo gateway é 
utilizada pelo Multilink para definição da rota default para o respectivo device.
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Após salvar as configurações retorna a interface a seguir. 

 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ]

 



 User Guide 
 

14.1.2 Configuring routes. 

Na aba [Routing] podemos adicionar rotas estáticas entre os devices de rede com a finalidade de 

alcançar uma rede/ sub rede especifica.. 

Para adicionar uma rota, clique em [ ]. Depois clique em [ ]. Configure de acordo as 

especificações e os campos para definição do roteamento. 

 

 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ]

 



 User Guide 
 

14.2 Authentication 

Neste item, o administrador define quais os padrões de autenticação serão usados. Existem 2(três) 

métodos de autenticação, são eles: “Local”, “Integrada”. 

O administrador consegue sincronizar a base de usuários e grupos no BLOCKBIT UTM com uma base 

já existente na rede em um servidor “LDAP”, centralizando assim a administração de cadastro de 

todos os usuários e/ou grupos no respectivo servidor. 

A autenticação integrada suporta autenticação Windows AD e/ou Ldap, é baseada no sincronismo da 

base de usuários. A autenticação baseada no sincronismo Windows AD requer que o servidor 

BLOCKBIT UTM seja integrado ao domínio. Já a autenticação baseada no sincronismo LDAP, não! Esta 

autentica diretamente na base LDAP. 

Esse recurso possibilita múltiplos domínios de autenticação, sendo: 

• [N] domínios do tipo local; 

• E até 2(dois) domínios integrados.  

o Base Windows. 

o Base Ldap. 

IMPORTANTE: Os testes de integração de domínio, sincronismo e autenticação com servidores 
Windows foram aplicados nas versões Windows 2008 Server, Windows 2008 Server R2, Windows 
2012 Server e Windows 2012 Server R2 

14.2.1 Managing the list of users. 

Clique em [Authentication] >> [Users], aba [Users]. 

Neste item, o administrador pode “Pesquisar”, “Importar”, “Adicionar” ou “Remover” um usuário do 

sistema, definir de quais grupos que os mesmos participam. Inclusive habilitar ou desabilitar o 

usuário, quem implica diretamente na ação de login. 

IMPORTANTE: Temos usuários do tipo “Local” e “Remoto”, e vale lembrar que a gerência dos 

usuários remotos é de responsabilidade do servidor de sincronismo “Windows” ou ”LDAP”.
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Para consultar a base de usuários, Selecione [Users] e clique em Pesquisar [ ]. 
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14.2.2 Adding domains and local groups. 

As ações [Importar] ou [Adicionar] usuários só são validos para domínios locais.  

Para exemplificar vamos adicionar 2(dois) domínios do tipo local. Ex.: “local.net” e “guest”, depois 

passamos para o processo e importação/ Add de usuários. 

Adicionando domínios “locais”. 

Para adicionar domínios, na aba [Users] clique em [Domains].  

 

Depois clique no botão ADD [ ] depois clique em [ ]. 

  

Adicionando grupos de usuários para os domínios “locais”. 

Para os casos em que se utiliza “domínios” do tipo local, é recomendável para uma boa prática de 

administração definir também “grupos” de usuários de domínios, este recurso visa facilitar a gerência 

e definição das políticas de compliances que serão aplicadas posteriormente.  

Vamos definir alguns grupos, no exemplo vamos adicionar somente o Ex.1.  
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Ex. 1: “grp_finn – Group Finance” >> Associar domínio “local.net”. 

Ex. 2: “grp-mkt – Group Marketing” >> Associar domínio “local.net”. 

Ex. 3: “grp-support – Group Support” >> Associar domínio “local.net”. 

Ex. 4: “grp-fabril – Group Fabril” >> Associar domínio “local.net”. 

Ex. 5: “grp_admin – Group Administration” >> Associar domínio “local.net”. 

Ex. 6: “all – Group ALL Users” >> Associar domínio “local.net”. 

Para adicionar grupos, na aba [Users] clique em [Groups].  

 

Depois clique no botão ADD [ ] depois clique em [ ]. 
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Para pesquisar os grupos recém-cadastrados, na interface de gerenciamento dos grupos, no campo 

[Search], insira a info de acordo os métodos de pesquisas permitidas e clique em [ ] para listar os 

grupos recém-cadastrados. 

 

Pronto! Já temos um domínio local cadastrado no sistema agora podemos importar/ adicionar 

usuários.  
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14.2.3 Importing and adding users. 

Para realizar a importação de usuários clique na aba [Users] >> [Users], depois clique no botão de 

ação “Importar” [ ]. 

Esta interface permite você importar os usuários a partir de um arquivo do tipo lista, com 

delimitadores de campo. Preencher o formulário de acordo o padrão do arquivo de importação, 

selecione o “domínio” correspondente e os “grupos” se houver, depois clique em [ ]. 

 

NOTA: É comum em um processo de importação de usuários por lista, que o valor “password” 
definido, seja um valor “default” para todos os usuários da lista. Por esse motivo é importante 
manter habilitada a opção “[√] Change password at next login”. 

 

Após salvar o formulário de importação, a interface retorna com a lista de usuários já importados.  
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Para adicionar um usuário do tipo “local” clique no botão ADD [ ] e preencha o formulário 

conforme o exemplo, depois clique em [ ]. 
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NOTA: Observe a lista de usuários, temos: 

[ ] significa que “este - usuário” é do tipo local. 

[ ] significa que “este - usuário” é do tipo remoto, sincronizado com uma base Windows ou LDAP. 

[ ] significa que “a senha deste usuário” expirou.  No próximo “logon” será exigida a 
alteração da senha.

 

NOTA: Adicionar ou Importar usuários, não requer aplicar a fila de comandos.

 

O botão Ações [ ] retorna uma lista de outras ações permitidas na gerência de um usuário. 

 



 User Guide 
 

14.2.4 Adding groups auto registration (Captive portal).  

Existem casos em que o administrador pode precisar disponibilizar os recursos de rede e serviços de 

acesso à internet para usuários “itinerantes”, podemos classificar estes usuários como: “Usuários 

visitantes”. 

Para o gerenciamento deste grupo de usuários “visitantes” o sistema permite adicionar “Grupos” a 

domínios do tipo “Local” e classificá-lo como um grupo “Auto cadastro”, habilitando a opção [√] 

“Captive portal”. O modo Captive portal é usado para permitir o auto cadastro de um usuário, 

recomendado para usuários do tipo visitante.  

Ainda conta com um recurso adicional o “Personal Information” que solicita ao usuário visitante no 

momento do auto cadastro preencher um formulário com seus dados pessoais, o que garante ao 

administrador um registro de log pessoal para fins de auditoria. 

Tudo isso com a finalidade de disponibilizar os recursos de acesso à internet, sem perder seu 

gerenciamento. 

Para adicionar um grupo do tipo auto cadastro, clique na Aba [Users] >> [Groups], depois clique em 

ADD [ ] depois clique em [ ]. Ex.: Vamos adicionar o grupo “grp_guest” e associar ao 

domínio local “guest”. Configure de acordo com o exemplo e as informações do formulário. 
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OK! Temos um grupo do tipo auto cadastro associado ao domínio “guest”. Para atender as condições 

e recursos de gerenciamento que falamos acima, precisamos acessar a área de gerenciamento do 

portal de autenticação e definir um formulário de dados pessoais para preenchimento na ação do 

auto cadastro do usuário “visitante”. 
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14.2.5 Authentication Portal 

O Sistema conta com um serviço de portal de autenticação, uma página web destinada ao serviço de 

logon do usuário na plataforma BLOCKBIT e servir também alguns outros recursos do sistema. 

A interface de gerenciamento do portal no BLOCKBIT UTM permite ao administrador configurar uma 

“Página web com o Termo de USO” dos serviços de internet, customizar a “Página de Logon” com o 

“LOGO” da sua empresa, e ainda configurar um “Formulário de Dados Pessoais” para o serviço de 

auto cadastro do Captive portal para os usuários “visitantes”. 

Para acessar a área de configuração do portal, clique em [Authentication] vá para a Aba [Portal] 

 

[Adding terms of use]. 

Para Adicionar um “Termo de Uso” basta acessar a área para edição do termo e inserir o respectivo 

texto, você conta com os recursos e serviços de formatação de texto ou ainda pode inserir targets 

HTML. Depois clique [ ]. 
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[Customizing the Logo]. 

Esta opção permite o administrador customizar o logotipo inserido no portal de autenticação. 

Basta clicar sobre o item “Choose File”, selecionar a respectiva imagem. 

NOTA: Use PNG with transparent background. Recommended size 33 x 177

 

 

Depois clique [ ]. 
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[Personal Information]. 

Esta opção permite ao administrador definir e criar um formulário de dados pessoais com a 

finalidade de registrar os usuários itinerantes. Este recurso visa criar um nível de proteção para sua 

corporação no âmbito de inquéritos judiciais nos quesitos de segurança da informação e no acesso a 

serviços WEB. 

Para criar um formulário, você deve adicionar os campos que deseja para completar os dados 

pessoais do seu usuário itinerante.  

 

Clique em ADD [ ]. Adicione os campos de acordo os dados pessoais que deseja manter como 

registro para os usuários “visitantes”. Depois clique [ ]. 
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14.2.6 Captive portal 

A definição objetiva do Captive Portal é o “Redirecionamento automático de autenticação”. Este 

redirecionamento acontece para as políticas de segurança no acesso a qualquer serviço que exija 

autenticação. Toda vez que um usuário tentar usar algum recurso ou serviço, não autenticado, o 

sistema automaticamente o redireciona para o portal de autenticação.  

Aplicando um teste de logon. 

Para acesso ao portal de autenticação, digite:  

Ex.: https://host.domain.com:9803 ou https://Ip_Address_myserver:9803 

Vamos fazer um acesso utilizando um usuário de autenticação do domínio padrão “blockbit.com” 

sincronizado com a base Windows AD  

Ex. User: allen.collin@blockbit.com 

  

 
NOTA: O login dos usuários do domínio padrão, não requer digitar o “@domínio”. 

 

https://host.domain.com:9803/
https://ip_address_myserver:9803/
mailto:allen.collin@blockbit.com
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Interface do Portal de autenticação. 

 

O portal de autenticação permite o usuário gerenciar alguns recursos da plataforma. 

Acessar o Termo de Uso. 

Fazer o download da C.A. (Certified Authority). 

Alterar dados pessoais. 

Alterar senha. 

Para ter acesso a esses recursos o usuário pode clicar em [ ]  

 

Para acesso a sessão [Logout] e update [Password] clique em [ ] 

 

Na sessão do portal de autenticação a solução conta com o recurso “Relatório”. Este serviço de 

gerenciamento de relatórios estatísticos é permitido aos usuários com atribuição de receber através 



 User Guide 
 

de agendamento um “Link” com os relatórios sumarizados referente ao trafego de rede e utilização 

de recursos de outros usuários, que “ele” possa gerenciar. 

Relatório sumarizado: 

Serviços utilizados. 

Categorias web acessadas. 

Categorias web bloqueadas. 

Incidência dos aplicativos utilizados detectados. 

Aplicando um teste de logon para os usuários “itinerantes”. 

Para os casos de usuários “visitantes”, ou seja, os usuários itinerantes ou não cadastrados, o portal de 

autenticação disponibiliza o recurso de Auto cadastro já mencionados em capítulos anteriores. 

Toda vez que o usuário “visitante” tentar usar algum recurso ou serviço, não autenticado, o sistema 

automaticamente o redireciona para o portal de autenticação.  

Ex.: https://host.domain.com:9803 ou https://Ip_Address_myserver:9803 

 

https://host.domain.com:9803/
https://ip_address_myserver:9803/
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Agora que já temos o usuário “visitante” cadastrado, podemos fazer o teste de logon. 
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NOTA: O login dos usuários dos domínios diferentes do domínio padrão, requer especificar 
“user@dominio”. Para validar sua autenticação. 

 

 

[ ] significa que “este usuário” está com “sessão aberta” 

O administrador pode remover a sessão aberta de qualquer usuário, basta clicar no botão [ ] 

e aplicar a ação remover sessão [ ]. 
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14.2.7 Integration domain and users - Windows / LDAP. 

Para o funcionamento adequado e seguro das conexões dos serviços BLOCKBIT UTM, com uma base 

de sincronismo Windows AD ou LDAP, é obrigatório pelo menos o cadastro de um domínio. 

Clique em [Authentication] >> [Users], aba [Users]. 

Selecione [Domains], nessa aba podemos “Pesquisar”, “Adicionar” ou “Remover” um domínio. Por 

padrão na ação de pesquisa retorna o “domínio” configurado no Wizard de Instalação. Este domínio 

vem pré-configurado como domínio “padrão”. Clique em pesquisar [ ] para listar o domínio 

cadastrado no Wizard. 

 

Como já foi mencionado o processo de autenticação em uma base Windows requer a integração de 

domínio, para isso, antes de efetivarmos o processo de sincronismo, vamos certificar que o servidor 

esteja configurado adequadamente para o ingresso no controlador de domínio do servidor Windows. 

Selecione o Menu [Servers] e [clique here] para verificação. 

 



 User Guide 
 

Na guia [Settings] temos os itens básicos de configuração, certifique-se que o endereço do campo 

[DNS server 1:] esteja configurado para o endereço IP do controlador de domínio do servidor 

Windows que vamos aplicar o sincronismo de usuários. Caso não esteja, configurar o campo [DNS 

Server 1:] com o respectivo endereço IP. 

 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [

 

Pronto! Agora podemos configurar o item de sincronismo de usuários. 

Clique em [Authentication] >> [Users], aba [Synchronism]. 

Nesta interface temos as Abas [Windows] e [Ldap]. 

A configuração deste item é simples, mais requer alguns cuidados para não gerar erros ou falhas no 

sincronismo. 

Vamos configurar o sincronismo Windows. Selecione [Windows] e clique em habilitar [ ] e 

configure os campos de acordo as definições do seu controlador de domínio depois clique [ ]. 

IMPORTANTE: Consulte a estrutura da floresta do seu servidor Windows AD.
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Abaixo vamos especificar alguns campos: 

 [Port] 

Portas suportadas – 389 (LDAP), 3268 (LDAP Search), ou 636(LDAPS) e 3269 LDAPS Search. 

 [User] 

Especificar um usuário do servidor Windows com direitos de “Bind”, ou seja, com direitos de 

fazer pesquisa na base Ldap. O Usuário precisa ser membro do grupo Administrators. 

Recomenda-se criar um usuário específico para este fim. Ex. “Crie um usuário com o nome 

‘blockbit’.”. Configurar seu perfil com os parâmetros: 

Senha nunca expira; 

 ‘LOGON exclusivo do computador “BLOCKBIT SMX”. 

Para configuração do campo “User” - Use a sintaxe “user@domain”. 

[User filters] e [Group filters] 
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Nas abas [User filters] e [Group filters] configuramos os campos relacionados diretamente 

com a base de sincronismo, se referem à base de pesquisa e os seus respectivos filtros na 

base Ldap do servidor Windows AD  

Campos: “Base”, “Filter”, “Atribute login”, “Atribute nome”, “Atributo member” e “Atribute 

description” de acordo as configurações do servidor LDAP. 

Estes campos são preenchidos automaticamente ao clicar no botão de ação [ ].  

Na interface de sincronismo ainda temos as opções sincronizar agora [ ] e agendamento do 

sincronismo [ ]. 

Para executar o sincronismo agora clique em [ ] e confirme para executar o sincronismo, clique 

em [OK].  

 

Para criar um agendamento de sincronismo, clique em [ ], defina um intervalo de tempo, depois 

clique em [ ]. 

 

NOTA: O princípio de configuração do sincronismo de uma base LDAP é o mesmo.  

 Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ]
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14.2.8 SSO Authentication (Single Sign On). 

BLOCKBIT SSO Windows 

Testes aplicados em servidores Windows(r) versões 2008 e 2012. 

Requer instalação exclusiva no servidor Windows com A.D. (Active Directory). 

O funcionamento do agente SSO requer integração e sincronismo de usuários entre os servidores 

BLOCKBIT UTM e Windows(r). 

O agente SSO não precisa ser distribuído entres as estações de trabalho integradas no domínio 

Windows. 

Atua integrado com os eventos de login do AD (Active Directory). Assim sendo, todo usuário 

autenticado no AD a partir de qualquer dispositivo, incluindo outros sistemas operacionais que de 

alguma maneira se ingressam no AD, gera uma sessão de autenticação automática no servidor 

BLOCKBIT. 

Faça o download do agente SSO e siga as etapas: 

No servidor BLOCKBIT UTM acesse o Menu [Authentication] >> [Synchronism] >> na aba [Windows]. 

 

Exemplo: Clique  [here] to download the Single Sign On Authentication agent. 

Construindo um EVENTO de login. 

https://192.168.0.1:98/files/blockbit-sso.zip


 User Guide 
 

Crie um agendamento no Windows AD. 

Abrir o gerenciador [Administrative Tools]. 

 

Clique em >> [Task Schedule]. Clique com o botão direito do mouse e depois clique em [Create 

task…] 
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Na guia [General] configure a tarefa de acordo o exemplo abaixo, selecionando a versão 

correspondente do seu servidor Windows(r). 

 



 User Guide 
 

Na guia [Triggers] configure o agendamento para a execução:  Clique em [New]. 

 

Selecione “On an event”. Configurando os itens de acordo o exemplo abaixo. 

 

Na aba [Actions] clique em [New]. 
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Configure a execução da tarefa, selecione: “Start a program”. E configure de acordo o exemplo. 

 

Clique em [Browse...] e localize a área de downloads onde salvou o agente SSO. Adicione em 

argumentos o “endereço IP” do servidor BLOCKBIT UTM para a integração do agente SSO de acordo 
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o exemplo: “-h 192.168.254.190”. 

Depois clique em [ OK ] e [ OK ] para finalizar. 

 

 

FINALIZADO! Agendamento de tarefas concluído. 

IMPORTANTE: O processo de “logon/logout” é gerenciado por tempo de inatividade. Não requer 

nenhum controle do tipo “keepAlive”. O timeout de sessão é configurado no servidor BLOCKBIT UTM 
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em: 

[Authentication] >> [Policy] >> field: [Session timeout]. 

O sistema mantém o login/privilégio da última autenticação, se um usuário se autenticar como 

“user1” e na sequência acessar algum recurso da rede Windows como “user2”, exemplo um 

mapeamento de disco, a sessão de usuário válida no BLOCKBIT UTM passa a ser do “user2”. 
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14.3 Administration 

Este item nos permite definir as configurações de segurança em relação à interface de administração 

do sistema.  

Na aba [Settings] no quadro [Session] configure os campos de acordo a política que pretende adotar. 

 

IMPORTANTE: Campo [Integrity key] retorna a chave de integridade definida no momento do 

“Wizard de configuração” o conteúdo deste campo é exclusivamente informativo, não sendo possível 

alterá-lo.  Recomenda-se: Copiar e Salvar seu conteúdo em local seguro. Em casos de reinstalação do 

sistema utilizar esta mesma chave de criptografia, lembre-se ela é usada na criptografia do backup, 

do storage-mail e no registro de integridade dos relatórios. 

 

No quadro [E-mail Notifications] você pode configurar o sistema para o envio de notificações por e-

mail para um administrador exclusivo, determinado pelo endereço de e-mail do destinatário. Estas 

notificações são as mesmas devolvidas em tempo real, alertadas através do menu superior direito 

pelo ícone [ ]. Você pode configurar o sistema para usar um servidor de e-mail “local” ou 

“remoto”. Se pretende receber as notificações por e-mail, configure o serviço e clique em Save 

[ ].  
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14.3.1 Administrators 

Este item permite você gerenciar o cadastro e permissões sobre os administradores do sistema. Por 

padrão o sistema já comtempla o administrador “admin”, sua senha é definida no “Wizard de 

configuração”.   

Na aba [Administrators] você visualiza todos os administradores cadastrados com as opções de 

“Pesquisar”, “Editar” ou “Remover” um administrador de sistema. Temos dois níveis de 

administradores do sistema:  

 Super Administrator: Têm o privilégio total sobre a interface inclusive de gerenciar qualquer 

nível de administrador. Sem a necessidade de definir permissões. 

 Manager: Direitos restritos sobre a administração exigem-se definir permissões sobre as 

interfaces que pode visualizar configurar e administrar. 

 

Para adicionar um administrado do sistema, clique em [ ], a interface de cadastro é dividida em 

2(duas) abas [Information] e [Interfaces], configure a aba “Information”, defina o tipo de 

administrador, caso opte em [√] Super Administrator, a aba “Interfaces” é ocultada, caso contrário, 

defina as permissões sobre as interfaces que o administrator “Manager” terá direitos. Depois clique 

em Save [ ].  
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No exemplo temos: 

 

 

14.3.2 Audits 

Este recurso é muito importante, tem como finalidade principal proporcionar uma gestão de 

administração livre de dúvidas, nesta interface é possível “Auditar” todas as operações realizadas no 

sistema, desde “Visualização”, “Configuração de um serviço” e as “Definições” e ou “Alterações” de 

uma política de compliance realizada por qualquer um dos administradores do sistema, seja o “Super 

Administrator” ou “Manager”. 
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Clique na Aba [Audits], Nesta interface é possível aplicar filtros, por: “Período inicial/final”, 

“Administrators”, “Interfaces” e ainda definir o limite que deseja extrair por página. 
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14.3.3 Blocked 

Na aba [Blocked] você visualiza a lista de IP/hosts bloqueados por tentativa de acesso não 

autorizado, e/ ou tentativa de acesso persistente, com a possibilidade de remover a regra de 

bloqueio antes de do timeout estabelecido nas configurações e políticas de acesso à interface de 

gerenciamento WEB. 

 

 

14.4 License 

Na aba [License] insira a chave de licenciamento fornecida. Lembre-se, você deve ter conexão à 

Internet para que o sistema possa validar a licença. 

Clique em [ ], entre com os dados da licença e clique em [Accept and Save]. 
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Após Salvar a chave de licenciamento o servidor retorna à interface a seguir, ainda com a licença 

INATIVA.

 

Para finalizar o processo requer APLICAR as configurações. 
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NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ]

 

Abaixo a Interface com os dados da licença já atualizados e com status da licença ATIVA.  

 

Após o registro do servidor é recomendável proceder com a atualização do sistema. 

Para atualizar o servidor Clique em [ ] e confirme. 

  

Clique em [OK] para confirmar a atualização do servidor. 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ]
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14.5 Storage 

Nessa seção vamos expor os tipos de “Storages” suportados pelo sistema e suas aplicações: 

 SMB – “Server Message Block” funciona como um aplicativo em nível de rede, protocolo 

aplicado principalmente para o acesso à áreas e arquivos compartilhados, e diversas comunicações 

entre “nodes” em uma rede. Fornece um mecanismo de autenticação Inter-Process Communication. 

Esse modelo de “Storage” é disponibilizado pelo sistema para acesso através do portal da VPN SSL. 

 NFS – “Network File System” Sistema de Arquivo em Rede, permite que um sistema 

compartilhe seus diretórios e arquivos com outros sistemas operacionais através da comunicação em 

rede. Usando NFS, os usuários e softwares de aplicações podem acessar arquivos em sistemas 

remotos quase como se fossem arquivos locais. Esse modelo de “Storage” é disponibilizado pelo 

sistema para as aplicações de “Backup/ Restore” e “Storage mail” para o servidor MRA/MTA (SMX). 

 Disk – “Disk”- Dispositivo físico de armazenamento de dados. São suportados dispositivos do 

tipo (USB- HDD; USB- SSD) para todos os modelos “BLOCKBIT Appliance”. Esse modelo de “Storage” é 

disponibilizado pelo sistema para as aplicações de “Backup/ Restore”. 

 Acesse a interface de gerenciamento dos Storages, vá para [System] >> [Storage]. 
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14.5.1 Adicionando um storage (SMB). 

Vamos exemplificar a configuração “Data storage” para o serviço SMB. Clique em [System] >> 

[Storage], depois clique em ADD SMB storage [ ]. Configure o formulário de acordo as 

especificações para conexão com respectivo servidor SMB, depois clique em [ ]. 

 

 

NOTA: Para o sistema aplicar o recurso “AUTO_MOUNT” e o storage SMB “SMB-DOCs BB” ficar 

disponível para acesso.  Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ].
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14.5.2 Adicionando um storage (NFS). 

Vamos exemplificar a configuração “Data storage” para o serviço NFS. Clique em [System] >> 

[Storage], depois clique em ADD NFS Storage [ ]. Configure o formulário de acordo as 

especificações para conexão com respectivo servidor NFS, depois clique em [ ]. 
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NOTA: Para o sistema aplicar o recurso “AUTO_MOUNT” e o storage NFS “Storage-backup” ficar 
disponível para leitura e escrita- “rw”. Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no 

ícone [ ].
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14.5.3 Adicionando um storage (Disk). 

O sistema operacional das soluções BLOCKBIT conta com um recurso BUILT-IN no KERNEL que 

identifica e carrega automaticamente os módulos de novos dispositivos conectados no servidor.  

Para identificar um dispositivo do tipo “Disk”, clique em [System] >> [Storage], depois clique em 

Atualizar [ ] para reconhecimento do tipo de dispositivo, montagem e configuração da unidade de 

acesso de acordo sua identificação. 

 

IMPORTANTE: O sistema requer que os dispositivos do tipo “Disk” estejam formatados no sistema de 
arquivo tipo EXT4. 
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Formatação do disco – padrão EXT4 

Para Formatação do disco você pode acessar a console do BLOCKBIT UTM.  Clique em [Terminal] em 

seguida clique em [Connect]. 

 

Para o acesso ao terminal, utilize o usuário e senha padrão do sistema. 

Login: admin 

Password:admin 

utmvf login: admin                                                             
admin@utmvf.blockbit.com's password:                                           
Last login: Wed Mar 30 12:49:26 2016 from utmvf                                
Type h to help commands                                                        
-rbash-4.2$                                                                    

O acesso ao terminal é restrito, para listar os comandos disponíveis, digite: h. 

Type h to help commands                                                                        
-rbash-4.2$                                                                                    
-rbash-4.2$ h                                                                                  
BlockBit console commands                                                                      
                                                                                               
arp             free            lscpu           reboot          telnet                         
arping          fsck.ext4       lsusb           recoveryfw      tput                           
biosdecode      getopt          mii-tool        reinstall       tracepath                      
conntrack       grep            mkfs.ext4       restart         traceroute                     
date            h               mount           rewizard        umount                         
debug-mail      host            mtr             route           uname                          
df              hostname        netads          sar             update-blockbit                
dig             ifconfig        nmblookup       services        update-license                 
dmidecode       ifstat          nslookup        smbclient       uptime                         
enable-root     iostat          ntpdate         speedtest       vmstat                         
enable-snmp     iotest          parted          sysctl          wbinfo                         
ethtool         ip              passwd          tcpdump         whois                          
expr            ipcalc          ping            tcptop                                         
fdisk           iptraf          poweroff        tcptrack                                       
-rbash-4.2$                    
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Para listar o novo disco, digite: fdisk –l 

-rbash-4.2$ fdisk -l                                                           
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors                 
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes                                         
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes                          
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes                              
Disk label type: dos                                                           
Disk identifier: 0x000b93f6                                                    
 
Dispositivo Boot      Start         End      Blocks   Id  System               
/dev/sda1   *        2048     1026047      512000   83  Linux                  
/dev/sda2         1026048   625141759   312057856   8e  Linux LVM              
 
Disk /dev/mapper/root: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors       
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes                                         
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes                          
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes                              
 
Disk /dev/mapper/swap: 4177 MB, 4177526784 bytes, 8159232 sectors         
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes                                         
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes                          
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes                              
 
Disk /dev/mapper/data: 293.9 GB, 293890686976 bytes, 574005248 sectors    
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes                                         
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes                          
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes                              
 
Disk /dev/sdb: 8000 MB, 8000110592 bytes, 15625216 sectors                     
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes                                         
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes                          
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes                              
-rbash-4.2$  

Para formatar o disco identificado, digite “mkfs.ext4 [/dev/sdx??]”,  

digite: ex. mkfs.ext4 /dev/sdb/ 

-rbash-4.2$ mkfs.ext4 /dev/sdb                                                                                                         
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)                                                                                                            
/dev/sdb is entire device, not just one partition!                                                                                     
Proceed anyway? (y,n) y                                                                                                                
Filesystem label=                                                                                                                      
OS type: Linux                                                                                                                         
Block size=4096 (log=2)                                                                                                                
Fragment size=4096 (log=2)                                                                                                             
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks                                                                                                 
488640 inodes, 1953152 blocks                                                                                                          
97657 blocks (5.00%) reserved for the super user                                                                                       
First data block=0                                                                                                                     
Maximum filesystem blocks=2000683008                                                                                                   
60 block groups                                                                                                                        
32768 blocks per group, 32768 fragments per group                                                                                      
8144 inodes per group                                                                                                                  
Superblock backups stored on blocks:                                                                                                   
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        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632                                                                  
                                                                                                                                       
Allocating group tables: done                                                                                                          
Writing inode tables: done                                                                                                             
Creating journal (32768 blocks): done                                                                                                  
Writing superblocks and filesystem accounting information: 

done                                                                                                                                   

-rbash-4.2$ 

O dispositivo uma vez conectado ao servidor e formatado no padrão EXT4, está pronto para listar em 

[System] >> [Storage], basta o click em Atualizar [ ], o sistema aplica o recurso “AUTO_MOUNT” e 

o dispositivo fica automaticamente disponível para seleção. 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ]
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14.6 Backup 

O sistema comtempla o recurso de Backup/ Restore. Esse serviço diferente na maioria das soluções 

gera na prática uma “imagem” completa do sistema, o que incluí desde o “Sistema Operacional”, o 

“banco de dados de configuração” e o “banco de dados de relatórios”, garantindo uma cópia integra 

absolutamente idêntica ao seu estado no momento do procedimento, dessa forma também é 

garantida sua restauração de maneira muito mais rápida e eficiente. 

Antes de configurar o serviço de backup, você precisar configurar o serviço de “Data-Storage”.  

Acesse a interface de gerenciamento de backup, vá para [System] >> [Backups]. 

A interface [Server backups] se divide em: 

14.6.1 Settings. 

Nesta área você configura o serviço de backup e define o local de armazenamento entre as opções de 

storage “NFS” ou “Disco”, previamente cadastrados em [System] >> [Storage]. 

Você ainda pode selecionar o tipo de backup: [Daily] ou [Weekly] e definir um horário para realizar o 

backup automaticamente. (Schedule). 

 

O sistema também conta com o recurso de executar um backup na hora, manualmente, basta um 
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clique em [ ]. O backup inclui toda a base de configurações inclusive os relatórios estatísticos. 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [

 

IMPORTANTE: O Backup é gerado no modo criptografado.
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14.6.2 Server backups. 

Nesta área o sistema retorna a lista dos arquivos de backup disponíveis no “Data Storage” 

selecionado e configurado na guia [Settings]. 

O arquivo é gerado com a data e hora do sistema no momento da sua realização. 

Caso esteja fazendo uma reinstalação, lembrar que o backup foi salvo no modo “criptografado” e o 

algoritmo usado na criptografia utiliza-se da chave de integridade gerada no “Wizard de 

configuração” da instalação original do sistema para criptografia e decriptografia do backup/restore.  

Para o sucesso no restore do backup na instalação atual, requer que seja usada a mesma chave de 

integridade e licença usadas para ativação do produto na instalação anterior. 

Para restaurar um backup basta um clique em [ ] para o arquivo que deseja restaurar. 
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IMPORTANTE: Durante o processo de restauração o sistema muda seu estado para o modo de 
RECUPERAÇÃO.  

 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ]

 



 User Guide 
 

14.7  Certificates. 

O propósito de uma autoridade certificadora é confirmar a titularidade dos certificados, confirmando 

que o certificado recebido ao acessar determinado site ou endereço pertence realmente à entidade 

que o está fornecendo. É isso que garante que você está mesmo acessando os sites e endereços SSL/ 

HTTPs de forma segura. 

As soluções BLOCKBIT UTM e SMX permitem você criar a própria autoridade certificadora, uma 

maneira simples e prática de se obter certificados, e é ideal quando a autenticação e criptografia 

serão usadas para proteger recursos de sua empresa, onde você tem o controle sobre quais usuários 

e onde estes certificados serão usados. Exemplo:  

Validação na autenticação VPN IPSEC RAS em redes Windows. 

Validação do login via web ou do Captive portal. 

Acesso ao proxy local. 

Acesso à própria interface WEB do BLOCKBIT UTM/SMX.  

Autenticação SSL ou TLS no acesso SMTPs e IMAPs ou POP3s. Ainda é possível usar estes 

certificados nos acessos externos, seja via cliente de e-mail ou mesmo o webmail. 

No sistema BLOCKBIT os certificados são configurados e gerados pelo “Wizard de configuração”, 

realizados no processo de instalação do sistema. Para acessar a interface de gerenciamento de 

certificados, vá para [System] >> [Certificates]. 
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A interface [Certificates] se divide em [Certificates Authority] e [Server certificate]. 

No quadro [Certificate Authority] você pode fazer “download” para importação nos dispositivos da 

rede, ou gerar uma “nova” C.A (Certificate Authority). 

Para fazer download do certificado, clique em [ ].  

IMPORTANTE: Após o “Download” da C.A. instalar a C.A em todos os dispositivos da rede.

 

Para re-gerar a C.A (Certificate Authority), clique em Save [ ].  

Salvar uma C.A requer que o servidor re-gere a entidade certificadora. Esta ação gera algumas 

implicações no sistema e no ambiente de rede.   

“After generating the C.A, you should also save to generate the certificate server, this procedure 

requires the installation of the new C.A in all network devices. Download the C.A and reinstall on all 

workstations. Remembering that for new CA validation you must RESTART the server you want to 

continue anyway?”  

Clique em [ OK ] 
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“After re-generate you will need to download and install the new C.A in all devices. When re-

generated a C.A. the process cannot be reversed. Do you really want to continue? 

Clique em [ OK ] 

IMPORTANTE: Não é recomendável regerar a C.A (Certificate Authority).

 

No quadro [Server certificate] temos a opção de regerar o certificado de servidor para os casos em 

que a C.A. for re-gerada exigindo assim que também seja re-gerado o certificado do servidor.  

Para regerar um certificado de servidor basta clicar em Save [ ]. 

“After re-generate the certificate it is necessary to restart the server. Do you want to continue ?” 

clique em [OK]. 

Outra opção é a Importação de um certificado assinado por alguma entidade certificadora. O 

certificado deve estar no formato “CRT” ou você deve importar a chave RSA privada no formato 

“KEY”. Para a importação do certificado clique em [ ] selecione os arquivos correspondentes para 

a importação e clique em [ ]. 
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14.7.1 Como configurar um GPO para importar o certificado BLOCKBIT UTM. 

Faça o download da C.A do servidor BLOCKBIT UTM a partir do servidor Windows AD 2012 

responsável em publicar GPO. 

Siga as etapas: 

No servidor BLOCKBIT acesse o Menu [System] >> [Certificates]. 

 

Clique em [ ] para fazer o download da C.A. 

 

14.7.2 Construindo um GPO compatível com os navegadores MSIE(r) e Google Chrome(r). 

Todas as configurações foram realizadas para Windows Server 2012. 

Abrir o Group Policy Management. 

http://wiki.brc.com.br/wp-content/uploads/2015/10/%C3%8Dcone-Download-Omne3.jpg
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Na aba esquerda clique com o botão [direito] do mouse sobre o seu domínio. Ex. [blockbit.com]. 

Clique em [Create a GPO in this domain and link it here...]. 
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Defina um nome para o GPO: [Import C.A. BLOCKBIT] e clique em [ OK ] 

 

Clique para expandir o domínio [Blockbit.com] e clique com o botão [direito] do mouse sobre o link 

do GPO [Import C.A. BLOCKBIT]. 

Clique em [Edit] – Group Policy Management Editor. 
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Clique para expandir >> [Computer Configuration] >> [Policies] >> [Windows Settings] >> [Security 

Settings] >> [Public key Policies]. 

Clique com o botão [direito] do mouse sobre [Trusted Root Certification Authorities]. 

 

Clique em [Import] – Welcome to the Certificate Import Wizard.  

Clique em [Next] e siga as etapas para importação da C.A. 
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Clique em [Browse....] e localize a área de downloads onde salvou a C.A. e clique em [Next] 

.  

Prossiga com a importação… clique em [Next] e [Finish]. 
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Importação realizada com sucesso. 

 

Finalize este processo fechando a janela do Group Policy Management Editor…. 

Ainda no Gerenciador de Política… 

Clique para expandir o domínio ex: [blockbit.com]. 
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Clique com o botão [direito] do mouse sobre o GPO e certifique-se que a opção [√] Link Enable 

esteja “Selecionada”. 

 

Clique para expandir [Group Policy Objects] >> clique no GPO [Import C.A. OMNE]. 

No frame lateral na aba inferior em [Security Filtering] remover a seleção pré-

definida “Autentication Users”. 

E [Adicione] a lista de computadores ou equipamentos ingressados no domínio que receberão este 

GPO. 

 

[Add] a lista de computadores ou equipamentos ingressados no domínio que receberão este GPO. 

Selecione o [Object Types…] >> [*] Computers; Em [Advanced] selecione a lista de hosts e clique 
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em [ OK ]. 

 

Feche a janela do Gerenciador de Políticas…. 

Muitas vezes para validar o GPO configurado é necessário executar o comando “gpupdate”. 

Execute o prompt de comandos e digite: gpupdate /force 

 

Não requer REINICIALIZAR O SERVIDOR. 

O GPO será aplicado na próxima reinicialização de cada estação de trabalho da rede. 
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14.8 Objects. 

Todo o sistema foi desenvolvido orientado a objetos. System Objects é um serviço ou recurso como 

podemos chamá-lo que tem como uma das principais finalidades interagir de maneira amigável com 

o usuário a fim de facilitar o processo de configuração e habilitação dos serviços e recursos gerais do 

sistema. 

Todos os recursos do tipo OBJETO podem ser compartilhados entre os serviços do sistema. 

Recursos de objetos compartilhados: 

• IP Addresses 

• MAC addresses 

• Services 

• Time 

• Period/Dates 

• Dictionary 

• Content-type 

Para gerenciamento dos tipos de objetos clique em [System] >> [Objects], temos aqui a interface 

[Object Manager] a partir desta interface podemos “Adicionar”, “Editar”, “Remover”, e inclusive 

“Importar” listas de alguns tipos de objetos. 
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14.8.1 Object IP Addresses. 

Clique em [System] >. [Objects] >> [IP Addresses] 

Nesse quadro temos a gerência dos objetos [IP Addresses] que são utilizados em todo o sistema. 

Por padrão, o sistema traz alguns objetos pré-cadastrados, exemplo, os objetos referentes às classes 

de rede não válidas: “Class A network”, “Class B network”, “Class C network”. 

Todos esses objetos estão disponíveis para serem usados nos processos de configuração e habilitação 

dos serviços. Os objetos de endereço de rede são classificados em dois tipos: 

 IP ÚNICO 

 LISTA (suporte a múltiplos endereços Ips/ endereço de rede). 

Esta definição é aplicada no momento do cadastro do objeto de endereço, que permite sinalizar se o 

endereço será do tipo [√] IP ÚNICO ou não, esta seleção é que define a classificação tipo de objeto 

cadastrado. 
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14.8.1.1 Adding an object IP address. 

Para adicionar um objeto de endereço IP clique no botão ADD [ ] e configure o objeto de acordo 

as definições para aquele endereço de host e suas aplicações nas configurações dos respectivos 

serviços da solução e os campos do formulário. Depois clique em [ ] 

 

IMPORTANTE: Uma vez definido o objeto do tipo [√] UNIQUE IP, não é possível alterar.

 

Para pesquisar o objeto recém-cadastrado, na interface de gerenciamento do objeto “IP Addresses”, 

no campo [Search], insira a info de acordo os métodos de pesquisas permitidas e clique em [ ] 

para listar o objeto recém-cadastrado. 
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14.8.2 Object MAC Addresses. 

Clique em [System] >. [Objects] >> [MAC Addresses] 

Nesse quadro temos a gerência dos objetos [MAC Addresses] que podem ser utilizados pelas 

“Políticas de compliance” e pelo serviço “DHCP”.  

Os objetos cadastrados ficam disponíveis para serem usados no processo de configuração do serviço 

“DHCP” e pelas “Políticas de compliances”. Os objetos de endereço MAC podem compor um único 

endereço MAC ou uma lista de endereços.  

 

14.8.2.1 Adding an object MAC address. 

Para adicionar um objeto de endereço MAC clique no botão ADD [ ] e configure o objeto de 

acordo as definições das políticas que pretende aplicar para hosts específicos e os campos do 

formulário. Depois clique em [ ] 

IMPORTANTE: A definição do endereço MAC é composta por 48 bits e seu formato é totalmente 
específico, possui 12 dígitos hexadecimais, agrupados dois a dois separados por dois pontos. Sintaxe 
do objeto: 00:01:02:AA:CC:FF
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Para pesquisar o objeto recém-cadastrado, na interface de gerenciamento do objeto “MAC 

Addresses”, no campo [Search], insira a info de acordo os métodos de pesquisas permitidas e clique 

em [ ] para listar o objeto recém-cadastrado. 

 



 User Guide 
 

14.8.3 Services 

Clique em [System] >. [Objects] >> [Services] 

Neste quadro temos gerência dos objetos [Services], que compõe porta e protocolos.  

Por padrão, o sistema traz alguns objetos (portas/protocolos) pré-cadastrados, exemplo, os objetos 

referentes os protocolos e serviços mais comuns: Exemplo: “DHCP”, “DNS”, “HTTP”, “HTTPS”. 

Todos esses objetos estão disponíveis para serem usados nos processos de configuração e habilitação 

dos serviços. Os objetos de serviços podem ser compostos por um conjunto de protocolos e serviços 

diferentes, no objetivo de agrupar esses protocolos e serviços como um recurso comum para ser 

aplicado em uma finalidade específica, seja a configuração de um “Serviço” ou uma “política de 

compliance”. 
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14.8.3.1 Adding an object Services. 

Para adicionar um objeto de serviço clique no botão ADD [ ] e configure o objeto de acordo as 

definições das políticas que pretende aplicar para hosts específicos e os respectivos campos do 

formulário. Depois clique em [ ]. 

Vamos exemplificar o cadastro de um Objeto de serviço para aplicação VPN Client utilizando MAC 

iOS. Ex.:  “VPN iOS X Server – Portas 500/UDP; 1701/UDP; 4500/UDP; 1723/TCP”. 

  

  

Abaixo alguns apontamentos referentes alguns campos, quanto à seleção dos tipos de protocolos.  
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 [Protocol type]. 

Você pode selecionar entre os tipos de protocolo para compor o objeto. Esta seleção permite 

selecionar diferentes protocolos e agrupá-los no mesmo objeto: 

Tipos de protocolos: 

 

 TCP – Associa-se a portas e ranges de portas referente os diversos serviços que executem suas 

aplicações sob o protocolo TCP. Ex.: “Vpn pptp (1723), http (80), https (443), dns (53)”. 

 UDP - Associa-se a portas e ranges de portas referente os diversos serviços que executem suas 

aplicações sob o protocolo UDP. Ex.: “Vpn ike-isakmp (500), Vpn l2tp (1701), Vpn Nat-t (4500), 

dns (53)”.  

 IP – Associa-se a outros protocolos da camada IP. Ex.: “ah, egp, esp, gre, icmp, igmp, sctp, tcp 

e udp”.  

 ICMP – Associa-se a tipos de tratamento e/ou resposta esperada referente ao tráfego do 

protocolo ICMP. Ex.: “Echo Request”, “Echo Replay”, “Destination unreachable”, “time 

exceeded”. 

 [Port type] 

Você seleciona entre 2(dois) tipos de portas (serviços) que vai compor o objeto. 

[Source/Destination] Definição dos campos [Source port]/ [Destination porta] referente  

serviços que normalmente seguem padrões de RFC’s e executam o serviço uma porta 

específica (Destination port), geralmente em serviços que executam sob o protocolo TCP. Ex. 

“HTTP (80); HTTPS (443), DNS(53)”. Existem casos de serviços que também executam sob o 

protocolo UDP. Ex. “DNS (53)”. 

IMPORTANTE: O campo [Source port] é um campo opcional. Geralmente é executada sob uma porta 
alta [1024:65535] aleatória executa no start do serviço.
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 [Range]  

Definição das portas ou serviços que executam normalmente dentro de uma classe de portas 

[Initial port] / [End port] geralmente em serviços que executam sob o protocolo UDP.  Serviços 

que normalmente executam em ranges de portas. Ex.: “VOIP - porta inicial 4500/UDP; porta 

final 5500/UDP.; Câmeras – porta inicial 10000/UDP; porta final 20000/UDP”. 

IMPORTANTE: O Range de portas mesmo para aplicações do mesmo tipo pode variar de acordo a 
especificação de cada aplicativo.

 

Para pesquisar o objeto recém-cadastrado, na interface de gerenciamento do objeto “Services”, no 

campo [Search], insira a info de acordo os métodos de pesquisas permitidas e clique em [ ] para 

listar o objeto recém-cadastrado. 
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14.8.4 Time 

Clique em [System] >. [Objects] >> [Time] 

Neste quadro temos a gerência dos objetos [Time], os objetos são compostos pelos “dias da semana” 

e a “hora inicial e final”.  

Por padrão, o sistema traz 2(dois) objetos TIME pré-cadastrados. 

 Business 

 Weekend 

Esses objetos estão disponíveis para serem usados nos processos de configuração de serviços, como 

exemplo: A definição das políticas de compliances. 
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14.8.4.1 Adding an object Time. 

Para adicionar um objeto de horário clique no botão ADD [ ] e configure o objeto de acordo as 

definições das políticas que pretende aplicar e os campos do formulário. Depois clique em 

[ ]. 

Vamos exemplificar adicionando um objeto de horário Ex.: “Entertainment – Monday/Friday para os 

respectivos intervalos 07h00/08h00 – 12h00/13h30 – 21h00/21h30”.  

  

IMPORTANTE: A definição do objeto horário permite incluir diversos ranges de hora inicial/ hora final 
no mesmo objeto.

 

Para pesquisar o objeto recém-cadastrado, na interface de gerenciamento do objeto “Time”, no 

campo [Search], insira a info de acordo os métodos de pesquisas permitidas e clique em [ ] para 

listar o objeto recém-cadastrado. 
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14.8.5 Period/ Dates. 

Clique em [System] >. [Objects] >> [Period/Dates] 

Neste quadro temos a gerência dos objetos [Period/Dates], os objetos são compostos pelas 

definições e um período que compete “Data/hora inicial” e “Data/hora final”. 

Os objetos cadastrados ficam disponíveis para serem usados nos processos de configuração e 

habilitação de alguns “Serviços”, e definições das “Políticas de compliances”. 

NOTA: Vale ressaltar que os objetos [Period/Dates] tem uma finalidade bastante singular. Ex.: 
Quando se define políticas com tempo de validade, “Data/hora início” – “Data/hora fim”. 
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14.8.5.1 Adding an object Period/Date. 

Para adicionar um objeto de Date e Períodos clique no botão ADD [ ] e configure o objeto de 

acordo as definições das políticas que pretende aplicar e os campos do formulário. Depois clique em 

[ ]. 

Vamos exemplificar adicionando um objeto definindo um intervalo de tempo específico para 

permissões de políticas para os consultores BLOCKBIT. Ex.: “BLOCKBIT Consulting period - para o 

respectivo intervalo 14/03/2016 00h00 – 01/04/2016 23:59”.  

 

Para pesquisar o objeto recém-cadastrado, na interface de gerenciamento do objeto “Period/Dates”, 

no campo [Search], insira a info de acordo os métodos de pesquisas permitidas e clique em [ ] 

para listar o objeto recém-cadastrado. 
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14.8.6 Dictionary.  

Neste quadro temos a gerência dos objetos [Dictionary], também podemos chamá-los de palavras-

chave, que pode ser composto por “listas de palavras” ou conjunto de combinações de “expressões 

regulares”. 

Por padrão, o sistema traz alguns objetos pré-cadastrados. Ex.: “Alphanumeric”, “Email-Address”, 

“Link HTML”, “URL”. 

Todos esses objetos estão disponíveis para serem usados nos processos de configuração e definições 

das “Políticas de compliance”. Ex.: “Filtros de conteúdo WEB”. 
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14.8.6.1 Adding an object Dictionary. 

Para adicionar um objeto Dicionário clique no botão ADD [ ] e configure o objeto de acordo as 

definições e filtros que pretende aplicar nas políticas de compliance, considerando os respectivos 

campos do formulário. Depois clique em [ ]. 

IMPORTANTE: Podemos incluir as “palavras-chaves” desejadas na lista de palavras do objeto 
“Dictionary” por lista de “palavras simples” sem espaços, adicionando “uma por linha” ou 
combinação por “Expressões regulares”. 

 

Ex1.: Vamos exemplificar o cadastro de um Objeto de dicionários com a lista de palavras simples 

“endereços dos servidores de Update Microsoft – Servers WSUS”. No Ex.: vamos adicionar os 

endereços manualmente “uma palavra por linha”. 

  

Para pesquisar o objeto recém-cadastrado, na interface de gerenciamento do objeto “Dictionary”, no 

campo [Search], insira a info de acordo os métodos de pesquisas permitidas e clique em [ ] para 

listar o objeto recém-cadastrado. 
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Vamos adicionar outro objeto Dicionário, clique no botão ADD [ ] 

Ex2.: Vamos exemplificar o cadastro de uma lista de palavras usando “expressões regulares”, notem o 

campo à esquerda [Regular expressions], contempla uma lista de “regex”  que podemos combinar 

para construir uma expressão regular e adicionar à lista de palavras-chave.  

 

Para criar a combinação da expressão regular desejada. Ex.: “O regex:  \. → Corresponde a um 

caractere ponto (.), logo quando temos a seguinte expressão “ftp\.symantec\.com/public” o objeto 

cadastrado corresponde a palavra-chave “FTP.symantec.com/public”, a fim de especificar o endereço 

de um servidor.”. 

Vamos usar esse exemplo e adicionar um novo objeto dicionário. 
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Para pesquisar os objetos recém-cadastrados, na interface de gerenciamento do objeto “Dictionary”, 

no campo [Search], insira a info de acordo os métodos de pesquisas permitidas e clique em [ ] 

para listar os objetos recém-cadastrados. Ex.: Search = “Update”. 
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14.8.7 Content-type.  

Neste quadro temos a gerência dos objetos [Content-type], são compostos por agrupamentos de 

tipos de aplicações baseados no tipo de conteúdo que especificam sua característica. 

Por padrão, o sistema traz alguns objetos pré-cadastrados que agrupam alguns tipos de aplicações 

com a finalidade de facilitar sua aplicabilidade no sistema. Ex.: “ActiveX”, “Compressed”, 

“Executables”, “images”, “javascript”, “Multimedia”, e “Office”. 

Todos esses objetos estão disponíveis para serem usados nos processos de configuração e definições 

das “Políticas de compliance”. Ex.: “Filtros de conteúdo WEB”, “Filtros de E-mail”. 
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14.8.7.1 Managing Content-types. 

O objeto [Content-type] conta com um recurso “extra” diferente dos demais objetos o 

“Gerenciamento do objeto”, por se tratar da especificação dos “tipos de aplicações” este modelo de 

objeto permite cadastrar não somente os agrupamentos, ou seja, os objetos do “tipo de conteúdo” 

dos modelos de aplicações conhecidas, como também permite especificar novos modelos de “tipos 

de conteúdo” cadastrando este “novo tipo” na base de conteúdo do sistema. O que agrega valor e 

permite adicionar este novo “tipo de conteúdo” a objetos já existentes ou adicionar a novos objetos. 

Para adicionar um [Content-type] clique no botão Manager [ ] insira a especificação do content-

type que pretende adicionar e ADD [ ] a lista. Depois clique em [ ]. 

Vamos exemplificar adicionando 2(dois) content-types que se referem a aplicativos e serviços da 

Google. Ex.: “application/vnd.google.safebrowsing-update”; 

“application/vnd.google.safebrowsing-chunk”; 

  

IMPORTANTE: As especificações de novos content-types podem ser identificadas a partir dos 

levantamentos dos registros nos logs detalhados.

 



 User Guide 
 

14.8.8 Adding an object Content type. 

Para adicionar um objeto Content-type clique no botão ADD [ ] e configure o objeto de acordo as 

definições e filtros que pretende aplicar nas políticas de compliance, considerando os respectivos 

campos do formulário. Depois clique em [ ]. 

 

Para pesquisar o objeto recém-cadastrado, na interface de gerenciamento do objeto “Content-type”, 

no campo [Search], insira a info de acordo os métodos de pesquisas permitidas e clique em [ ] 

para listar o objeto recém-cadastrado. 
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15 INTERFACE BLOCKBIT CLI - LINHA DE COMANDOS 

O BLOCKBIT UTM disponibiliza um recurso de console Command Line Interface - CLI, que possibilita 

ao administrador executar comandos de administração e troubleshooting dos principais serviços do 

sistema. Para executar a configuração é necessário um cliente SSH e Console. As aplicações mínimas 

recomendadas são: 

• PUTTY; 

• CygWin; 

• Mobaxterm. 

A seguir apresentaremos passo a passo como acessar o console CLI do BLOCKBIT UTM: 

1. Verifique se o dispositivo de acesso possui um cliente SSH recomendado já instalado. Vamos 

exemplificar o processo utilizando o aplicativo “PUTTY”; 

2. Acesse a console SSH. Preencha os campos: 

• Host Name (or IP Address): inserir o endereço IP do BLOCKBIT UTM. Ex.: 172.16.102.136; 

 

Figura 60 – PuTTY Configuration. 
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• Clique no botão “Open”. 

 

3. A console será exibida, solicitando usuário e senha; 

 

 

 

A imagem abaixo apresenta os comandos dos principais serviços do sistema. 

 

Figura 61 – BLOCKBIT UTM – Command Line Interface. 

 

A seguir, apresentaremos cada comando. 

15.1 [arp] 

Utilizado para mapear o endereço de rede (por exemplo, um endereço IPv4) para um endereço físico, 

como um endereço Ethernet (também chamado endereço MAC). Exibe e modifica esta tabela de 

relação de endereços da Internet para endereços Ethernet. O ARP foi implementado com muitas 

combinações de tecnologias de rede e camada de enlace de dados. O IPv4 é o caso mais comum. 

Utilize este comando para identificar um problema de comunicação de rede ou identificar eventos e 

status de IP conectados.  

Modo de uso: 

Em “login as:” digite o usuário admin e pressione “Enter” 

Após “password:” entre com a senha admin e pressione “Enter” 
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Figura 62 – Command Line Interface – arp. 

 

Exemplo: Apresentar a tabela de endereços IP e endereços de hosts físicos (dispositivos) na rede: 

 

Figura 63 – Command Line Interface – arp – Exemplo. 
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15.2  [arping] 

Descobre e identifica os hosts conectados utilizando a associação da tabela ARP com a resposta 

análoga ao ping que adota o protocolo ICMP. 

Modo de uso: 

 

Figura 64 – Command Line Interface – arping. 

 

Exemplo: Descobrir o endereço MAC de um determinado IP: 

 

Figura 65 – Command Line Interface – arping - Exemplo. 

 

15.3 [biosdecode] 

Exibe informações da bios do appliance em que está instalado o BLOCKBIT UTM. 

Modo de uso: 
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Figura 66 – Command Line Interface – biosdecode. 

 

15.4 [date] 

Lista e permite alterar a data e hora atual. 

Modo de uso: 

 

Figura 67 – Command Line Interface – date. 
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Figura 68 – Command Line Interface – date 1. 

 

Exemplo 1: Listar a data e hora atual: 

 

Figura 69 – Command Line Interface – date – Exemplo 1. 

 

Exemplo 2: Atualizar data e hora baseados no fuso horário América/São Paulo: 

 

Figura 70 – Command Line Interface – date – Exemplo 2. 

 

15.5 [df] 

Apresenta e detalha um relatório de uso do espaço no disco do sistema de arquivos. 

 Modo de uso: 
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Figura 71 – Command Line Interface – df. 

 

Exemplo: Listar o espaço em uso de todas as partições do sistema. 

 

Figura 72 – Command Line Interface – df – Exemplo. 

 

 



 User Guide 
 

15.6 [exit] 

Abandona a sessão. 

Modo de uso: 

 

Figura 73 – Command Line Interface – exit. 

 

15.7 [free] 

Exibe o status de uso de memória RAM do sistema. 

Modo de uso: 

 

Figura 74 – Command Line Interface – free. 

 

Exemplo: Verificar o consumo de memória: 
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Figura 75 – Command Line Interface – free – Exemplo. 

 

15.8 [help] 

Listr todos os comandos disponíveis na interface CLI. 

Modo de uso: 

 

Figura 76 – Command Line Interface – help. 

 

15.9 [Hostname] 

Exibe ou altera o nome de host do seu dispositivo BLOCKBIT UTM. 

Modo de uso: 
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Figura 77 – Command Line Interface – hostname. 

 

Exemplo: Utilizando o comando para exibir o nome atual do seu dispositivo BLOCKBIT UTM: 

 

Figura 78 – Command Line Interface – hostname - Exemplo. 

 

15.10  [ifconfig] 

Configura e mantém as configurações da interface. Pode ativar, desativar e listar o status de cada 

uma das interfaces. Também pode ser utilizado para otimizar a configuração do sistema. 

Modo de uso: 
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Figura 79 – Command Line Interface – ifconfig. 

 

Exemplo: Exibir as informações sobre todas as interfaces de rede, ativas e desabilitadas: 
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Figura 80 – Command Line Interface – ifconfig - Exemplo. 

 

15.11  [ifstat] 

Exibe estatísticas do tráfego de rede. 

Modo de uso: 
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Figura 81 – Command Line Interface – ifstat. 

 

Exemplo: Listar relatório estatístico geral do tráfego de todas as interfaces da rede: 

 

Figura 82 – Command Line Interface – ifstat - Exemplo. 

 

15.12 [iostat] 

Monitora a escrita de entrada e saída (I/O) na estrutura de partições “file system” do disco do 

BLOCKBIT UTM. 

 Modo de uso: 
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Figura 83 – Command Line Interface – iostat. 

 

Exemplo: Listar o uso de (I/O) das partições do BLOCKBIT UTM. 

 

Figura 84 – Command Line Interface – iostat - Exemplo. 

 

15.13 [iotest] 

Executa um teste de escrita de entrada e saída (I/O) na estrutura de partições “file system” do disco 

do BLOCKBIT UTM. 

 Modo de uso: 

 

Figura 85 – Command Line Interface – iotest. 



 User Guide 
 

15.14  [lscpu] 

Exibe informações sobre a arquitetura da CPU. 

Modo de uso: 

 

Figura 86 – Command Line Interface – lscpu. 

 

15.15  [ethtool] 

Apresenta e detalha informações referentes às interfaces de rede, verifica as interfaces online, 

offline, altera velocidade, altera forma de negociação e verifica qual interface está localizada 

fisicamente.  

Modo de uso: 
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Figura 87 – Command Line Interface – ethool. 

 

Exemplo: Identificando uma interface de rede específica: 

 

Figura 88 – Command Line Interface – ethool. 
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15.16  [nslookup] 

Envia pesquisas DNS para um servidor DNS remoto.  

Modo de uso:  

 

Figura 89 – Command Line Interface – nslookup. 

 

15.17 [ntpdate] 

Ajusta a data e hora local do seu dispositivo consultando servidores NTP (Network Time Protocol) 

disponíveis na rede. 

Modo de uso:  

 

Figura 90 – Command Line Interface – ntpdate. 

 

15.18 [ping] 

Testa a conectividade entre dispositivos na rede. Utiliza o datagrama do protocolo ICMP. 

Modo de uso: 
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Figura 91 – Command Line Interface – ping. 

 

15.19  [passwd] 

Altera a senha do usuário “admin” padrão do console. 

Modo de uso: 

 

Figura 92 – Command Line Interface – passwd. 

 

15.20  [poweroff] 

Desliga o sistema. 

Modo de uso:  
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Figura 93 – Command Line Interface – poweroff. 

15.21 [reboot] 

Reinicializa o sistema. 

Modo de uso:  

 

Figura 94 – Command Line Interface – reboot. 

15.22 [reset-admin-blocks] 

Libera sessões bloqueadas do usuário “admin” da interface WEB. 

Modo de uso: 

 

Figura 95 – Command Line Interface – reset-admin-blocks – Exemplo. 
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15.23 [route] 

Exibe e manipula a tabela de roteamento de endereços IP.  

Modo de uso:  

 

Figura 96 – Command Line Interface – route. 

 

 

 

Exemplo 1: 

 

Figura 97 – Command Line Interface – route – Exemplo 1. 

 

Exemplo 2: Configurando um roteamento estático para uma rede estendida: 

Rotas estáticas adicionadas pela console CLI (linha de comando) não são 

salvas ou carregadas após o boot. 
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Figura 98 – Command Line Interface – route – Exemplo 2. 

15.24 [system-status] 

Exibe a disponibilidade do disco e da memória. 

Modo de uso: 

 

Figura 99 – Command Line Interface – system-status. 

15.25 [tcpdump] 

Monitora, captura e analisa pacotes transmitidos pela rede. Assim, permite ao administrador analisar 

o comportamento da rede, auxiliando na identificação de problemas, estações infectadas, tráfego 

malicioso, gargalos etc. 

Modo de uso: 

 

Figura 100 – Command Line Interface – tcpdump. 
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Exemplo: Monitorando todo o tráfego da interface da rede local – interface Eth0: 

 

Figura 101 – Command Line Interface – tcpdump – Exemplo. 

 

15.26 [tcptop] 

Extrai e exibe informações de tráfego das interfaces de rede, tais como: total de pacotes capturados, 

total de pacotes recebidos, total de pacotes bloqueados pelo kernel e total de pacotes trafegados 

pelo TOP 10 endereços IP. 

Modo de uso: 

 

Figura 102 – Command Line Interface – tcptop. 

 

Exemplo: Exibir informações de tráfego top 10 da interface eth0: 
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Figura 103 – Command Line Interface – tcptop – Exemplo. 

15.27 [telnet] 

Utilizado para acesso remoto e testes de simulação de um terminal, de resposta de conexão de um 

serviço e de envio de uma mensagem de e-mail.  

Modo de uso: 

 

Figura 104 – Command Line Interface – telnet. 

Exemplo 1: 

 

Figura 105 – Command Line Interface – telnet – Exemplo 1. 
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Exemplo 2: Testes de conexão com um serviço remoto (terminal Service) em uma porta específica: 

 

Figura 106 – Command Line Interface – telnet – Exemplo 2. 

 

15.28  [tracepath] 

Traça um caminho para um endereço de rede designado, informando sobre o “tempo de vida" ou lag 

TTL e a unidade de transmissão máxima (MTU) ao longo do caminho. 

 

Modo de uso: 
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Figura 107 – Command Line Interface – tracepath. 

 

15.29  [traceroute] 

Traça um caminho para um endereço de rede designado. O comando “traceroute” suporta alguns 

parâmetros avançados, o que o diferencia do “tracepath”, incluindo a seleção dos protocolos: TCP, 

UDP ou ICMP. 

 

Modo de uso: 
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Figura 108 – Command Line Interface – traceroute_1. 
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Figura 109 – Command Line Interface – traceroute_2. 

 

Figura 110 – Command Line Interface – traceroute_3. 

 

Exemplo: Testes para traçar o roteamento ou caminho até o endereço IP de DNS do Google, IP 

8.8.8.8 no protocolo UDP (17): 

 

Figura 111 – Command Line Interface – traceroute – Exemplo 1. 
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15.30 [update-UTM] 

Utilizado para verificação, download e instalação dos pacotes de atualização do BLOCKBIT UTM. 

Modo de uso: 

 

Figura 112 – Command Line Interface – update-UTM. 

15.31  [uptime]  

Exibe há quanto tempo o servidor está ligado. 

Modo de uso: 

 

Figura 113 – Command Line Interface – uptime. 

15.32 [vmstat] 

Relata informações sobre processos, memória, paginação, I/O de blocos e atividades da CPU. 

Modo de uso: 
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Figura 114 – Command Line Interface – vmstat. 

Exemplo:  

 

Figura 115 – Command Line Interface – vmstat - Exemplo. 
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