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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 Intrusão), VPN IPSec, VPN SSL, Secure Web Gateway, ATP 

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

Operando em todas as camadas do modelo OSI (Open Systems Interconnection), com recursos de 

segurança avançados e tendo todo seu gerenciamento feito através de uma interface web fácil de 

navegar, o BLOCKBIT UTM oferece toda a proteção que você precisa centralizada em um único 

equipamento. 

Como principais diferenciais, temos: 

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

tempo real contra malwares, callbacks maliciosos e até mesmo ataques desconhecidos; 

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

à função de atribuição de "nomes" ao invés de “endereços ou portas”, a gestão é agilizada, o 

que melhora a segurança e reduz a necessidade do conhecimento de protocolos; 

• Antivírus e AntiMalware: Conte com recursos avançados, como Antivírus e AntiMalware 

integrados, visando impedir a execução de aplicações não autorizadas e potencialmente 

perigosas. Faça a varredura de arquivos protegidos por senha e escaneie o tráfego nos 

protocolos HTTP/HTTPS possibilitando a interrupção de downloads maliciosos; 

• Timeline: Sendo visível apenas por administradores e gestores, a Timeline permite o 

acompanhamento do histórico de acessos, de ameaças detectadas e aplicações em execução 

em uma linha do tempo exclusiva; 
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• Controle de Banda Flexível: Gerencie a largura de banda das conexões de acordo com suas 

respectivas prioridades, podendo 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 

podem ser criadas e aplicadas por grupos de forma simples e inovadora, reduzindo erros de 

configuração e falhas de segurança causadas ao simplificar as regras de usuário, grupos de 

usuários, serviços e aplicações em execução; 

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

atribua conexões de dados conforme 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: Utilizando tecnologia compatível de maneira nativa 

com sistemas Windows, iOS e Android, permita que seus usuários se conectem com segurança 

à sua rede, sem a necessidade de instalar qualquer software adicional. 

2.1 Recursos – BLOCKBIT UTM 

• Next Generation Firewall: Aumentando a capacidade de proteção contra ataques, o BLOCKBIT 

vai além do firewall tradicional, unindo o que há de melhor em segurança de redes em uma 

única solução. 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 de trabalho, 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: Proporcionando 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, possibilitando também a priorização de pacotes usando protocolos DSCP 

e TOS; 
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• VPN IPSEC: Nosso VPN 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; 

• Inspeção SSL: Atualmente grande parte do tráfego web é feito através de conexões cifradas, o 

BLOCKBIT UTM, permite inspecionar o conteúdo criptografado de sua escolha através das 

políticas de conformidade, permitindo o controle total no acesso e uso de todos os recursos de 

proteção: Como Proteção Avançada Contra Ameaças e Filtragem de Conteúdo; 

• Alta disponibilidade: Os produtos da BLOCKBIT suportam alta disponibilidade (High Availability) 

tendo a capacidade de manter um appliance em modo backup, permitindo que entrem 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: Possuindo mais de 80 milhões de endereços classificados em mais de 

80 categorias e ainda contando com assinaturas de navegadores web, nosso filtro de conteúdo, 

atua em conjunto com a Inspeção SSL, viabilizando o controle completo sobre qualquer tipo de 

conteúdo que possa ser acessado. É possível monitorar o acesso através da criação simplificada 

de políticas de conformidade, especificando usuários, grupos, IPs, uso de banda e prioridade, 

links, navegador e versão, tamanho de downloads, aplicativos web, limite de tempo e muito 

mais; 

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

Management) é possível gerenciar múltiplos dispositivos através de um único 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; 
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▪ IGMP; 

▪ Roteamento multicast (PIM-SM). 

o VLAN; 

o DNS dinâmico; 

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, 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 de sistema e bases de dados necessitam conexão com a internet. 

Requisitos mínimos de instalação: 

• Processamento: 2 x Cores x86_x64; 

• Memória: 2GB RAM; 

• Armazenamento: 32GB. 

 



User Guide  

 

53  © BLOCKBIT 

 

 

 

Plataforma de virtualização: VMware, XenServer, Microsoft Hyper-V e ProxMox. 

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

navegador web. Segue abaixo uma lista das aplicações mínimas recomendadas: 

Navegador Web: 

• Mozilla Firefox versão 45; 

• Google Chrome versão 51. 

Acesso remoto (SSH e Console): 

• PUTTY; 

• CygWin; 

• Mobaxterm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

recomendado é:  4 x Cores x86_x64, 4 GB de RAM e 32 GB de disco. Para 

mais usuários, por favor, consulte uma Revenda BLOCKBIT ou um dos 

nossos especialistas. 
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2.3 Sobre o Guia do Administrador 

Este guia foi desenvolvido especialmente para você administrador, todas as seções foram estruturadas 

de modo a 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". 

 

• 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. A imagem 

abaixo representa a integração dos módulos. 

 

  

Figura 3 - Arquitetura do Sistema – Gerenciamento. 
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Figura 4 - Arquitetura do Sistema – Gerenciamento Centralizado. 
 

 

Figura 5 - Packetflow. 

 

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. 

 

  

Figura 6 - Componentes. 

A seguir explicaremos estes modelos. 

3.1.1 Arquitetura – API 

A Interface de Programação de Aplicativos (API) é a camada de gerenciamento WEB, sendo esta 

executada através de uma API, que segue a especificação RESTful com transferência de dados em 

formato JSON. Podendo 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 pelo usuário de administração do 
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sistema e 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 de seus recursos é possível ao administrador, acessar qualquer tipo de informação 

e executar os comandos de configuração nos serviços do BLOCKBIT UTM.  

Graças às interfaces disponibilizadas na camada de Frontend, é garantido que o usuário final não tenha 

acesso direto aos componentes disponibilizados nas camadas mais profundas da arquitetura do 

sistema.  

O sistema foi projetado para oferecer dois tipos de interface na camada de Frontend:  

• Manager: É uma aplicação WEB para administração dos dispositivos. Nela, o administrador 

define todos os parâmetros de configuração do sistema, efetua 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: O console CLI disponibiliza acesso a diversos comandos para configuração e 

diagnóstico. Esta interface pode ser acessada por meio de conexão através de um terminal SSH 

e serial. 

3.1.3 Arquitetura – Data storage 

No sistema, o Database (Banco de Dados) é dividido em 3 partes: 

• Settings: Camada intermediária, serve para armazenamento e transferência de informações 

entre os componentes de Frontend e Backend. Por meio do sistema de banco de dados, o 

Frontend escreve configurações e parâmetros que serão aplicados nos componentes de 

Backend e no Sistema Operacional;  

• Reports: Base de dados onde são gravados os relatórios de todo o sistema após a realização de 

um scan. 
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3.1.4 Arquitetura – Backend 

Backend é a camada que disponibiliza comandos e programas que aplicam configurações solicitadas, 

sendo excutados através das interfaces de Frontend para os serviços de Scanner e ao Sistema 

Operacional.  

Graças ao sistema possuir característica modular, possuindo serviços independentes entre si, as 

informações entre os recursos de Frontend e 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 de Frontend e os serviços de 

Backend, são realizadas através de uma fila de comandos dentro do banco de dados. Esta fila 

organiza estes comandos por prioridade, de modo a garantir que as configurações dos serviços 

sejam aplicadas na ordem correta pelo sistema; 

• ApplyScripts: Lê os parâmetros de configuração armazenados no banco de dados e reescreve 

essas configurações nos serviços e no sistema operacional; 

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

de rede no produto, tratam-se de processos executados em segundo plano (background) pelo 

sistema; 

• Helpers: São programas acoplados aos daemons e complementam as funções destes mesmos, 

na maioria das vezes, são executados através de PIPE; 

• Summarizers: São programas que coletam informações de logs do sistema, resumindo as 

estatísticas com objetivo de armazená-las nos bancos de dados de relatórios. Graças ao alto 

fluxo de informações coletadas pelo sistema, esses programas foram desenvolvidos visando 

execução 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 

utilizados na implementação dos serviços. 

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

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 o 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”. 

 

Figura 7 - Login VMware. 

http://www.blockbit.com/
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3. Clique em “Create/Register VM”; 

 

Figura 8 - Console VMware. 

 

4. Selecione a opção “Deploy a virtual machine from an OVF or OVA file”; 

 

Figura 9 - 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; 
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Figura 10 - Select OVF and VMDK files. 

 

• Clique no botão “Next”; 

 

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

 

Figura 11 - Select Storage. 
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• 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...” Espere a conclusão deste processo, que deverá 

ocorrer automaticamente; 

 

Figura 12 - 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. Segue uma breve descrição sobre as 

opções:  

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

“Disk provisioning – Disco Thin”. 

 

Figura 13 - Deployment options. 

 

• Clique no botão “Next”. 

 

8. Revise as configurações definidas antes de finalizar upload; 
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Figura 14 - Ready to complete. 

 

• 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:  
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Figura 15 - Iniciando o BLOCKBIT UTM pela primeira vez. 

 

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

Hardware como para Appliances Virtuais. 

 

Não é necessário realizar nenhum passo, apenas aguardar até a liberação da tela de login.  

 

Figura 16 - Tela de login – BLOCKBIT UTM. 
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Agora será necessário configurar o IP. Para tanto, realize os seguintes passos: 

1. Localhost login: Efetue o login através do 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: 

 

 

 

Após realizar esse procedimento a senha terá sido alterada com sucesso.  

3. Altere o endereço IP do BLOCKBIT UTM; 

 

 

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. 

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

guia utilizaremos o endereço IP 172.16.102.136 como exemplo. Caso deseje 

alterar, siga os passos a seguir: 
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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 terá sido alterado.  

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

ifconfig 172.16.102.136/24, e digite “Enter”. 

route add default gw 172.16.102.1, e digite “Enter”. 
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4.3 Gravações das imagens nos pendrives  

No site da BLOCKBIT realize o download da imagem de instalação correspondente. 

As imagens devem ser baixadas e salvas em uma pasta do computador. Verifiquem o MD5SUM dos 

arquivos para garantir que não estão corrompidos. A aplicação para realizar o MD5SUM em Microsoft 

Windows é a WinMD5Free (http://www.winmd5.com/), para executar essa verificação siga os passos 

abaixo: 

4.3.1 Verificação dos arquivos: 

1. Abra a aplicação, a seguinte tela será exibida: 

 

Figura 17 - WinMD5. 

  

http://www.winmd5.com/
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2. Selecione o arquivo da imagem e aguarde o cálculo: 

 

Figura 18 - MD5 Check. 

 

3. Compare os valores obtidos das duas imagens no WinMD5 com os respectivos valores salvos 

na seção. 

 

4.3.2 Gravando as imagens: 

Para gravar as imagens é necessário o aplicativo Win32 Disk Imager que poderá ser baixado clicando 

neste link: https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/Archive/. 

1. Insira um pendrive, de no mínimo 8 GB; 

2. Abra a aplicação, a seguinte tela será exibida; 

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/Archive/


 User Guide 

 

© BLOCKBIT  72 

 

Figura 19 - Win Disk Image. 

  

3. Clique na imagem da “pasta” e selecione a imagem UTM-1.2-Install-firmware-1.0.4.img a ser 

gravada no pendrives; 

 

Figura 20 - Gravando a imagem. 
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4. Selecione o Device correspondente ao pendrive que deseja gravar a imagem; 

5. Para gravar a imagem clique em “Write” e aguarde a gravação da imagem no pendrive; 

  

Figura 21 - Processo de gravação da imagem. 

  

6. Após aparecer a mensagem de confirmação de gravação o pendrive estará pronto para uso; 

 

Figura 22 - Concluindo gravação da imagem. 

    

4.3.3 Acesso ao Console – Putty  

Antes de iniciar os procedimentos a seguir o aplicativo Putty deverá estar disponível na máquina na 

qual será feita a conexão ao Equipamento. O Putty é um software de emulação de terminal grátis e de 

código livre.  
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Agora configure o emulador de terminal com os parâmetros a seguir: 

• Porta: COM1 (a porta pode variar, verifique seu gerenciador de dispositivos do Windows); 

• Taxa de transmissão padrão: 115200; 

• Bits de dados padrão: 8; 

• Stop bits padrão: 1; 

• Paridade padrão: Nenhum. 

 

 

Figura 23 - Putty Settings. 
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Figura 24 - Putty Connect. 
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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 

como confiável nenhuma autoridade certificadora que valide o acesso a esta página. Portanto, é 

necessário fazer a configuração de exceção no navegador web.  

Para configurar a exceção, siga os passos:  

1. Conecte no navegador de internet e acesse o endereço: https://172.16.102.136:98. 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. 

 

 

 

 

 

 

Caso o Browser emita um ALERTA DE SEGURANÇA, siga as recomendações 

abaixo. 
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5.1 Configurando exceção no Google Chrome 

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

1. Clique no botão “Advanced”;  

 

 

 
Figura 25 - Exceção Chrome – Botão “Advanced”. 

 

2. Clique no link “Proceed to 172.16.102.136 (unsafe)” para aceitar esta página como confiável; 
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Figura 26 - Exceção Chrome – “Proceed to 172.16.102.136 (unsafe)”. 

A configuração de exceção no Google Chrome foi realizada com sucesso. 

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 27 - Exceção Mozilla Firefox – Your connection is not secure. 
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3. Clique no botão “Confirm Security Exception”. 

 

 
Figura 28 - 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. 

A seguir será apresentado o processo de instalação e o correto preenchimento de todos os campos 

requisitados pelo 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://172.16.102.136:98. Caso tenha 

alterado o endereço IP, utilize o IP alterado; 

 

Figura 29 - Installation Wizard. 
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2. Digite os seguintes dados no frame “Server settings”, para as 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 do 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 de 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 para a 

criação do certificado SSL no console de administração do BLOCKBIT UTM: 

• Country: Defina o país. 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. 

 



 User Guide 

 

© BLOCKBIT  82 

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 será exibida solicitando a confirmação, ao clicar em “ok” 

o sistema irá aplicar as configurações e será reinicializado. 

 

 

Figura 30 - Installation Wizard – Formulário. 

 

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

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

e retornará a interface de logon. 

 

Figura 31 - Tela de LOGON de administração do BLOCKBIT UTM. 
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7 AMBIENTE DE REDES 

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

configurações de servidores: Standalone e H.A. 

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 32 - Topologia da rede – BLOCKBIT UTM Manager. 

 

As vantagens de utilizar essa topologia são: Economia de máquinas e facilidade de implementação. 

 



User Guide  

 

85  © BLOCKBIT 

7.2 BLOCKBIT UTM – H.A. 

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

Secundário.  

 

Figura 33 - Topologia da rede – BLOCKBIT UTM H.A. 

 

As vantagens de utilizar essa topologia são: Alta disponibilidade e flexibilidade. 
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Para ilustrar o processo de instalação e configuração do BLOCKBIT UTM, durante este manual 

criaremos uma rede tomando como base a seguinte tabela de endereçamento IP como exemplo: 

 

Tabela 1 - Endereçamento IP. 

NOME ENDEREÇO IP 

EXTERNO 

REDE INTERNA 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Arquivos/Textos/UTM/UTM%201.5/UTM%201.5.2/www.blockbit.com
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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 de se 

adequar a tela de qualquer dispositivo utilizado para acesso (tablets, smartphones, notebook, etc.). 

Isso garante agilidade e facilidade para sua empresa, 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://172.16.102.136:98. Caso tenha alterado o 

endereço IP, utilize o IP alterado; 

2. Acesse utilizando os seguintes dados: 

• User: O Login fo usuário cadatrado, além disso, caso o E-mail tenha sido cadastrado, é 

possível utilizá-lo para efetuar o login. 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 34 - 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 35 - 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 36 - Dashboard – System. 

Para realizar o licenciamento do BLOCKBIT Network Security é necessário 

estar conectado à internet e com acesso a Porta 443 sem proxy para os 

seguintes endereços: 

https://license.blockbit.com 

https://update.blockbit.com  

https://license.blockbit.com/
https://update.blockbit.com/
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• O widget License irá 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, a tela abaixo será exibida: 

 

Figura 37 - License info. 

 

3. Ao clicar em [ ] a tela abaixo será exibida: 
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Figura 38 - Update License. 

 

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

• Após isso clicar no botão “Accept and Save” a tela abaixo será exibida. 
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Figura 39 - License info – Update License. 

 

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

executada para ser aplicada no sistema. A tela abaixo informa a fila de comandos no aguardo 

para serem executados; 

 

Figura 40 - Apply queue. 
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• Após clicar em ”Apply” o sistema irá aplicar as configurações referentes 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; 

• Events. 

 

 

Figura 41 - 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 42 - Dashboard – Overview – Menu. 

 

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

widget correspondente. 

9.2 Dashboard – Overview 

Este recurso permite ao administrador a visualização dos relatórios sumarizados e ainda conta com a 

opção de exportar no modo PDF. Também é possível extrair os relatórios no modo “Detalhado”, no 

entanto este relatório se limita aos últimos 7(sete) dias, é possível extraí-los no modo WEB ou exportar 

para o modo Texto “arquivo .CSV”. 

• Link dos relatórios sumarizados. 

• Web Filter; 

• Application Control; 

• Intrusion Prevention; 

• Threat Protection; 

• Antimalware; 

• User Behavior. 
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• Top level (cem); 

• Link dos relatórios detalhados de até 7 (sete) dias; 

• Link User behavior 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. 

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 

comportamento, risco e impacto no uso de banda; 

• Alertas e notificações em tempo real que podem ser disparados através de agendamento. 

 

Figura 43 - Dashboard – Overview. 

 

 

 

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

armazenadas por 7 (sete) dias. Caso o disco atinja sua capacidade máxima 

de armazenamento, a retenção destas informações será interrompida. 
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A seguir detalharemos cada widget com informações sumarizadas disponíveis no BLOCKBIT UTM. 

 

9.2.1 Widgets – 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. 

 

Figura 44 - Dashboard – Network Traffic. 

 

9.2.2 Widgets – Web Filter 

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

Web Gateway. 

 

Figura 45 - Dashboard – Web Filter. 



 User Guide 

 

© BLOCKBIT  98 

 

9.2.3 Widgets – 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). 

 

Figura 46 - Dashboard – Advanced Threat Protection. 

9.2.4 Widgets – 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 47 - Dashboard – Intrusion Prevention System. 
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9.2.5 Widgets – Users e Groups 

Os widgets “Users” e “Groups” exibem informações dos 200 usuários ou grupos de usuários com maior 

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

min.) e Speed (60 min.). 

 

Figura 48 - Dashboard – Users. 

 

 

Figura 49 - Dashboard – Groups. 
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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 50 - Dashboard – Services. 

 

No item Services no botão [ ] é possível cadastrar serviços para serem sumarizado pelo sistema, por 

default o sistema vai com os principais serviços habilitado para serem sumarizado conforme a tela 

abaixo: 

 

Os widgets 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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Figura 51 - Dashboard – Services settings. 

 

Ao preencher o campo Port e Service e clicar no botão [ ], o sistema irá cadastrar um novo serviço 

para ser sumarizado. 

 

Figura 52 - Dashboard – Add services settings. 
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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.). 

 

Figura 53 - Dashboard – Policy. 

 

9.2.8 Widgets – Web Filter 

O widget “Web Filter” exibe informações referentes ao tráfego Web, sendo este classificado pelas 

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

(5 min.), Traffic (60 min.) e Speed (60 min.). 

 

Figura 54 - Dashboard – Web Filter. 
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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.). 

 

Figura 55 - 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 56 - Dashboard – Advanced Threat Protection. 
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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 invasão (IPS). As informações sumarizadas são: Hits (total), Hits (5 

min.) e Hits (60 min.). 

 

Figura 57 - 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.). 
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Figura 58 - Dashboard – Antimalware. 

 

9.2.13 Widgets – Security alerts 

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

proteção e segurança do BLOCKBIT UTM.  

Security alerts 

 

Figura 59 - Dashboard – Security alerts. 
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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”, permitindo também visualizar e alterar o 

“Status dos módulos e serviços”. 

Diversos widgets 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 (%); 

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. 
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Figura 60 - Dashboard – System. 

 

9.3.1 Widgets – Information 

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

• Hostname: Nome DNS configurado no equipamento. Ex.: utm.blockbit.com; 

• 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: Informa a data e hora do sistema; 

• Uptime: Informa o tempo em horas que o sistema está ativo. Ex.: 22:55 (hours). 
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Figura 61 - 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%; 

• RAM: Exibe a porcentagem de uso de memória RAM do sistema em tempo real. Ex.: 19% 

de utilização. 
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Figura 62 - 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 63 - Dashboard – License. 

 

9.3.4 Widgets – Subscriptions 

O widget “Subscriptions” 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 identificam 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. 
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Todas as bases são atualizadas constantemente pela BLOCKBIT, garantindo a efetividade e segurança 

do ambiente. 

 

Figura 64 - Dashboard – Subscriptions. 
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9.3.5 Widgets – Services 

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

reiniciá-los ou pará-los: 

 

Figura 65 - Dashboard – Services. 
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Em “Services” é possível reiniciar e parar os serviços, ao clicar sobre o nome do serviço a tela abaixo 

será exibida. 

 

 

 

Figura 66 - Dashboard – Services options. 

 

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

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

e o serviço será reiniciado. 

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

em “Ok”. 

  

Figura 67 - Dashboard – Services ação. 
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9.4 Dashboard – Events 

Este recurso permite ao administrador a visualização dos relatórios detalhada referente a Network 

Traffic, Web Filter, Application Control, Threat Protection, Intrusion Prevention, Antimalware, 

Authentication e VPN, possibilitando ao administrador, correlacionar os dados com a janela, 

possibilitando a filtragem dos dados. Também é possível extrair os relatórios no modo “Detalhado”, 

no entanto este relatório se limita aos últimos 7(sete) dias, é possível extraí-los e exportá-los para o 

modo Texto “arquivo .CSV”. 

 

Abaixo segue a lista de relatórios que o sistema contempla para ser analisado. 

• Network Traffic; 

• Web Filter; 

• Application Control; 

• Threat Protection; 

• Intrusion Prevention; 

• Antimalware; 

• Authentication; 

• VPN. 

 

No menu principal clique em [Dashboard] >> [Events]. 
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Figura 68 - Dashboard – Events. 

9.4.1 Network Traffic 

Ao clicar sobre o botão [ ] e selecionar a opção Network Traffic o relatório abaixo será exibido. 

 

 

 
Figura 69 - Dashboard – Events – Network Traffic. 

 

É possível agrupar as conexões baseados nos campos Date; Protocol; Source; Destination; Devices; 

User; Mac; Policy; Policy ID e Action clicando sobre o botão [ ], localizado ao lado da informação a 

qual deseja-se agrupar. 
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Ao clicar sobre o botão [ ] é possível visualizar os eventos que foram gerados baseando-se na 

conexão, segue um exemplo abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 - Dashboard – Events – Visualizar Eventos. 

 

9.4.2 Web Filter  

Ao clicar sobre o botão [ ] e selecionar a opção Web Filter, o relatório abaixo será exibido. 
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Figura 71 - Dashboard – Events – Web Filter. 
 

 

É possível agrupar as conexões baseados nos campos User e Website clicando sobre o botão [ ] que 

aparece ao lado da informação na qual gostaria de ser agrupada. 

Ao clicar sobre o botão [ ] é possível visualizar os eventos que foram gerados baseado na conexão, 

abaixo exemplo. 

 

Figura 72 - Dashboard – Full View. 

 

Ao clicar sobre o botão [ ], o sistema irá exibir informações detalhadas do acesso. 
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Figura 73 - Dashboard – Informações detalhadas. 

 

Ao clicar sobre o botão [ ], o sistema irá exibir informações sobre os eventos de firewall que gerou 

esse acesso. 

 

Figura 74 – Dashboard – Events – Web Filter – Full View – Informações detalhadas – Acesso do Firewall. 
 

  

9.4.3 Application Control  

Ao clicar sobre o botão [ ] e selecionar a opção Application Control o relatório abaixo será exibido. 
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Figura 75 – Dashboard – Events – Application Control. 
 

 

É possível agrupar as conexões baseados nos campos User/IP, Source, Destination e Application 

clicando sobre o botão [ ] que aparece ao lado da informação na qual gostaria de ser agrupada. 

Ao clicar sobre o botão [ ] é possível visualizar os eventos que foram gerados baseado na conexão, 

abaixo exemplo. 

 

Figura 76 – Dashboard – Full View. 
 

 

Ao clicar sobre o botão [ ], o sistema irá exibir informações detalhadas do acesso. 
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Figura 77 – Dashboard – Informações Detalhadas. 

9.4.4 Threat Protection  

Ao clicar sobre o botão [ ] e selecionar a opção Threat Protection o relatório abaixo será exibido. 

 

Figura 78 – Dashboard – Events – Threat Protection. 

 

É possível agrupar as conexões baseados nos campos User/IP, Source, Destination, Impact e Detection 

clicando sobre o botão [ ] que aparece ao lado da informação na qual gostaria de ser agrupada. 

Ao clicar sobre o botão [ ] é possível visualizar os eventos que foram gerados baseado na conexão, 

abaixo exemplo. 
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Figura 79 – Dashboard – Full View. 

 

Ao clicar sobre o botão [ ], o sistema irá exibir informações detalhadas do acesso. 

 

Figura 80 – Dashboard – Informações Detalhadas. 

9.4.5 Intrusion Prevention  

Ao clicar sobre o botão [ ] e selecionar a opção Intrusion Prevention o relatório abaixo será exibido. 
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Figura 81 – Dashboard – Events – Intrusion Prevention. 

 

É possível agrupar as conexões baseados nos campos User/IP, Source, Destination, Impact e Detection 

clicando sobre o botão [ ] que aparece ao lado da informação na qual gostaria de ser agrupada. 

Ao clicar sobre o botão [ ] é possível visualizar os eventos que foram gerados baseado na conexão, 

abaixo exemplo. 

 

Figura 82 – Dashboard – Full View. 

 

Ao clicar sobre o botão [ ], o sistema irá exibir informações detalhadas do acesso. 
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Figura 83 – Dashboard – Informações Detalhadas. 
 

9.4.6 Antimalware 

Ao clicar sobre o botão [ ] e selecionar a opção Antimalware o relatório abaixo será exibido. 

 

Figura 84 – Dashboard – Events – Antimalware. 
 

 

É possível agrupar as conexões baseados nos campos User, IP, Domain e File clicando sobre o botão [

] que aparece ao lado da informação na qual gostaria de ser agrupada. 

Ao clicar sobre o botão [ ], o sistema irá exibir informações detalhadas do acesso. 
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Figura 85 – Dashboard – Informações Detalhadas. 
 

 

9.4.7 Authentication  

Ao clicar sobre o botão [ ] e selecionar a opção Authentication o relatório abaixo será exibido. 

 

Figura 86 – Dashboard – Events – Authentication. 

9.4.8 VPN 

Ao clicar sobre o botão [ ] e selecionar a opção VPN o relatório abaixo será exibido, com informações 

sobre status de conexão da VPN, tipo de VPN que conectou que pode ser do tipo IPsec ou VPSSL. 
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Figura 87 – Dashboard – Events – VPN. 
 

9.5 Dashboard – Política de relatórios 

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. 

9.5.1 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: 

Habilitar/ Desabilitar os logs detalhados por serviço. 

• [ ] Habilitar log detalhado de Network Traffic 

• [ ] Habilitar log detalhado de Web Filter 

• [ ] Habilitar log detalhado de Intrusion Prevention 

• [ ] Habilitar log detalhado de Threat Protection 

• [ ] Habilitar log detalhado de Antimalware 

• [ ] Habilitar log detalhado de VPN 

• [ ] Habilitar log detalhado de Autenticação 
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Habilitar/ Desabilitar a manutenção dos logs estatísticos e dos relatórios.  

• [ ] Manutenção das estatísticas Mês(es)  

• [ ] Manutenção dos relatórios (CSV/PDF) Mês(es)  

Encaminhar arquivo SYSLOG 

Opção para encaminhar os arquivos referente os relatórios detalhados dos serviços: “Web”, 

“Ameaças”, “Ataques”, “Firewall”, “Antimalware”, “VPN”, e “Autenticação” para outro servidor 

SYSLOG.  

O administrador deve especificar endereço IP do servidor SYSLOG e porta do serviço e o protocolo. 

Porta padrão do SYSLOG: 514 (UDP) 

• [ ] Encaminhar SYSLOG  

 

Figura 88 – Encaminhamento SYSLOG. 

 

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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Desabilitar sumarização e log quando disco acima de X % de uso 

Opção para desabilitar sumarização e logs do sistema caso o espaço em uso do disco chega ao valor 

configurado conforme tela abaixo. 

• [ ] Desabilitar sumarização e log quando disco acima de ... % de uso. Ex. Default 85%.  

 

Figura 89 - Dashboard – Settings. 
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IMPORTANTE: Desabilitar estes recursos de sumarização contribui diretamente para MELHORAR a 

taxa de transferência (Throughput) do seu dispositivo. 

Os resultados dos testes de desempenho apresentados no “Datasheet” disponibilizado em nosso site 

foram realizados com ambos os recursos de sumarização desabilitados. 

ATENÇÃO: Desabilitar a SUMARIZAÇÃO dos “Serviços” e “Aplicativos WEB” não interferem nas ações 

de Bloqueio atribuídas nas políticas de compliance.  

Os Aplicativos Web continuam sendo detectados e bloqueados, no entanto, a partir da desativação 

do recurso não geram os logs estatísticos dos acessos ou bloqueios.  

Sendo possível identificar o bloqueio por origem/ destino nos relatórios detalhados. 

 

 

 

9.5.2 Widgets – Schedules 

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

disponíveis são: 

• Overview; 

• Network Traffic; 

• Web Filter; 

• Aplication Control; 

• Threat Protection; 

• Intrusion Prevention; 

• User Behavior. 

Não é possível extrair os relatórios detalhados anteriores a data da sua 

habilitação. 

https://www.blockbit.com/pt-br/wp-content/uploads/sites/3/2016/12/Datasheet-BB-UTM-pt-BR.pdf


User Guide  

 

129  © BLOCKBIT 

 

 

Figura 90 - 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. Em cada tipo de relatório é permitido realizar filtros por usuários, 

grupo de usuários e 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; 

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”, caso selecione a opção 

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

Current Day. 

mailto:maderno@blockbit.com


 User Guide 

 

© BLOCKBIT  130 

 

Figura 91 - Dashboard – Add Schedule. 

 

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

 

 

Figura 92 - Dashboard – Schedule Overview. 

 

Sobre o agendamento, existem dois botões [ ] para edição e remoção do agendamento 

respectivamente.  

O acesso ao relatório fica disponibilizado para download no “Portal de autenticação” que foi 
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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 93 - Dashboard – Schedule – Acesso ao relatório. 

 

No campo Action existe dois botões [ ], o primeiro para download do PDF e o outro para 

deletar o arquivo. 
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10 ANALYZER 

O BLOCKBIT UTM além do dashboard já apresentado, possui um recurso de gerenciamento de 

“Relatórios” que retorna informações essenciais para a administração e gerência de eventos e 

informações que reúne dados SUMARIZADOS e DETALHADOS dos principais serviços. Todos os 

relatórios do sistema são armazenados por 7 dias no servidor. 

• Web Filter; 

• Application Control; 

• Intrusion Prevention; 

• Threat Protection; 

• Antimalware; 

• User Behavior. 

 

10.1 Analyzer Web Filter  

No menu [Analyzer] >> [Web Filter] temos os seguintes relatórios estatísticos dos acessos WEB via 

proxy: 

• Total de requisições; 

• Total bloqueados; 

• Histórico; 

• Tráfego. 

E informações gerais de tráfego dos Top 100 (cem) referente aos filtros de conformidade: 

• Regras Acessadas; 

• Regras Bloqueadas; 

• Usuários; 

• Categorias Acessadas; 

• Categorias Bloqueadas; 

• Usuários por Categorias; 

• 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.  

 

Figura 94 – Analyzer Web Filter. 

 

Aqui podemos extrair os relatórios detalhados. Basta clicar sobre os itens de sumário o sistema irá 

redirecionar para tela de Events onde será possível correlacionar o trafego e aguardar a geração 

automática do respectivo relatório.  

O quadro [Allowed Rules], clique sobre a [Rules] para extrair o relatório detalhado desejado. 

 

Figura 95 - Analyzer Web Filter – Allowed Rules. 
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Figura 96 - Dashboad Events – Web Filter. 

 

O administrador tem a opção de verificar a conexão de forma detalhada ao clicar sobre o botão [ ] a 

tela abaixo será exibida. 

 

Figura 97 - Dashboad Events – Web Filter – Detalhes. 

 

Para extrair os relatórios detalhados no formato [CSV], clique em [ ], em seguida clique em [Export]; 
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Figura 98 - Dashboad Events – Export to csv. 

 

Para visualizar o arquivo “.CSV”, acesse [Dashboard] >> [Overview] e clique em Settings [ ] e faça 

“Download” do arquivo. 

 

Figura 99 - Dashboad Events – Download. 

 

Para extrair os relatórios no formato PDF, no menu [Analyzer] >> [Web Filter] clique em [ ] e o 

sistema irá iniciar o download do relatório. 

 

10.2 Analyzer Application Control 

No menu [Analyzer] >> [Application Control] temos: 

Relatórios estatísticos dos aplicativos acessados.  

• Aplicativos detectados; 

• Aplicativos bloqueados; 

• Histórico. 
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E informações gerais dos aplicativos dos Top 100 (cem) referente aos filtros de conformidade: 

• Aplicativos detectados; 

• Aplicativos bloqueadas; 

• Aplicativos versos Usuários.  

 

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.  

 

Figura 100 - Analyzer Application Control. 

 

Aqui podemos extrair os relatórios detalhados. Basta clicar sobre os itens de sumário o sistema irá 

redirecionar para tela de Events onde será possível correlacionar o trafego e aguardar a geração 

automática do respectivo relatório.  
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No quadro [Applications Detected], clique sobre o [Applications] para extrair o relatório detalhado 

desejado. 

 

Figura 101 - Analyzer Application Control – Application Detected. 

 

Ao clicar sobre o aplicativo o sistema irá redirecionar para tela de Events dessa forma sendo possível 

analisar os dados detalhados do aplicativo. 

 

Figura 102 - Dashboad Events – Applicaton Control. 
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Ao clicar sobre o botão [ ] a tela abaixo será exibida: 

 

 

Figura 103 - Dashboad Events – Application Control Details. 

 

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

 

Figura 104 - Dashboad Events – Export to csv. 

 

Para visualizar o arquivo “.CSV”, acesse [Dashboard] >> [Overview] e clique em Settings [ ] e faça 

“Download” do arquivo. 

 

Figura 105 - Dashboad Events – Download. 
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Para extrair os relatórios no formato PDF, no menu [Analyzer] >> [Application Control] clique em [

] e o sistema irá iniciar o download do relatório. 

 

10.3 Analyzer Intrusion Prevention 

No menu [Analyzer] >> [Intrusion Prevention] temos: 

Relatórios estatísticos e históricos das ameaças detectados e bloqueados pelo sensor IPS.  

• 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 por IP de destino; 

• Impactos por 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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Figura 106 - Analyzer Intrusion Prevention. 

 

Neste quadro ainda podemos descer o nível de detalhamento do sumário e clicar sobre algum item de 

recurso. 

No quadro [Detected], clique sobre uma [Attacks] específico para extrair o sumário mais detalhado. 

 

Figura 107 - Analyzer Intrusion Prevention – Detected Attacks. 

 

Ao clicar sobre o uma ameaça o sistema irá redirecionar para tela de Events dessa forma sendo possível 

analisar os dados detalhados da mesma. 
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Figura 108 - Dashboard Events – Intrusion Prevention. 

 

Ao clicar sobre o botão [ ] a tela abaixo será exibida: 

 

Figura 109 - Dashboard Events – Intrusion Prevention – Detalhes. 

 

Para extrair os relatórios detalhados no formato [CSV], clique em [ ], em seguida clique em [Export]; 
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Figura 110 - Dashboad Events – Export to csv. 

 

Para visualizar o arquivo “.CSV”, acesse [Dashboard] >> [Overview] e clique em Settings [ ] e faça 

“Download” do arquivo. 

 

Figura 111 - Dashboad Events – Download. 

 

Para extrair os relatórios no formato PDF, no menu [Analyzer] >> [Intrusion Prevention] clique em [

] e o sistema irá iniciar o download do relatório. 
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10.4 Analyzer Threat Protection 

No menu [Analyzer] >> [Intrusion Prevention] temos: 

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

• Ameaças Detectadas; 

• Ameaças Bloqueadas; 

• Histórico das ameaças; 

• Tráfego; 

• (%) Alto Impacto; 

• (%) Médio Impacto; 

• (%) Baixo Impacto; 

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

E informações gerais referentes os filtros de conformidade. 

• Ameaças Detectadas; 

• Ameaças Bloqueadas; 

• Ameaças por Usuários; 

• 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. 



 User Guide 

 

© BLOCKBIT  144 

 

Figura 112 - Analyzer Threat Protection. 

 

Neste quadro ainda podemos descer o nível de detalhamento do sumário e clicar sobre algum item de 

recurso. 

No quadro [Detected Threats], clique sobre uma [Threats] específica para extrair um sumário mais 

detalhado. 

 

Figura 113 - Analyzer Threat Protection – Detected Threats. 
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Ao clicar sobre o uma ameaça o sistema irá redirecionar para tela de Events dessa forma sendo possível 

analisar os dados detalhados da mesma. 

 

Figura 114 - Dashboad Events – Threat Protection. 

 

Ao clicar sobre o botão [ ] a tela abaixo será exibida: 

 

Figura 115 - Dashboad Events – Threat Protection – Detalhes. 

 

Para extrair os relatórios detalhados no formato [CSV], clique em [ ], em seguida clique em [Export]. 
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Figura 116 - Dashboad Events – Export to csv. 

 

Para visualizar o arquivo “.CSV”, acesse [Dashboard] >> [Overview] e clique em Settings [ ] e faça 

“Download” do arquivo. 

 

Figura 117 - Dashboad Events – Download. 

 

Para extrair os relatórios no formato PDF, no menu [Analyzer] >> [Intrusion Prevention] clique em [

] e o sistema irá iniciar o download do relatório. 
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10.5 Analyzer Antimalware 

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

Relatórios estatísticos e históricos dos itens analisados, “arquivos”, “urls”, “tipos de content-types”, 

detectados e infectados, identificados pelo sensor Antimalware.  

• Total de itens analisados; 

• Total de arquivos infectados; 

• (%) Não infectados; 

• (%) Infectados; 

• Histórico. 

E informações gerais de tráfego dos Top 50 (cinquenta) referente aos filtros de conformidade: 

• Malware/Vírus Detectados; 

• Sites(Urls) Detectados; 

• Content-Types Infectados; 

• Content-Types não Infectados; 

• Malware detectados por Content-Type; 

• Malware detectado por Usuário/IP; 

• Usuários/ IP Infectados. 

Tudo isso para oferecer informações sólidas sobre as tentativas de intrusão de malwares/vírus, 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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Figura 118 - Analyzer - Antimalware. 

 

 

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

geração automática do respectivo relatório. 

 

Figura 119 – Analyzer – Antimalware – Malware/Virus 

 

Para extrair o relatório detalhado desejado, ao clicar em [Malware/Vírus], é possível extrair o relatório 

detalhado do que foi selecionado, sendo feito um redirecionamento para a tela Events dessa forma 

possibilitando uma análise detalhada do Malware ou Vírus selecionado. 
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Figura 120 – Analyzer – Antimalware - Dashboard 
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O administrador tem a opção de detalhar o relatório por item detectado. Identificando “URL”, 

“Malware/Vírus” e “Content-type” detectado. Clique em Expandir [ ]. 

 

Figura 121 – Analyzer – Antimalware - Dashboard 

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

[Exportar]. 

 

Figura 122 – Analyzer – Antimalware – Export to CSV 

Para visualizar o arquivo “.CSV”, acesse [Dashboard] >> [Overview] e clique em Settings [ ] e faça 

“Download” do arquivo. 
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Figura 123 – Analyzer – Antimalware – Visualizar arquivo CSV 

10.6 Analyzer User Behavior 

O sistema fornece uma linha do tempo para cada usuário mostrando o histórico de todos os seus 

acessos, controles e ameaças. 

Um relatório estatístico e histórico por período “diário” ou “mensal” dos principais serviços: 

• Tráfego de Rede; 

• Web Filter; 

• Ameaças e Aplicativos (ATP). 

E informações gerais de tráfego dos Top 50 (cinquenta) referente aos filtros de conformidade: 

• Serviços; 

• Categorias Acessadas; 

• Categorias Bloqueadas; 

• Aplicativos Detectados; 

• Aplicativos Bloqueados; 

• Ameaças Detectadas; 

• Ameaças Bloqueada; 

• Antimalware. 

E com a opção de exibição do “resumo do dia”, ou “resumo por hora”. 

Tudo isso para oferecer informações sólidas sobre a “Timeline” de cada usuário da rede, 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.  

No menu principal clique em [Analyzer] >> [User Behavior]; 
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Figura 124 – Analyzer – User Behavior 

Para extrair a “User Behavior” de um “usuário”, especifique o nome dele no formato 

“usuário@dominio” ou o “endereço IP” e clique em Search [ ] o sistema irá exibir um relatório de 

todo o histórico de rastreabilidade do tráfego ordenado por user/ip. 

 

 

Figura 125 – Analyzer – User Behavior - Search 

 

Após localizar o usuário, a seguinte tela será exibida: 

 

Figura 126 – Analyzer – Painel User Behavior 
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10.6.1 Services 

Trata-se de um relatório focado em exibir uma lista dos serviços mais comumente utilizados por este 

usuário será exibido, conforme ilustrado pela imagem a seguir: 

 

Figura 127 - Services 

10.6.2 Categories Accessed 

 

Trata-se de um relatório focado em exibir uma lista das categorias mais comumente utilizadas por este 

usuário será exibido, conforme ilustrado pela imagem a seguir: 

 

 

Figura 128 – Categories Accessed 
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10.6.3 Categories Blocked 

 

Trata-se de um relatório focado em exibir uma lista das categorias bloqueadas mais comumente 

aplicadas a este usuário será exibido, conforme ilustrado pela imagem a seguir: 

 

 

Figura 129 – Categories Blocked 

10.6.4 Applications Detected 

 

Trata-se de um relatório focado em exibir uma lista das aplicações mais comumente detectadas por 

este usuário será exibido, conforme ilustrado pela imagem a seguir: 
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Figura 130 – Applications Detected 

 

10.6.5 Blocked Applications 

 

Trata-se de um relatório focado em exibir uma lista das aplicações mais comumente bloqueadas 

aplicadas a este usuário será exibido, conforme ilustrado pela imagem a seguir: 

 

 

Figura 131 – Blocked Applications 

 

10.6.6 Detected Threats 

 

Trata-se de um relatório focado em exibir uma lista das ameaças mais detectadas por este usuário será 
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exibido, conforme ilustrado pela imagem a seguir: 

 

 

Figura 132 – Detected Threats 

 

Neste quadro ainda podemos descer o nível de detalhamento do sumário e clicar sobre algum item de 

recurso. 

No quadro [Network Traffic], clique sobre uma [ ] especifica para extrair um sumário 

mais detalhado. 

 

Figura 133 – Network Traffic 

 

Ao clicar sobre o Network Traffic o sistema irá redirecionar para tela de Events dessa forma sendo 

possível analisar os dados detalhados da mesma. 
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Figura 134 – Network Traffic – Dashboard - Events 

 

Ao clicar sobre o botão [ ] a tela abaixo será exibida. 

 

Figura 135 – Network Traffic – Mais detalhes 

Para extrair os relatórios detalhados no formato [CSV], clique em [ ], em seguida clique em [Export]; 

 

Figura 136 – Network Traffic – Export to CSV 
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Para visualizar o arquivo “.CSV”, acesse [Dashboard] >> [Overview] e clique em Settings [ ] e faça 

“Download” do arquivo. 

 

Figura 137 – Network Traffic – Visualizar CSV 

 

Para extrair os relatórios em formato PDF, no menu [Analyzer] >> [User Behavior] clique no ícone [

] e o sistema irá iniciar o download do relatório. 

11 MONITOR 

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

serviços.  

O recurso de monitoração está dividido por categorias: 

• Packet Capture; 

• Live Sessions; 

• Traffic Monitor; 

• IPsec Connections; 

• Malware Quarantine; 

• DHCP Leases. 

 

11.1 Packet Capture 

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



User Guide  

 

159  © BLOCKBIT 

tráfego filtrado pelo BLOCKBIT UTM. Para acessar clicar em [Monitor] >> [Packet Capture]. A tela 

abaixo será exibida. 

 

Figura 138 - Packet Capture. 

 

Ao clicar sobre o botão [ ], a tela abaixo será exibida. 
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Figura 139 - Add packet capture. 

 

• Inteface: Defina a interface no qual irá realizar o monitoramento. Ex.: eth0; 

• Time: Definir o tempo em que irá realizar o monitoramento. Ex.: 30s; 

• Addresses: Definir IP ou endereço de rede no qual irá realizar o monitoramento. Ex.: 

172.16.100.0/24; 

• Port(s): Definir a porta ou range de porta no qual irá realizar o monitoramento. Ex.: 22,98; 

• Protocolol(s): Definir o protocolo que irá realizar o monitoramento; 

• Others: Nesse campo é possível realizar filtros usando comandos baseado no Berkeley Packet 

Filter(BPF); 
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• [ ] Disable ARP: Essa opção desabilita o monitoramento de ARP na interface selecionada; 

• [ ] Disable IPv6: Essa opção desabilita o monitoramento do protocolo IPv6. 

 

Após preencher os campos clicar no botão [Start] e o sistema irá iniciar o monitoramento conforme 

tela abaixo. 

 

Figura 140 - Packet Capture – Progress. 

 

Após finalizar a barra de Process os dados capturados ficam disponível para download ao clicar sobre 

o botão [ ] para ser analisado posteriormente. 

 

Figura 141 - Packet Capture – Download. 

 

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. O 

sistema está dividido em dois tipos Firewall e Web, onde o primeiro realiza o monitoramento de todo 

o trafego realizado no firewall e o segundo realizando monitoramento de todo o trafego do tipo web. 
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Status: 

• Established: Exibe as conexões TCP estabelecidas e seus detalhes; 

• New: Exibe as novas conexões (aceitas, rejeitadas e bloqueadas) e qual a política a conexão foi 

tratada. 

Type: 

• Firewall; 

• Web. 

Para monitorar o tráfego clique em [Monitor] >> [Live Sessions] e a tela abaixo será exibida. 

 

Figura 142 - Live Sessions. 

 

Você pode selecione entre os status: “Estabelecidas” e “Novas”, ou tipos “Firewall” ou “Web” e os 



User Guide  

 

163  © BLOCKBIT 

filtros de pesquisa “Origem”, “Destino”, “Serviço” e “Política”. 

11.2.1 Firewall 

Selecione Established no status,Firewall no type e grouping, feito isso, clicar no botão [Search], a tela 

abaixo será exibida: 

 

Figura 143 - Live Sessions – Established e Firewall. 

 

Também é possível realizar filtro de busca por agrupamento do tipo Source e Destination quando o 

status for do tipo Established. 
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Grouping Source: 

 

Figura 144 - Live Sessions – Grouping Source. 

 

Grouping Destination: 
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Figura 145 - Live Sessions – Grouping Destination. 

 

Ao clicar sobre o botão [ ] é possível selecionar todas as conexões e removê-las. 

 

Figura 146 - Live Sessions – Actions. 

 

Ao clicar sobre o status New e type Firewall, é possível realizar o monitoramento filtrando a pesquisa 

por “Origem”, “Destino”, “Serviço” e “Política”.  
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Figura 147 - Live Sessions – New e Firewall. 

 

11.2.2 Web 

Ao clicar sobre o status Established e type Firewall e clicar no botão [Search] a tela abaixo será exibida. 
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Figura 148 - Live Sessions – Established e Web. 

 

Também é possível realizar filtro de busca por agrupamento do tipo Source e Destination quando o 

status for do tipo Established. 

Grouping Source: 
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Figura 149 - Live Sessions – Grouping Source. 

 

Grouping Destination: 
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Figura 150 - Live Sessions – Grouping Destination. 

 

Ao clicar sobre o status New e type Web, é possível realizar o monitoramento filtrando a pesquisa por 

“Origem”, “Destino”, “Serviço” e “Política”.  
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Figura 151 - Live Sessions – Grouping Destination – Exemplo. 

 

 

 

 

11.3 Traffic Monitor 

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

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

(Q.o.S). 

O serviço de monitoração exige pelo menos a especificação de um filtro 

“Origem”, “Destino” ou a especificação de uma “Política”. 
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Figura 152 - Traffic Monitor. 

 

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; 

• Packages: Número de pacotes trafegados. 

 

Figura 153 - IPSec Connections. 
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• [ ] Significa “Conexão da VPN IPSEC RAS”; 

• [ ] Significa “Conexão da VPN IPSEC Tunnel”; 

• [ ] Essa opção é possível derrubar um túnel VPN.  

 

11.5 Malware Quarantine 

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

do BLOCKBIT UTM. 

Para acessar vai em [Monitor] >> [Malware Quarantine];  

 

Figura 154 - Malware Quarantine. 

 

No menu lateral é possível realizar filtros de busca na quarentena por: 

• Date/Time: Definir uma data e horário para buscar na quarentena; 

• Source: Definir um IP ou usuário de autenticação para buscar na quarentena; 
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• File/URL/Resource: Definir um tipo de arquivo para buscar na quarentena; 

• Mime-type: Definir um tipo de mime para fazer a busca na quarentena; 

• Status: Definir um status para realizar a busca o mesmo pode ser do tipo Analyzing, Infected ou 

Uninfected. 

 

Após realizar o filtro clicar no botão [ ] e a tela baixo será exibida com o resultado da análise 

realizada pelo antimalware. 

 

Figura 155 - Malware Quarantine List. 

 

[ ] Essa opção exibi de forma detalhada as informações pertinentes ao arquivo que foi analisado, ao 

clicar sobre esse botão a tela abaixo será exibido. 
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Figura 156 - Malware Quarantine – Information. 

 

• [ ] Essa opção é possível realizar download do arquivo analisado; 

• [ ] Essa opção é possível remover o arquivo da quarentena; 

• [ ] Essa opção é possível selecionar o arquivo. 

Ao clicar sobre o botão [ ] a tela abaixo será exibida onde será possível selecionar todos os arquivos 

ao clicar sobre Select All e ao clicar sobre o Remove o mesmo remover todos os arquivos selecionados. 

 

Figura 157 - Malware Quarantine – Action. 
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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. 

Ao clicar sobre [Monitor] >> [DHCP Leases]; 

 

Figura 158 - DHCP Leases. 

 

É possível realizar filtro por Hostname, User ou IP e após isso clicar no botão [ ]. 
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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”, “Deep Inspection”, “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. 

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. 

 

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; 
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• Escolha de perfil de link; 

• Escolha de perfil de inspeção profunda; 

• 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 em grupos e 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; 

• Rejeita. 

Estes são os primeiros conceitos básicos que você deve conhecer. 

Recursos das políticas de compliance. 

• Método de operação: 
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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”: 

 
Tabela 2 - Ações de uma Política 

Ações 

 

Allow 
Permitir 

Deny 
Bloquear 

Reject 
Rejeitar 

VERSUS... 

 

Tabela 3 - Condições das Regras 

Condição POR: Condições das políticas: 

Servidor Uma mesma regra pode ser aplicada para 
múltiplos servidores;  

Configurada em uma mesma tela. 

Properties Name; 

Description; 

Tags; 
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Action; 

Policy Group; 

Position; 

Enable traffic logging; 

Time/Period/Date. 

Connection Source 

Network Zone; 

Network Interface; 

IP Address; 

MAC Address; 

Destination 

IP Address; 

Service. 

Identification 

Authenticated  

 (Users/ Groups); 

Content Web Proxy 

FTP; 

HTTP; 

HTTPS; 

SSL Inspection; 

Validate SSL certificate; 

SSL Common Name; 

Malware Scanning; 
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Explicit Proxy. 

Web Filter 

Web Categories; 

Applications; 

URL Filter; 

Browsers; 

HTTP method; 

Email Protection 

SMTP; 

POP3. 

Control Surfing Control 

Content-Type Filter; 

HTTP Filter Header; 

Filter; 

Surfing Quotas 

Maximum Time; 

Maximum Traffic; 

Max Download Size; 

Max Upload Size. 

Security Deep Inspection 

Sensor. 

Threat Blocking 

Compromised Addresses;  

Geolocation. 
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Packet Filter 

TTL; 

Package Type; 

Packet Content; 

TCP MSS. 

Routing Gateway 

NAT; 

Multilink. 

QoS 

Traffic Shaping; 

Flag packets (TOS); 

Flag packets (DSCP). 

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. Por padrão as políticas 

vão todas desabitado e somente com a política Default que é do tipo Block vai habilitada no sistema. 

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 [Policies] >> [IPv4]. 
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Figura 159 - Policies IPv4. 

 

A partir deste tópico vamos expor como foram definidas as políticas de compliances padrões. 

Definição de alguns critérios usados para elaboração das políticas padrões: 

• Permitir o tráfego NAT da LAN; 

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

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

monitoração; 

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

• Bloqueio total do trafego da LAN com destino Any com a opção de log habilitada. 

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

configuração. As ações de cadastro das políticas acontecem de acordo cm o que foi selecionado na 

mesma que pode ser na posição Inicial. 

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 

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

• Política 1 – Webex; 

• Política 2 – Whatsapp; 

• Política 3 – Skype; 

• Política 4 – Security Risk; 

• Política 5 – Security Ethics; 

• Política 6 – Productivity Loss; 

• Política 7 – SSL ByPass; 

• Política 8 – Content Filtering; 

• Política 9 – Threat Control; 

• Política 10 – Default. 

12.3.1 Política 1 – Webex 

Permissão do tráfego de serviços de Áudio e Vídeo conferência com log habilitado. Ex. “WEB Cisco 

Conference – WebEX”. 

 

Figura 160 - Política – Webex. 

 

12.3.2 Política 2 – Whatsapp 

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

com log habilitado. Ex.: “Whatsapp”. 
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Figura 161 - Política 2 – Whatsapp. 

 

12.3.3 Política 3 – Skype 

Bloqueio do tráfego de serviços de mensagerias e comunicadores sem Filtro com log habilitado. Ex.: 

“Skype”. 

 

Figura 162 - Política 3 – Skype. 

 

12.3.4 Política 4 – Security Risk 

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

inapropriado e que caracteriza [Security Risk], com log habilitado. Lista de categorias. Ex.: “Hacking, 

Proxy avoidance, Web hosting, Computer Security, Web Chat, Web mail, Malicious, Spyware” and 

others. 
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Figura 163 - Política 4 – Security Risk. 

 

12.3.5 Política 5 – Security Ethics 

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

inapropriado. E que caracteriza [Security Ethics], com log habilitado. 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. 

 

Figura 164 - Política 5 – Security Ethics. 
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12.3.6 Política 6 – Productivity Loss 

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

inapropriado. E que caracteriza [Productivity Loss], com log habilitado. 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. 

 

Figura 165 - Política 5 – Productivity Loss. 

 

12.3.7 Política 7 – SSL ByPass 

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

implementação. Recomendação, com log habilitado: “Habilitar esta regra somente quando a C.A. 

(Certificate Authority) ainda não estiver instalada em todos os dispositivos da rede”. 

 

Figura 166 - Política 6 – SSL Bypass. 
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12.3.8 Política 8 – Content Filtering 

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

com log habilitado.  

 

Figura 167 - Política 8 – Content Filtering. 

  

12.3.9 Política 9 – Threat Control 

Controle e inspeção do tráfego pelo Deep Inspection para todos os pacotes de saída da rede que não 

se enquadrem em uma política de gerência via Proxy. 

 

Figura 168 - Política 9 – Threat Control. 
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12.3.10 Política 10 – Default 

Bloqueio total do trafego que não se enquadrem em uma política acima. 

 

Figura 169 - Política 10 – Default. 

 

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 [  ], exceto a política Default. 
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Figura 170 - IPv4 Policies – Default. 

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].  

• Menu de Opções 

No lado esquerdo da interface de políticas há o menu de opções que dá acesso a diversas funções do 

painel de políticas. 

• Botões de ação 

No nado direito da interface de políticas temos um grupo de ícones de ações importantes para o 

administrador: 

• TAGS 

Exibe as tags em uso nas políticas e é possível filtrar as políticas clicando sobre uma determinada tag 
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com isso exibindo no painel de política somente a política atrelada a tag. 

 

Figura 171 - Botões de ação. 

 

 

Figura 172 – TAGs. 

 

 

• Policy Lookup 

É uma ferramenta para simular um acesso e identificar em qual regra irá passar o trafego simulado 

dessa forma validando a eficiências das regras criadas. 

 

Figura 173 - Policy Lookup. 

 

Ao clicar sobre o botão [ ], a tela abaixo será exibida. 
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Figura 174 - Formulário Policy Lookup. 

 

• Zone: Defina a zona no qual irá simular o trafego. Ex.: LAN; 

• Protocol: Defina o protocolo para qual deseja fazer a simulação. Ex.: TCP; 

• Date: Defina horário e data para qual deseja fazer a simulação. Ex.: 28-09-2018 11:09; 

• User: Defina o usuário para qual deseja fazer a simulação. Campo não obrigatório; 

• Source adresses: Defina o IP de origem para qual deseja fazer a simulação. Ex.: 172.16.102.100; 

• Source port: Defina a porta de origem para qual deseja fazer a simulação. Campo não 

obrigatório; 

• Destination address: Defina o ip de destino para qual deseja fazer a simulação. Ex.: 0.0.0.0; 

• Destination port: Defina a porta de destino para qual deseja simular o trafego. Ex.: 443. 

Após todos os campos devidamente preenchido clicar no botão [ ], e no painel de política irá 

exibir somente a política que encachou no trafego simulado. No nosso exemplo simulado a única regra 

encontrada foi a Security Risk. 
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Figura 175 - Policy Lookup results. 

 

• Add Policy 

Onde são criadas todas as políticas do sistema, o mesmo será explicado com mais detalhes mais à 

frente. 

 

Figura 176 - Add Policy. 

 

• Menu Actions 

 

Figura 177 - Menu Actions. 

 

Ao clicar sobre o botão [ ], serão exibidas com diversas ações a ser executada sobre o painel de 

política. 
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Figura 178 - Policy Actions. 

 

• Botão “Select”: O botão “Select” tem como função selecionar a Policy criada. Ao selecionar a 

Policy é possível realizar as funções do Menu Actions [ ]; 

• Botão “Select displayed”: O botão “Select dispayed” tem como função selecionar todas as 

políticas de um terminado grupo de política; 

• Botão “Expand dispayed”: O botão “Expand displayed” tem como função expandir todas as 

políticas selecionadas; 

• Botão “Colapse All”: O botão “Colapse All” tem como finalidade recolher todas as políticas 

selecionadas; 

• Botão “Show All”: O botão “Show All” tem como finalidade expandir todas as políticas 

selecionadas; 

• Botão “Expand”: O botão “Expand” tem como finalidade expandir uma determinada política 

selecionada; 

• Botão “Colapse”: O botão “Colapse” tem como finalidade recolher uma determinada políticas 

selecionadas; 
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• Botão “Add tag”: O botão “Add tag” tem como finalidade adicionar tags a uma determinada 

política selecionada; 

• Botão “Move”: O botão “Move” tem como finalidade mover uma determinada política 

selecionada de um grupo para outro; 

• Botão “Remove”: O botão “Remove” tem como finalidade remover as políticas selecionadas; 

• Botão “Validate policies”: O botão “Validade policies” tem como finalidade validar políticas 

conflitantes baseado nos campos de conexão das políticas. 

 

Search 

 

Figura 179 - Policy Search. 

 

O campo de search no painel de políticas tem como finalidade realizar buscas de políticas passando 

alguns filtros bem como IP origem, Nome da política, etc. 

Groups 

Essa opção tem como finalidade cadastrar novos grupos de políticas e reordenar os mesmos baseados 

na necessidade das leituras das políticas.  

 

Figura 180 - Policy GROUPS. 

 

Para cadastrar um grupo clica no botão [ ] e a tela abaixo será exibida. 
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Figura 181 - Add group policies. 

 

Name: Definir o nome para o grupo. Ex.: WEB-FILTER. 

Clicar no botão [ ]; 

 

Figura 182 - Policies Groups Example. 

 

Segue a descrição de cada opção no painel de grupos da esquerda para direita: 

• Move[ ]: Mover a ordem do grupo; 

• Edit[ ]: Edita o grupo; 

• Remove[ ]: Apagar o grupo. 

Clique em ADD [ ], a seguinte tela sará exibida: 
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Figura 183 - Policy – Properties. 

 

12.4.1 Properties 

Na aba [Properties] é obrigatório definir um nome e descrição para a política e opcionalmente podem 

ser definidas Tags que auxiliam na organização e facilitam a busca de políticas. A seguir analisaremos 

a função de cada campo dos formulários. 
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12.4.1.1 General 

 

Abaixo segue uma descrição da função de cada campo do formulário exibido no painel [General]: 

 

 

Figura 184 - Policy – General. 

 

• Name: Definir nome para política; 

• Description: Definir descrição para política; 

• Tags: Esta opção permite definir um nome de TAGs de forma que o administrador consiga usá-

las como “Filtro” para suas pesquisas tomando-as como base em suas definições. Por padrão o 

sistema define um “nome” para as TAGs por tipo de recurso em uso habilitado na política; 

• Action: Determina o comportamento da política em questão, tendo como possibilidades:  

o Allow: Como o próprio nome diz, esta opção serve para conceder acesso; 
o Deny: O acesso é negado; 
o Reject: O acesso é negado, porém uma mensagem de rejeição é exibida ao usuário; 
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• Policy Group: Através dessa opção é possível incluir a política em questão dentro de um grupo 

de políticas, logo acima da caixa de seleção há o botão refresh[ ] que permite atualizar o menu 

suspenso, de modo a exibir grupos recém criados; 

• Position: Define a posição em que a regra irá ficar após criada, ela pode estar nas seguintes 

posições:  

o Begin: Coloca a regra acima das outras dando prioridade a ela ao invés das regras que 
estão abaixo; 

o Final: Coloca a regra abaixo das outras, dando prioridade às outras regras ao invés dela; 

• [ ] Enable traffic logging: Essa caixa de checagem, caso seja habilitada fornece a opção de 

gerar o relatório de uma determinada política. 

12.4.1.2 Time/Period 

Abaixo segue uma descrição da função de cada campo do formulário exibido no painel [Time/Period]: 

 

 

Figura 185 - Policy – Properties – Time/Period. 

 

• [ ] Time: Caso essa caixa de checagem estiver habilitada, define um objeto de horário em que 

a política é válida; 

• [ ] Period/Date: Caso essa caixa de checagem estiver habilitada, define um objeto de período 

em que a política é válida. 
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12.4.2 Connection 

A aba [Connection] fornece diversos filtros para especificar o escopo de origem e destino, sendo 

obrigatório a escolha de pelo menos um filtro. A seguir analisaremos a função de cada campo dos 

formulários. 

 

 

Figura 186 - Policy – Connection. 
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12.4.2.1 Source 

O painel [Source] oferece vários filtros com função de determinar o escopo de origem, como já 

mencionado anteriormente, é necessário selecionar ao menos um filtro. Abaixo segue uma descrição 

da função de cada campo do formulário exibido no painel [Source]: 

 

 

Figura 187 - Policy – Source. 

 

• Network Zone: As interfaces de rede podem ser sinalizadas com siglas como LAN, WAN e DMZ 

para facilitar a organização e criação de políticas segmentando por tipo rede. 

 

Figura 188 - Policy – Network Zone. 

• Network Interface: Identificação da interface de rede a ser utilizada como filtro de origem. 
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Figura 189 - Policy – Network interface. 

 

• IP Address: Objeto(s) de Endereço IP (IPs, redes ou conjuntos) para serem utilizados como filtro 

de origem. Ao clicar sobre o botão [ ], a tela abaixo será exibida para selecionar um ou mais 

objeto de endereço que irá compor a regra. 

 

Figura 190 - Policy – Source – Add IP Address. 

 

• MAC Address: Objeto(s) de Endereço Mac Address para serem utilizados como filtro de origem. 

Ao clicar sobre o botão [ ], a tela abaixo será exibida para selecionar um ou mais objeto de 

MAC address que irá compor a regra. 
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Figura 191 - Policy – Add MAC Address. 

 

12.4.2.2 Destination 

O painel [Destination] fornece diversos filtros para especificar o escopo de destino, sendo obrigatório 

a escolha de pelo menos um filtro. Abaixo segue uma descrição da função de cada campo do formulário 

exibido no painel [Destination]: 

 

Figura 192 - Policy – Destination. 

 

• IP Address: Objeto(s) de Endereço IP (IPs, redes ou conjuntos) para serem utilizados como filtro 

de destino. Ao clicar sobre o botão [ ], a tela abaixo será exibida para selecionar um ou mais 

objeto de endereço IP que irá compor a regra. 
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Figura 193 - Policy – Destination – Add IP Address. 

 

• Service: Objeto(s) de serviços (protocolos e portas) utilizados como filtro de destino. Ao clicar 

sobre o botão [ ], a tela abaixo será exibida para selecionar um ou mais objeto de serviço 

que irá compor a regra. 



User Guide  

 

205  © BLOCKBIT 

 

Figura 194 - Policy – Add Service. 

 

12.4.2.3 Identification 

O painel [Identification] permitir habilitar o recurso de autenticação para a política. Abaixo segue uma 

descrição da função de cada campo do formulário exibido no painel [Identification]: 

 

Figura 195 - Policy – Identification. 
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• [ ] Authenticated: Caso habilitada, esta caixa de seleção determina caso a política exige 

autenticação; 

• Users: Permite especificar usuário(s) aos quais a política será aplicada. Ao clicar sobre o botão 

[ ], a tela abaixo será exibida para selecionar um ou mais usuário que irão compor a regra. 

 

Figura 196 - Policy – Add new user. 

 

• Groups: Permite especificar grupo(s) em que a política se aplica. Ao clicar em [ ], a tela 

abaixo será exibida para selecionar um ou mais grupos que irão compor a regra. 
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Figura 197 - Policy – Add Group. 

 

12.4.3 Content 

A aba [Content] fornece diversos filtros para especificar o escopo da política bem como filtros Web, 

filtro de conteúdo, proxy de e-mail, etc. A seguir analisaremos a função de cada campo dos formulários. 
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Figura 198 - Policy – Content. 

 

12.4.3.1 Web Proxy 

O painel [Web Proxy] fornece diversos recursos para especificar o escopo de serviços referente a proxy 

web. Abaixo segue uma descrição da função de cada campo do formulário exibido no painel [Web 

Proxy]: 
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Figura 199 - Policy – Web Proxy. 

 

• [ ] FTP: Habilitar serviço FTP para proxy WEB; 

• [ ] HTTP: Habilitar serviço HTTP para proxy WEB; 

• [ ] HTTPS: Habilitar serviço HTTPS para proxy WEB; 

• [ ] SSL Inspection: Utilizado em conjunto da opção Serviços WEB, intercepta o tráfego SSL 

permitindo a inspeção do seu conteúdo; 

• [ ] Validate SSL certificate: Verifica a validade do certificado em uma conexão SSL; 

• [ ] SSL Common Name: Utilizado em conjunto da opção Serviços WEB, permite aplicar ações 

de “Bloqueio” ou “Permissão” através da identificação do valor do atributo “Common Name – 

(CN)” de um Certificado de serviço nos acessos de conteúdo HTTPS, sem a necessidade de 

habilitar a interceptação SSL, permitindo desta maneira interromper uma conexão HTTPS ou 

mesmo permitir o trafego SSL no modo by-pass. Ao clicar sobre o botão [ ], a tela abaixo 

será exibida para selecionar um ou mais objeto de dicionário que irá compor a regra. 
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Figura 200 - Policy – Add Dictionary. 

  

• [ ] Malware Scanning: Redirecionando o trafego baseado em objeto de content-type para ser 

analisado pelo serviço de Antimalware. Ao clicar sobre o botão [ ], a tela abaixo será exibida 

para selecionar um ou mais objeto de content-type que irá compor a regra. 
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Figura 201 - Policy – Add Content-type. 

 

• [ ] Explicit Proxy: Essa opção tem como finalidade habilitação do recurso “Proxy Explícito” 

para um ambiente onde o proxy está configurado no navegador e com isso exigir um pop-up 

de autenticação direto no serviço de proxy. 
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12.4.3.2 Web Filter 

O painel [Web Filter] fornece diversos recursos para trabalhar com o conteúdo que foi redirecionado 

para o serviço de proxy. Abaixo segue uma descrição da função de cada campo do formulário exibido 

no painel [Web Filter]: 

 

Figura 202 - Policy – Web Filter. 

 

• [ ] Web Categories: Permite selecionar as categorias Web para aplicar filtros de “Bloqueio” ou 

“Exceção” ao conjunto de políticas aplicadas. Para selecionar as categorias, clique no botão [

], escolha as categorias desejadas e depois clique em [All], o botão [Add], marca ou 

demarca todas as categorias. 
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Figura 203 - Policy – Add category. 

 

• [ ] Applications: Para selecionar os aplicativos, ative o filtro e clique no botão [ ], selecione 

um grupo e escolha os aplicativos desejados na lista e depois clique em [Add], o botão [All], 

marca ou demarca todos os aplicativos listados no grupo selecionado. O campo [Search] facilita 

a localização da aplicação desejada, para utilizar basta digitar o texto a ser procurado e em 

seguida clicar em [ ]. 
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Figura 204 - Policy – Add application. 

 

 

 

• [ ] URL Filter: Permite selecionar objetos do tipo “Dicionário”, para aplicar filtros de “Bloqueio” 

ou “Exceção” ao conjunto de políticas aplicadas. Para selecionar os objetos “Dicionários”, ative 

o filtro e clique no botão [ ], selecione os objetos desejados e depois clique em [Add], o 

botão [All], marca ou demarca todos os objetos listados. 

O Filtro de Aplicativos só é habilitado se associado à interceptação SSL 

(MAIN IN THE MIDDLE). 
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Figura 205 - Policy – Web Filter – Add Dictionary. 

 

• [ ] Browsers: Permite selecionar “Navegadores”, para aplicar filtros de “Permissão”, 

“Bloqueio” ou “Exceção” ao conjunto de políticas aplicadas. Para selecionar os navegadores, 

ative o filtro e clique no botão [ ], selecione um grupo e escolha os navegadores desejados 

na lista e depois clique em [Add], o botão [All], marca ou demarca todos os navegadores 

listados no grupo selecionado. O campo [Search] facilita a localização do navegador desejado, 

para utilizar basta digitar o texto a ser procurado e em seguida clicar em [ ]; 
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Figura 206 - Policy – Web Filter – Add browser. 

 

• [ ] HTTP method: Permite selecionar “Métodos HTTP” utilizados em uma “requisição HTTP, 

para aplicar filtros de “Permissão”, “Bloqueio” ou “Exceção” ao conjunto de políticas aplicadas. 

Permite ativar e selecionar o método de solicitação HTTP no trafego via proxy. 

 

Figura 207 - Policy – Web Filter – HTTP method. 
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12.4.3.3 Email Protection 

O painel [Email Protection] tem como finalidade habilitar recurso de proxy para serviço SMTP e POP3. 

Abaixo segue uma descrição da função de cada campo do formulário exibido no painel [Email 

Protection]: 

 

Figura 208 - Policy – Email Protection. 

 

[ ] SMTP: Habilita proxy para o trafego SMTP com isso é possível realizar analise no trafego. 

[ ] POP3: Habilita proxy para o trafego POP3 com isso é possível realizar analise no trafego. 

12.4.4 Control 

Na aba [Control] você configura os filtros de Filtro de tipo de conteúdo, Filtro de cabeçalho HTP, Cotas 

e limites de download / upload. A seguir analisaremos a função de cada campo dos formulários. 
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Figura 209 - Policy – Control. 

12.4.4.1 Surfing Control 

 

Abaixo segue uma descrição da função de cada campo do formulário exibido no painel [Surfing 

Control]: 

 

 

Figura 210 – Surfing Control. 

 

• [ ] Content-Type Filter: Permite ativar o filtro por tipo de conteúdo, que bloqueia os tipos de 

conteúdo selecionados na lista. Para ser utilizado é necessário ativar as opções de Web Proxy 

na aba Content. Ao clicar sobre o botão [ ], a tela abaixo será exibida para selecionar um ou 



User Guide  

 

219  © BLOCKBIT 

mais objeto de Content-type que irá compor a política. 

 

Figura 211 - Policy – Add Object Content-type. 

 

• [ ] HTTP Filter Header: Permite ativar o filtro cabeçalho HTTP, que remove os cabeçalhos 

selecionados na lista que contenham o valor preenchido no campo. Para filtrar múltiplos 

cabeçalhos utilize o botão [ ]. Para ser utilizado é necessário ativar as opções de Web Proxy 

na aba Content. 
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Figura 212 - HTTP Filter Header. 

 

12.4.4.2 Surfing Quotas 

 

Abaixo segue uma descrição da função de cada campo do formulário exibido no painel [Surfing 

Quotas]: 

 

 

Figura 213 - Surfing Quotas. 

 

• [ ] Maximum Time: Permite configurar uma quota de tempo em minutos ou horas por dia. 

Para ser utilizado é necessário ativar as opções de Web Proxy na aba Content. 
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Figura 214 - Policy – Maximum Time. 

 

• [ ] Maximum Traffic: Permite configurar uma quota de tráfego em MB por dia. Para ser 

utilizado é necessário ativar as opções de Web Proxy na aba Content. 

 

Figura 215 - Policy – Maximum Traffic. 

 

• [ ] Max Download Size: Permite configurar o tamanho máximo para download, em MB ou GB. 

Para ser utilizado é necessário ativar as opções de Web Proxy na aba Content. 

 

Figura 216 - Policy – Max Download Size. 

 

• [ ] Max Upload Size: Permite configurar o tamanho máximo para upload, em MB ou GB. 

Permite configurar o tamanho máximo para upload, em MB ou GB. 

 

Figura 217 - Policy – Max Upload Size. 

12.4.5 Security 

Na aba [Security] você configura os filtros referente a segurança do sistema bem como DPI, 
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Geolocation entre outros que serão detalhados abaixo. 

 

Figura 218 - Policy – Security. 

12.4.5.1 Deep Inspection 

 

Abaixo segue uma descrição da função exibida no painel [Deep Inspection]: 

 

 

Figura 219 - Policy – Deep Inspection (DPI). 

 

• [ ] Sensor: Definir um perfil de Deep Inspection para a política. 
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12.4.5.2 Threat Blocking 

 

Abaixo segue uma descrição da função de cada campo do formulário exibido no painel [Threat 

Protection]: 

 

 

Figura 220 - Policy – Threat Blocking. 

 

• [ ] Compromised Addresses: Nessa opção é possível selecionar uma lista de endereços 

comprometido para construção da política.  

 

Figura 221 - Policy – Compromised Addresses. 

 

• [ ] Geolocation: Nessa tela é possível selecionar uma lista baseado em geolocalização. 
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Figura 222 - Policy – Add geolocation protection. 

 

12.4.5.3 Packet Filter 

 

Abaixo segue uma descrição da função de cada campo do formulário exibido no painel [Packet Filter]: 

 

• [ ] TTL: Permite configurar o valor TTL em que a política se aplica, usando comparador Igual, 

Menor ou Maior. 

 

Figura 223 – Policy - TTL 
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• [ ] Package Type: Permite escolher o tipo de pacote em que a política se aplica, escolhendo 

entre Unicast, Broadcast ou Multicast. 

 

Figura 224 - Policy – Package Type. 

 

• [ ] Packet Content: Permite definir um padrão Ascii ou sequência hexadecimal para bloqueio 

de conteúdo. 

 

Figura 225 - Policy – Packet Content. 

 

• [ ] TCP MSS: Permite definir um valor que especifica a maior quantidade de dados, 

especificada em bytes, que um computador ou dispositivo de comunicações pode receber em 

um único segmento TCP. 

 

Figura 226 - Policy – TCP MSS. 
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12.4.6 Routing  

Na aba [Routing] você configura os NAT, perfil de Multilink, QoS, entre outros que serão detalhados 

abaixo. A seguir analisaremos a função de cada campo dos formulários. 

 

Figura 227 - Policy – Routing. 

 

12.4.6.1 Gateway 

 

Abaixo segue uma descrição da função de cada campo do formulário exibido no painel [Gateway]: 

 

• [ ] NAT: Permite ativar o NAT e a escolha do endereço para tradução de origem, por padrão é 

configurado o IP do link do Gateway Padrão. 
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Figura 228 - Policy – Gateway. 

 

 

Figura 229 - Policy – NAT options. 

 

• [ ] Multilink: Permite configurar o uso do multilink na política, podendo escolher perfil que se 

aplicam a política. 

 

Figura 230 - Policy – Multilink. 

 

12.4.6.2 QoS 

 

Abaixo segue uma descrição da função de cada campo do formulário exibido no painel [QoS]: 
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Figura 231 - Policy – QoS. 

 

 

• [ ] Traffic Shaping: Permite ativar e selecionar a prioridade do tráfego, os valores podem ser 

ajustados sem System >> Network >> Traffic Shaping. 

 

 

Figura 232 - Policy – Traffic Shaping. 

 

• [ ] Flag packets (TOS): Ao ativar permite a marcação do pacote conforme as opções: Espera 

mínima, Processamento máximo, Confiança máximo, Custo mínimo e prioridade normal. 

 

Figura 233 - Policy – Flag packets (TOS). 
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[ ] Flag packets (DSCP): Ao ativar permite a marcação do pacote conforme as opções. 

 

Figura 234 - Policy – Flag packets (DSCP). 

Pronto! Agora que você já conhece um pouco da interface, vamos definir algumas políticas e configurá-

las. 

12.5 Adding compliance policies 

Vamos exemplificar o cadastro de grupos e alguns exemplos de políticas de boas práticas. O modelo 

apresentado visa orientar a modelagem de grupos e políticas baseado no conceito fundamental de 

ordenação e tratamento das políticas “First match Wins”. 

Definição de grupos: 

• Grupo: Block 

Finalidade: Definir as políticas para aplicar o “bloqueio” imediato e definitivo de tráfegos 

específicos já conhecidos como INAPROPRIADOS. Sem a intervenção de “proxies”. 

• Grupo: Forward (FW) 

Finalidade: Definir as políticas de gerenciamento do tráfego entre as redes/ subredes internas.  

Neste grupo vamos definir políticas de “bloqueio” do tráfego não autorizado, para detecção e 

geração de “log” e políticas de “Greylist”, ou seja, permitir o tráfego inicialmente classificado como 

“confiável”, no entanto com a condição de “Inspecionar” o tráfego e validar a sua legitimidade e 

aplicar o descarte dos pacotes identificados com conteúdo “inapropriado ou malicioso”.  
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• Grupo: Masking (NAT) 

Finalidade: Definir as políticas de gerenciamento do tráfego para a rede WAN (Internet) para 

servidores e serviços específicos sem intervenção do “proxy”.  

Neste grupo vamos definir políticas de “Greylist”, ou seja, permitir o tráfego inicialmente 

classificado como “confiável”, para os servidores e serviços específicos, no entanto com a condição 

de “Inspecionar” o tráfego e validar a sua legitimidade e aplicar o descarte dos pacotes identificados 

com conteúdo “inapropriado ou malicioso”. 

• Grupo: Web Filter  

Finalidade: Definir as políticas de gerenciamento do tráfego para a rede WAN (Internet) via 

“Proxy”.  

Neste grupo vamos definir políticas de “bloqueio” do tráfego não autorizado, para detecção e 

geração de “log”, políticas de “Greylist”, ou seja, permitir o tráfego inicialmente classificado como 

“confiável”, no entanto com a condição de “Inspecionar” o tráfego para validar a sua legitimidade 

e aplicar o descarte dos pacotes identificados com conteúdo “inapropriado ou malicioso”.  

Para adicionar os grupos de políticas de segurança clique em [Polices], depois clique em Add Groups [

]. Para efetuar esses exemplos, crie os grupos, como exemplificado nas imagens a seguir: 

 

Figura 235 - Add group policies - Block. 

 

Digite o nome desejado. Ex.: Block; 
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Após colocar o nome desejado, clique em [Save]. 

Crie um novo grupo clicando em Add Groups [ ] novamente. 

 

Figura 236 - Add group policies – Forward (FW). 

 

Digite o nome desejado. Ex.: Forward (FW); 

Após colocar o nome desejado, clique em [Save]. 

Crie um novo grupo clicando em Add Groups [ ] novamente. 

 

 

Figura 237 - Add group policies – Masking (NAT). 
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Digite o nome desejado. Ex.: Masking (NAT); 

Após colocar o nome desejado, clique em [Save]. 

Crie um novo grupo clicando em Add Groups [ ] novamente. 

 

 

Figura 238 - Add group policies – Web Filter. 

 

Digite o nome desejado. Ex.: Web Filter; 

Após colocar o nome desejado, clique em [Save]. 

Isso conclui o processo de criação dos grupos que serão utilizados para o exemplo, será possível 

visualizá-los abaixo do botão Add Groups [ ], conforme exemplificado pela imagem mostrada abaixo. 
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Figura 239 – Policy Groups. 

 

Vamos exemplificar o cadastro de algumas políticas básicas. 

12.5.1 Ex. 1: “Configurando uma política de Navegação via Proxy com Deep Inspection habilitado 

para ATP” 

Definição da política: 

• [Properties]→ Web Navigation Users, Action=Allow; Enable traffic logging; Policy Group=Web 

Filter; 

• [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, Deep Inspection= Sensor ATP Detect; 

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

    TAG = Manter as Tags geradas pelo sistema;  

Para adicionar uma política de segurança clique em [Policy], depois em Add [ ].  
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Configure cada aba de acordo com a definição da política aplicada. Por fim, clique em [ ]. 

 

12.5.1.1 Properties 

 

Na aba [Properties], em Name nomeie como: “Web Navigation Users”; 

Em Description digite “Web Navigation Users”; 

Em Action selecione a opção “Allow”; 

Em Policy Group selecione “Web Filter”; 

Marque a caixa de seleção Enable Traffic Logging. 

Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 
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Figura 240 - Add Policy – Ex. 1 – Properties. 

 

Selecione a próxima aba, [Connection]. 
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12.5.1.2 Connection 

 

Na aba [Connection], em Network Zone selecione: “LAN”; 

Em Service selecione as portas 80 e 443; 

Marque a caixa de seleção Authenticated. 

Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 

 

 

Figura 241 - Add Policy – Ex. 1 – Connection. 
 
 

Selecione a próxima aba, [Content]. 



User Guide  

 

237  © BLOCKBIT 

 

12.5.1.3 Content 

 

Na aba [Content], marque as caixas de seleção HTTP, HTTPS e SSL Inspection. 

Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 

 

Figura 242 - Add Policy – Ex. 1 – Content. 
 

Selecione a próxima aba, [Control]. 
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12.5.1.4 Control 

 

Na aba [Control], nenhum filtro ou controle será ativado, conforme exemplificado pela imagem a 

seguir: 

 

Figura 243 - Add Policy – Ex. 1 – Control. 
 

Selecione a próxima aba, [Security]. 
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12.5.1.5 Security 

 

Na aba [Security], marque a caixa de seleção Sensor e selecione a opção ATP Detect. 

Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 

 

 

Figura 244 - Add Policy – Ex. 1 – Security. 
 

 

Selecione a próxima aba, [Routing]. 
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12.5.1.6 Routing 

 

Na aba [Routing], marque a caixa de seleção Traffic Shaping e selecione a opção Medium. 

Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 

 

 

Figura 245 - Add Policy – Ex. 1 – Routing. 
 

 

Após ter configurado cada aba de acordo com a definição da política aplicada, clique em [ ]. 

A tela ilustrada na imagem a seguir será exibida: 
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Figura 246 - Policy – Web Navigation Users. 

 

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

restrições ou qualquer tipo de filtro. 

 

12.5.2 Ex. 2: “Configurando uma política de Filtro de conteúdo WEB – Bloqueando categorias de 

improdutividade” 

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

política e considerar o filtro à URL's que compreende-se como 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 [Content] >> campo [Web Categories], clique em [ ] 

com o fim de identificar as categorias que se enquadram neste tipo de classificação. 
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Figura 247 - Add Policy – Ex. 2 – Add category. 

 

 

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. 

 

• [Properties]→ Nome da política: Productivity Loss, Action=Allow; Enable traffic logging; Policy 

Group=Web Filter; TAG = Block; 

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

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 [ ]. 

 

12.5.2.1 Properties 

 

Na aba [Properties], em Name nomeie como: “Productivity Loss”; 

Em Description digite “Productivity Loss”; 

Em Action selecione a opção “Allow”; 

Em Policy Group selecione “Web Filter”; 

Em Tags digite “Block”; 

Marque a caixa de seleção Enable Traffic Logging. 

Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 
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Figura 248 - Add Policy – Ex. 2 – Properties. 
 

Selecione a próxima aba, [Connection]. 
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12.5.2.2 Connection 

 

Na aba [Connection], em Network Zone selecione: “LAN”; 

Em Service selecione as portas 80 e 443; 

Marque a caixa de seleção Authenticated. 

Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 

 

 

Figura 249 - Add Policy – Ex. 2 – Connection. 
 

Selecione a próxima aba, [Content]. 
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12.5.2.3 Content 

 

Na aba [Content], marque as caixas de seleção HTTP, HTTPS e SSL Inspection; 

Em Web Categories ative todos os filtros relacionados as categorias de improdutividade; 

Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 

 

Figura 250 - Add Policy – Ex. 2 – Content. 
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Selecione a próxima aba, [Control]. 
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12.5.2.4 Control 

 

Na aba [Control], novamente nenhum filtro ou controle será ativado, conforme exemplificado pela 

imagem a seguir: 

 

 

Figura 251 - Add Policy – Ex. 2 – Control. 

 

Selecione a próxima aba, [Security]. 
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12.5.2.5 Security 

 

Na aba [Security], nenhum controle será ativado, conforme exemplificado pela imagem a seguir: 

 

 

Figura 252 - Add Policy – Ex. 2 – Security. 
 
 

Selecione a próxima aba, [Routing]. 
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12.5.2.6 Routing 

 

Na aba [Routing], nenhum controle será ativado, conforme exemplificado pela imagem a seguir: 

 

 

Figura 253 - Add Policy – Ex. 2 – Routing. 

 

Após ter configurado cada aba de acordo com a definição da política aplicada, clique em [ ]. 

A tela ilustrada na imagem a seguir será exibida: 

 

Figura 254 - Policy – Productivity Loss. 
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No exemplo 2 definimos e adicionamos uma política de bloqueio para algumas categorias de sites de 

conteúdo improdutivo. 

12.5.3 Ex. 3: “Configurando uma política de Filtro de aplicativos – Bloqueando aplicativos WEB 2” 

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 [Content] >> campo [Applications], 

clique em [ ] com o intuito de identificar as aplicações WEB que se enquadram neste tipo de 

classificação. 

 

Figura 255 - Add Policy – Ex. 3 – Add application. 

 

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; 
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• Google Photos / Google + Photos; 

• One Drive; 

• Skype Call Start; 

• Skype Call End. 

Configurações: 

• [Properties]→ Nome da política= “WEB – APP Block WEB 2”, Action=Deny; TAG = Block; 

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

• [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. 

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 [ ]. 

 

12.5.3.1 Properties 

 

Na aba [Properties], em Name nomeie como: “WEB – APP Block WEB 2”; 

Em Description digite “WEB – APP Block WEB 2”; 

Em Action selecione a opção “Deny”; 

Em Policy Group selecione “Web Filter”; 

Em Tags digite “Block”; 

Marque a caixa de seleção Enable Traffic Logging. 

Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 
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Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 

 

 

Figura 256 - Add Policy – Ex. 3 – Properties. 
 
 

Selecione a próxima aba, [Connection]. 
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12.5.3.2 Connection 

 

Na aba [Connection], em Network Zone selecione a opção: “LAN”; 

Em Service selecione as portas 80 e 443 para Interceptar SSL; 

Em Identification marque a caixa de seleção “Authenticated”; 

Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 

 

 

Figura 257 - Add Policy – Ex. 3 – Connection. 
 

Selecione a próxima aba, [Content]. 
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12.5.3.3 Content 

 

Na aba [Content], marque as caixas de seleção HTTP, HTTPS e SSL Inspection; 

Em Web Categories ative todos os filtros relacionados as categorias de improdutividade ou de risco; 

Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 

 

Figura 258 - Add Policy – Ex. 3 – Content. 
 

Selecione a próxima aba, [Control]. 
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12.5.3.4 Control 

 

Na aba [Control], nenhum controle será ativado, conforme exemplificado pela imagem a seguir: 

 

 

Figura 259 - Add Policy – Ex. 3 – Control. 

 

Selecione a próxima aba, [Security]. 
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12.5.3.5 Security 

 

Na aba [Security], nenhum controle será ativado, conforme exemplificado pela imagem a seguir: 

 

 

Figura 260 - Add Policy – Ex. 3 – Security. 
 

Selecione a próxima aba, [Routing]. 
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12.5.3.6 Routing 

 

Na aba [Routing], nenhum controle será ativado, conforme exemplificado pela imagem a seguir: 

 

 

Figura 261 - Add Policy – Ex. 3 – Routing. 

 

Após ter configurado cada aba de acordo com a definição da política aplicada, clique em [ ]. 

A tela ilustrada na imagem a seguir será exibida: 
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Figura 262 - Add Policy – Ex. 3 – WEB - APP Block WEB. 

 

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. 

 

12.5.4 Ex. 4: “Configurando uma política de NAT- Para o Servidor MS Windows AD >> com destino 

>> Base UPDATE WSUS – sem autenticação e com inspeção IPS” 

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. 

 

 

 

 

 

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

• [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= Sensor = Deep detect;   

• [Routing]→ Habilitar [Nat]; Multilink= Perfomance BB; Traffic Shaping= Very high. 

    

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 [ ]. 

 

12.5.4.1 Properties 

 

Na aba [Properties], em Name nomeie como: “NAT: MS-WSUS Servers”; 

Em Tags inclua “NAT”; 

Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 
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Figura 263 - Add Policy – Ex. 4 – Properties. 
 
 

Selecione a próxima aba, [Connection]. 

 

12.5.4.2 Connection 

 

Na aba [Connection], em IP Address selecione: “Server Windows AD/LDAP”; 

Em Service selecione “Services UPDATE MS WSUS”; 

Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 
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Figura 264 - Add Policy – Ex. 4 – Connection. 
 
 

Selecione a próxima aba, [Content]. 

 

12.5.4.3 Content 

 

Na aba [Content], nenhum filtro ou controle será ativado, conforme exemplificado pela imagem a 

seguir: 
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Figura 265 - Add Policy – Ex. 4 – Content. 

 

Selecione a próxima aba, [Control]. 
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12.5.4.4 Control 

 

Na aba [Control], nenhum filtro ou controle será ativado, conforme exemplificado pela imagem a 

seguir: 

 

 

Figura 266 - Add Policy – Ex. 4 – Control. 

 

Selecione a próxima aba, [Security]. 
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12.5.4.5 Security 

 

Na aba [Security], habilite a caixa de seleção Sensor e selecione DPI detect; 

Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 

 

 

Figura 267 - Add Policy – Ex. 4 – Security. 

 

Selecione a próxima aba, [Routing]. 
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12.5.4.6 Routing 

 

Na aba [Routing], marcar a caixa de seleção Nat; 

Marcar a caixa de seleção de Multilink e selecionar a opção “Performance BB”; 

Em Traffic Shaping selecione a opção “Very High”; 

Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 

 

 

Figura 268 - Add Policy – Ex. 4 – Routing. 

 

Após ter configurado cada aba de acordo com a definição da política aplicada, clique em [ ]. 
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A tela ilustrada na imagem a seguir será exibida: 

 

 

Figura 269 - Add Policy – Ex. 4 – NAT: MS-WSUS Servers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.:  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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12.5.5 Ex. 5: “Configurando uma política de NAT para todos os protocolos com DPI 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 DPI + PROXY”; 

→ TAG = DPI, NAT, 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). 

   

12.5.5.1 Properties 

 

Na aba [Properties], em Name nomeie como: “Allow all with DPI + Proxy”; 

Em Description digite “Allow all with DPI + Proxy”; 

Em Tags inclua “DPI”, “NAT” e “PROXY”; 

Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 
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Figura 270 - Add Policy – Ex. 5 – Properties. 

 

Selecione a próxima aba: [Connection]. 

 

12.5.5.2 Connection 

 

Na aba [Connection], em Network Zone selecione: “LAN”; 

Marque a caixa de seleção Authenticated. 

Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 
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Figura 271 - Add Policy – Ex. 5 – Connection. 
 
 

Selecione a próxima aba: [Content]. 

 

12.5.5.3 Content 

 

Na aba [Content], marque as caixas de seleção FTP, HTTP, HTTPS e SSL Inspection; 

Em Email Protection marque as caixas de seleção SMTP e POP3; 

Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 
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Figura 272 - Add Policy – Ex. 5 – Content. 

 

Selecione a próxima aba: [Control]. 
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12.5.5.4 Control 

 

Na aba [Control], nenhum filtro ou controle será ativado, conforme exemplificado pela imagem a 

seguir: 

 

 

Figura 273 - Add Policy – Ex. 5 – Control. 
 

Selecione a próxima aba: [Security]. 
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12.5.5.5 Security 

 

Na aba [Security], habilite a caixa de seleção Sensor e selecione DPI detect; 

Você terá chego no resultado ilustrado pela imagem abaixo: 

 

 

Figura 274 - Add Policy – Ex. 5 – Security. 
 

Selecione a próxima aba: [Routing]. 
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12.5.5.6 Routing 

 

Na aba [Routing], marcar a caixa de seleção Nat; 

Marcar a caixa de seleção de Multilink e selecionar a opção “Load Balance BB”; 

Em Traffic Shaping selecione a opção “Medium”; 

 

 

Figura 275 - Add Policy – Ex. 5 – Routing. 

 

Após ter configurado cada aba de acordo com a definição da política aplicada, clique em [ ]. 

A tela ilustrada na imagem a seguir será exibida: 
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Figura 276 - Add Policy – Ex. 5 – Allow all with DPI + PROXY. 

 

Pronto! Agora é só aplicar alguns testes.  

Para tanto, use uma estação de trabalho devidamente configurada e navegue na WEB.  

Depois verifique 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 BLOCKBIT UTM habilita a proteção para segmentos internos da rede ou para ambientes externos, 

como perímetros de borda, datacenters, redes hibridas e aplicações em nuvem. 

O BLOCKBIT UTM foi projetado para proteger as informações confidenciais da sua organização através 

de controles de segurança utilizados para impedir a invasão de programas maliciosos na rede.  

Esses controles contêm permissões de acesso a serviços e portas, que por padrão são configurados 

para proibir todos os parâmetros de segurança e conexões, integrado com as políticas de segurança, 

Intercepção SSL, filtros de pacotes e NAT. 

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

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

“Redirecionamento – DNAT”. 

O serviço é pré-configurado para permitir acesso aos serviços locais do BLOCKBIT UTM. 

Para acesso as configurações gerais do firewall clique em [Services] >> [Firewall]; 
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Figura 277 - Service Firewall. 

A interface é dividida em: 

General Settings 

• Services 

Habilitação e configuração das políticas de entrada para as portas e serviços locais do BLOCKBIT UTM. 

• Security Settings 

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

Zone Protection 

• Zone Protection 

Configuração das políticas de entrada para as portas e serviços locais do BLOCKBIT UTM quando requer 

uma política de acesso especifica.  

Redirects  

• Redirects (DNAT) 

Configurações e permissões de mascaramento e redirecionamento de tráfego entre os barramentos. 
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Consiste em modificar o endereço de destino das máquinas clientes. O “Destination Nat” é muito usado 

para fazer redirecionamento de portas. 

13.1.1 Services 

O item “Serviços” vem pré-configurado e permitindo o acesso aos serviços UTM para as redes locais, 

definida e representada pela zona de rede [LAN].  

Para configuração de acesso aos serviços UTM acesse o menu [Services] >> [Firewall] >> [General 

Settings] quadro [Services].  

 

Figura 278 - Firewall Services. 
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Lista de serviços locais do BLOCKBIT UTM e suas respectivas portas/protocolos. 

Tabela 4 - Relação Serviços x Porta / Protocolo. 

Serviços Porta/ Protocolo 

Authentication 9803 /TCP 

1813 /TCP (Radius) 

Administration 98 /TCP 

22/ SSH (Console) 

161/ SNMP 

DNS 53 /TCP 

53 /UDP 

DHCP 67 /UDP (Porta IPv4) 

547/ UDP (Porta IPv6) 

VPN IPSEC NAT-T/ 4500(UDP) 

ISAKMP/ 500(UDP) 

Protocolo ESP (50) 

Protocolo GRE (47) 

VPN SSL 922 /TCP (Portal) 

9443/ TCP (Server) 

Web Proxy 128 /TCP 

 

Nesta seção você tem a opção de alterar o perfil padrão de permissão de acesso para qualquer um dos 

serviços locais. Vamos exemplificar editando a política de acesso dos serviços de [Administration]. 

O administrador tem a opção de alterar o perfil padrão de permissão de acesso para qualquer um dos 

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

Authenticated [ ], ou mesmo “Desabilitar” o serviço. 
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Clique em Editar [ ] para alterar as permissões pré-estabelecidas pelo sistema. 

 

 

Figura 279 - Services Administration. 

 

13.1.2 Security Settings 

O item “Parâmetros de Segurança” define as configurações básicas de segurança e os parâmetros dos 

controles de conexão responsável em manter as informações do estado de todas as conexões e sessões 

do Firewall. 

 

Acesse o menu [Serviços] >> [Firewall] >> [General Settings] quadro [Security Settings]. 
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Figura 280 - Services Security Settings. 

 

Detalhando alguns dos itens de configurações dos parâmetros de segurança. 

 

13.1.2.1 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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Figura 281 - Dos Protection. 

 

13.1.2.2 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]”. 

 

13.1.2.3 Invalid Packet Protection 

São considerados pacotes inválidos os que não respeitam o padrão do diagrama de estado TCP 
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(handshake). Recomendação: Ex: “[Habilitar]”. O serviço de firewall descarta os pacotes considerados 

inválidos. 

 

13.1.2.4 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]”.  

 

13.1.2.5 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]”. 

 

 

  

13.1.2.6 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. 

  

Este item vem com padrão [Habilitado] por identificação de inúmeras 

estruturas de rede mal definidas. 
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13.1.2.7 IP Spoofing protection 

 

 

Figura 282 – IP Spoofing protection. 
 

 

Figura 283 - IP Spoofing protection Zones. 
 

Este recurso habilita a proteção de IP Spoofing na zona de rede desejada. 

 

 

 

Figura 284 - Alert: Multilink and IP Spoofing Protection problems. 
 

Esta opção pode causar problemas com o serviço de Multilink. 
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13.1.2.8 Source Routing 

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]”. 

 

13.1.2.9 Checksum 

Pacotes com checksums ruins ficam em estado inválido. Com esta opção ativada, tais pacotes não serão 

considerados para rastreamento de conexão na session tracking. 

 

13.1.2.10 Log invalid 

Habilita logs de pacotes com estado INVÁLIDO 

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

interface referem-se aos parâmetros da “Session Track”, a alteração destes valores implica 

diretamente no resultado de desempenho do servidor. 
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Figura 285 - Firewall Timeouts. 

 

A seguir, apresentaremos um resumo de cada parâmetro. 

 

13.1.2.11 Generic Timeout 

Este parâmetro é usado para informar em segundos a session tracking o tempo limite genérico caso 

não seja possível determinar o protocolo usado e nem usar valores mais específicos. Qualquer fluxo ou 

pacote que entra no firewall que não pode ser totalmente identificado como qualquer outro tipo de 

protocolo receberá um tempo limite genérico definido neste parâmetro. O valor padrão é 600 

segundos. 
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13.1.2.12 ICMP timeout 

Usada para definir em segundos o tempo limite para os pacotes ICMP que resultarão no tráfego de 

retorno. Em outras palavras, incluir ECHO REQUEST and REPLY, TIMESTAMP REQUEST and REPLY, 

INFORMATION REQUEST and REPLY e ADDRESS MASK REQUEST and REPLY. Uma vez que é feito um 

dos pedidos, deve haver um pacote de retorno, e é quando o tempo limite do ICMP é contabilizado. 

Normalmente uma resposta ICMP é bastante rápida, a menos que seja utilizada uma conexão muito 

lenta. O valor padrão é 30. 

 

13.1.2.13 Max 

Tamanho máximo da tablela de session tracking, ou seja, de conexões estabelecidas simultaneamente. 

O valor padrão é 300.000 segundos. 

 

13.1.2.14 TCP loose 

Habilita/Desabilita o levantamento de novas entradas de conexões já estabelecidas na tabela session 

tracking. O valor padrão é 1 (habilitado), para desabilitar, definir o valor 0. 

 

13.1.2.15 TCP max retrans 

Define o número máximo de pacotes TCP que podem ser retransmitidos sem receber um ACK aceitável 

do destino. O valor padrão é 3. 

 

13.1.2.16 TCP timeout close 

Define o valor padrão de timeout em segundos para conexões TCP no estado CLOSE, para serem 

removidas da tabela de session tracking. O padrão é 10 segundos. 
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13.1.2.17 TCP timeout close wait 

Define o valor padrão de timeout em segundos para conexões TCP com estado CLOSE-WAIT, para 

serem removidas da tabela de session tracking. O padrão é 30 segundos. 

 

13.1.2.18 TCP timeout established 

Define o timeout em segundos para conexões TCP estabelecidas, para serem removidas da tabela de 

session tracking. O valor padrão é 180000 segundos. 

 

13.1.2.19 Timeout TCP FIN wait 

Define o timeout em segundos para conexões TCP com estado FIN-WAIT-1 e FIN-WAIT-2, para serem 

removidas da tabela de session tracking. O valor padrão é 30 segundos. 

 

13.1.2.20 TCP timeout last ACK 

Define o timeout em segundos para conexões TCP com o estado LAST-ACK, para serem removidas da 

tabela de session tracking. O valor padrão é 30 segundos. 

 

13.1.2.21 TCP timeout max retrans 

Define o timeout em segundos para as conexões TCP que atingem o número máximo de retransmissões 

definido na opção "TCP max retrans" sem receber um ACK aceitável dos destinos. O valor padrão é 300 

segundos. 

 

13.1.2.22 TCP timeout SYN recv 
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Define o timeout em segundos para conexões TCP com o estado SYN RECV, para serem removidas da 

tabela de session tracking. O valor padrão é 60 segundos. 

13.1.2.23 TCP timeout SYN sent 

Define o timeout em segundos para conexões TCP com o estado SYN SENT, para serem removidas da 

tabela de session tracking. O valor padrão é 120 segundos. 

 

13.1.2.24 TCP timeout time wait 

Define o timeout em segundos para conexões TCP com o estado TIME WAIT, para serem removidas da 

tabela de session tracking. O valor padrão é 60 segundos. 

 

13.1.2.25 UDP timeout 

Esse recurso define o tempo máximo que uma conexão permanece ativa em estado ocioso, ou seja, 

sem nenhum tráfego. Uma vez atingido o tempo limite configurado, o sistema remove todas as 

conexões do protocolo UDP, que estão no estado ocioso com o tempo limite configurado excedido. 

Valor padrão: 30 segundos 

 

13.1.2.26 UDP timeout stream 

Define o timeout em segundos para conexões UDP STREAM (ASSURED).O valor padrão é 180 segundos. 

 

 

 

Zonas com [Proteção IP Spoofing] não permitem o uso do Multilink. 

Os demais recursos pré-configurados referente os itens das “Configurações 

de conexões” desta interface referem-se aos parâmetros de controle das 

conexões, a alteração destes valores implica diretamente no resultado de 

desempenho do servidor. 
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13.1.3 Zone Protection 

As políticas de zone Protection por definição são caracterizadas por perfil de acesso, por “Zona de rede” 

e pelas ”Ações” de tratamento do pacote que permite inclusive “Inspecionar” o tráfego de [Entrada].  

As políticas de Zone Protection tratam os pacotes de “Entrada” por análise condicional que incluí: 

“Zona de rede”, “IP de origem”, “IP de destino”, com suporte endereçamento [IPv4/IPv6], “horário” e 

“Autenticação” por usuários e grupos”, são cadastradas por “Prioridade” e suportam “Reordenação”. 

As Políticas de entrada do tipo “Zone Protection” aumentam de forma significativa o grau de segurança 

no acesso aos serviços do dispositivo BLOCKBIT UTM. 

 

Acesse o menu [Serviços] >> [Firewall] >> [Zone Protection]. 

 

 

Figura 286 - Zone Protection. 

 

Para adicionar uma política de firewall do tipo Zone Protection especifica, clique em Adicionar [ ].  

Configure os campos de acordo as condições de tratamento e especificações pré-estabelecidas no 

modelo de políticas aplicadas, e depois clique em [Salvar]. 
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13.1.3.1 Ex1.: Acesso a interface Web - BLOCKBIT UTM (VPN Client) 

Finalidade: Permitir o acesso à interface de administração do “Firewall”, pela Rede VPN Client. 

Adicionar uma política de “Permissão” para a porta BLOCKBIT Admin [98/TCP]. Somente para os 

usuários membros do grupo Suporte e autenticados. 

[Policy] 

• Enabled [ ]: Habilitado; 

• Zone: “WAN”; 

• Action: “Allow”;  

• Service: Informe e selecione da lista “BLOCKBIT-ADMIN”; 

• Descrição: “Acesso BLOCKBIT Admin – VPN Client”. 

 



 User Guide 

 

© BLOCKBIT  292 

 

Figura 287 - Access interface admin for VPN client. 

 

 

[Conditions]: 

• Autenticado;  

• IPv4 de origem = “192.168.31.0”; 
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Figura 288 - Zone Protection Conditions Ex1. 

 

13.1.3.2 Ex2.: Acesso remoto SSH - pela WAN “Internet” – (Suporte BLOCKBITB) 

Finalidade: Permitir o acesso remoto a console SSH pela internet. 

Adicionar uma política de “Permissão – com inspeção IPS” para a porta SSH [22/TCP]. Somente para o 

IP de origem do suporte BLOCKBIT. 

[Policy]: 

• Enabled [ ]: Habilitado; 

• Zona: “WAN”; 

• Action: “Inspect”;  

• Deep Insection: (DPI detect); 

• Service: “SSH”; 

• Description: “SSH Remote Access - BLOCKBIT Support”. 
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Figura 289 - SSH Remote Access – BLOCKBIT Support. 

 

[Conditions]: 

• IPv4 de origem: Selecione da lista: “Suporte BLOCKBIT”. 
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Figura 290 - Zone Protection Conditions Ex2. 

 

Após isso clicar em [Save]. 

 

 

 

13.1.4 Redirects 

O item Redirecionamentos permite a configuração de mascaramento do tipo (DNAT) e o 

encaminhamento do 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. 

Para configuração acesse o menu [Serviços] >> [Firewall] >> [Redirects]. 

As configurações de entrada para os serviços BLOCKBIT UTM no item [Zone 

Protection] visa melhorar os níveis de segurança no acesso aos serviços e 

recursos do firewall. 
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Figura 291 - Firewall Redirects. 

 

A seguir vamos exemplificar algumas políticas de redirecionamento.  

Vamos habilitar o recurso de [Default Permission] em todas as políticas exemplificadas, marcando a 

caixa de checagem [ ]. 

 

 

 

13.1.4.1 Ex1.: Acesso Remoto ao Servidor de Câmeras 

Este exemplo mostra o acesso à um servidor de câmeras e será liberado a partir da configuração de 3 

políticas especificas. 

Tabela 5 - Acesso Remoto ao Servidor de Câmeras IP e Porta. 

IP Remoto 199.99.99.99 

Portas UDP 4500:5500 

IP Local 192.168.254.174 

 

 

Este recurso configura as políticas de “Encaminhamento” com tráfego 

permitido, baseadas nos endereços de IP Origem/Destino e Portas definidas 

na respectiva política de DNAT; 
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Política 1: 

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

definidas na política exemplo. Depois clique em [Save]. 

• Interface: eth2 - 199.99.99.99; 

• Permissão padrão [ ]: Habilitar a caixa de checagem; 

• Protocolo: UDP; 

• Porta / Range: 4500:5500; 

• Redirecionar para: Endereço IP = “192.168.254.174/32” e Porta: 4500:5500;  

• Origem: Item opcional; 

• Descrição: “Câmera Server - UDP range”. 

 

 

Figura 292 - Redirect Settings. 
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Política 2: 

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

definidas na política exemplo. Depois clique em [Save]. 

• Interface: eth2 - 199.99.99.99; 

• Permissão padrão [ ]: Habilitar a caixa de checagem; 

• Protocolo: TCP; 

• Porta / Range: 80; 

• Redirecionar para: Endereço IP = “192.168.254.174/32” e Porta: 80;  

• Origem: Item opcional; 

• Descrição: “Web server - Port 80”. 

 

 

Figura 293 - Redirect Web Server. 
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Política 3: 

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

definidas na política exemplo. Depois clique em [Save]. 

• Interface: eth1 - 199.99.99.99; 

• Default Permission [ ]: Habilitar a caixa de checagem; 

• Protocol: TCP; 

• Port / Range: 443; 

• Redirect to: Endereço IP = “192.168.254.174/32” e Porta: 443;  

• Source: Item opcional; 

• Description: “Client portal access”. 

 

 

Figura 294 - Redirect Cliente portal access. 
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No final das configurações exemplificadas não esquecer de habilitar as políticas cadastradas, clique em 

habilitar [ ] política. 

 

 

 

Para casos em que o administrador pretende aplicar “Filtros específicos” no acesso de 

redirecionamentos adicione uma política de segurança do tipo “Encaminhamento” para o host de 

destino local, no menu Políticas. 

 

A seleção do campo [√] Permissão Padrão – configura automaticamente 

uma política de permissão de encaminhamento [Forward] para a interface 

selecionada na política. Este recurso se aplica também na utilização de 

ambientes com Multilink. 
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13.2 Proxy 

Vamos abordar os aspectos de segurança da rede por meio da interceptação de “Proxies”. 

Os “proxies” são sistemas ou aplicações que atuam como intermediários para as requisições clientes 

que solicitam recursos de outros servidores. Uma aplicação cliente conecta-se a um servidor “proxy”, 

solicitando algum serviço, ex.: “uma conexão”, “uma página web”, “um arquivo”, ou “outros recursos” 

de outros servidores. O Proxy repassa está requisição para o servidor remoto (normalmente na rede 

pública), e devolve sua resposta para o cliente interno (host da rede local). 

Na maioria das vezes os proxies são utilizados por todos os clientes de uma sub-rede e devido a sua 

posição estratégica, normalmente eles implementam um sistema de cache para alguns serviços. Além 

disso, como os proxies trabalham com dados das aplicações, para cada serviço é necessário um proxy 

diferente. 

Serviços de Proxy 

O BLOCKBIT UTM, incluí serviços de segurança por meio de proxies ativos. 

Protocolos e serviços suportados 

• HTTP; 

• FTP; 

• SMTP; 

• POP3. 

Para configuração e habilitação dos serviços de Proxy, clique em [Serviços] >> [Proxy].  

Recomenda-se: A habilitação do serviço [ / ] antes da sua configuração. 
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Figura 295 - Services – Proxy. 

 

13.2.1 Proxy HTTP 

O recurso Proxy HTTP é fornecido integrado pelo serviço Web Cache que consiste em oferecer como 

principal recurso, entre as suas diversas funcionalidades, o acesso à Internet para usuários de uma rede 

ou 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 acesso por filtros de “Conteúdo” e “Aplicativos”, e ao serviço de “Antimalware” para filtros 

de arquivos comprometidos, através das políticas de segurança que restringem a navegação dos 

usuários.  

O BLOCKBIT UTM opera com proxy nos modos: 

• Transparente 

Neste modo de operação o proxy é configurado para permitir o tráfego Https somente sob a 

interceptação SSL, o que exige a importação e instalação da CA (Certification Authority) para todos os 

dispositivos da rede. 

Para permitir o tráfego SSL no modo by-pass é necessária a configuração com filtro por “SSL COMMON 

NAME” para exceção nas políticas de segurança. 
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• Explícito 

Para acesso ao proxy no modo explícito é necessário configurar o navegador WEB dos dispositivos da 

rede para acesso ao proxy no modo configurado.  

Este modo de acesso exige a configuração de uma política de segurança com permissão de acesso aos 

serviços WEB no modo Proxy Explícito.  

 

Para configuração do Proxy HTTP, clique em [Services] >> [Proxy] aba [HTTP]. 

Nesta seção você configura as portas suportadas: 

 

Figura 296 - Proxy HTTP. 

 

O serviço é pré-configurado para permitir acesso aos serviços web padrões “HTTP (porta 80) e HTTPS 

(porta 443)”. As portas de serviços são configuráveis com suporte aos protocolos “HTTP e HTTPS 

versões 1.0 e 1.1”. 

Para adicionar uma nova porta, clique no botão [ ]. 

Em Port digite a porta desejada, em Options é possível selecionar o protocolo que será utilizado no 

proxy, existem 3 opções para as caixas de seleção: 

• HTTP: Neste modo a porta se utilizará do protocolo HTTP; 

• HTTPS: Neste modo a porta se utilizará do protocolo HTTPS; 
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• HTTP/HTTPS: Caso este modo seja ativado, ambos os protocolos HTTP e HTTPS serão aplicados 

para a mesma porta, porém, este modo fará com que o proxy funcione apenas em modo 

explícito, assim sendo, todas as regras utilizadas no proxy transparente, serão ignoradas. Por 

este motivo, a mensagem de sistema ilustrada abaixo é exibida ao selecionar essa opção: 

 

 

Figura 297 - Proxy HTTP/HTTPS. 

 

 

 

 

 

 

Para desabilitar a interceptação e inspeção SSL clique em: 

• [ ] Disable SSL Inspection on Proxy service. 

Essa opção tem como função: Desabilitar a “Inspeção SSL” no modo “Global” para que as conexões 

HTTPS trafeguem através do proxy sem a necessidade de instalar a CA (Certificado de Autoridade) nos 

dispositivos da rede.  

 

Em SSL Exception é possível definir uma política de tratamento de exceção para a inspeção SSL no 

proxy no modo “Global”. Configure “Exceções SSL” por objetos do tipo “Dicionários” por lista de 

palavras ou conjuntos de expressões regulares. 

Atenção: Caso o modo HTTP/HTTPS seja ativado em qualquer 

porta, todas as regras de proxy utilizadas no modo transparente 

ficarão DESATIVADAS. Para reativar é necessário PARAR de 

utilizar o modo HTTP/HTTPS em qualquer porta. 
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Figura 298 - Proxy – Global SSL Exception. 

 

Este recurso atende os casos de condições especificas de Aplicações e Serviços que não leem os 

certificados do sistema, também não tem a opção de importar o certificado em sua aplicação, casos 

muito comuns para serviços e aplicativos de “Bancos, instituições financeiras e Governo”, e é muito útil 

para os casos que se pretende permitir o tráfego bypass destes serviços e aplicações para toda a rede. 

Para salvar todas as alterações, clique em [ ]. 

13.2.2 Proxy FTP 

Nesta seção vamos abordar o serviço de Proxy FTP, uma aplicação integrada ao BLOCKBIT UTM com a 

finalidade de inspecionar o tráfego de transferência de arquivos entre as redes locais e a rede pública 

(Internet) sob o protocolo FTP de modo seguro. 

A sua função básica é possibilitar ao administrador através das “Políticas de segurança” o tratamento 

dos pacotes e transferências de arquivos por meio do tráfego das portas FTP “20 e 21/TCP” com a 

interceptação de um proxy com suporte a “Scan de vírus e malware”, no modo transparente. 

Para configuração do Proxy FTP, clique em [Services] >> [Proxy] aba [FTP]. 
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Figura 299 - Proxy FTP. 

 

Para habilitação selecione os itens de configuração, e clique em Salvar [ ]. 

• [ ] Porta 21 

Habilitação da porta de conexão com os servidores FTP Remotos. Porta [21/TCP]. 

• [ ] Malware Scanning 

Habilitação do redirecionamento dos arquivos para inspeção pelo Antimalware. Este recurso requer a 

configuração de uma política de segurança para filtro do tratamento dos arquivos por tipo de 

conteúdo. (Ver. Políticas de segurança.). 

 

 

 

Suporte: 

• Modo: [FTP Ativo]. 

 

TODOS OS ARQUIVOS identificados como “Infectados” pelo Antimalware 

via tráfego FTP PROXY são DESCARTADOS. 
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A integração do filtro Malware Scanning por meio do tráfego Proxy FTP requer a habilitação e 

configuração do serviço Antimalware. 

Seu funcionamento depende da configuração de perfis por “Políticas de Segurança”. 

13.2.3 Proxy SMTP 

Nesta seção vamos abordar o serviço de Proxy SMTP, uma aplicação integrada ao BLOCKBIT UTM com 

a finalidade de inspecionar o tráfego de E-mails entre “Cliente-Servidor” e “Servidor-Servidor” sob o 

protocolo SMTP de modo seguro. 

A sua função básica é possibilitar ao administrador através das “Políticas de segurança” o tratamento 

dos pacotes e transferências de arquivos por meio do tráfego das portas SMTP, “[25, 465, 587/TCP]”, 

com a interceptação de um proxy com suporte a “Scan de vírus e malware”, no modo transparente. 

Para configuração do Proxy SMTP, clique em [Service] >> [Proxy] aba [SMTP]. 

 

Figura 300 - Proxy SMTP. 

 

Para habilitação selecione os itens de configuração, e clique em Salvar [ ]. 

O funcionamento do Proxy FTP requer a configuração de uma “Política de 

Segurança” com o filtro de conteúdo Web Proxy habilitado para o protocolo 

FTP. 
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[ ] Porta 25 

Habilitação do porta padrão de conexão com os servidores SMTP Remotos. Porta [SMTP - 25/TCP]. 

{Conexões da porta SMTP 25 normalmente se aplica a conexões entre servidores SMTP.}. 

[ ] Porta 465 

Habilitação da porta SMTPS de conexão com os servidores SMTP over SSL/TLS Remotos. Porta [SMTPS 

- 465/TCP]. {O tráfego SSL/ TLS cliente-servidor exige que a origem possua um certificado digital que 

seja conhecido pelo servidor SMTP remoto.}  

[ ] Porta 587 

Habilitação da porta SMTP Submission de conexão com os servidores SMTP Remotos. Porta [SMTP Sub 

587/TCP].  

{O Tráfego SMTP Submission exige a autenticação cliente-servidor no protocolo SMTP, o que dificulta 

o uso indevido de contas de e-mail ou de estações maquinas “zumbis”, método bastante utilizado por 

spammers}. 

  

 

 

 [ ] Malware Scanning 

Habilitação do redirecionamento dos arquivos para inspeção pelo Antimalware. Este recurso requer a 

configuração de uma política de segurança para filtro do tratamento dos arquivos por tipo de 

Utilize está porta nas conexões cliente-servidor por meios dos clientes de e-

mail. Ex.: “Thunderbird e Outlook”. 
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conteúdo. (Ver. Políticas de segurança).  

 

 

 

 [ ] Adicionar Header 

 

Figura 301 - Proxy SMTP Add Header. 

 

Este campo contempla um recurso de “Sinalização” que devolve ao usuário um conteúdo 

“Informativo” quanto ao tratamento aplicado sobre o E-mail enviado no cabeçalho do respectivo E-

mail. Ex.: “x-header: E-mail Infectado com vírus.”.  

 

 

 

A integração do filtro Malware Scanning por meio do tráfego Proxy SMTP requer a habilitação e 

configuração do serviço Antimalware. 

Seu funcionamento depende da configuração de perfis por “Políticas de Segurança”. 

TODOS OS ARQUIVOS identificados como “Infectados” pelo Antimalware 

via tráfego SMTP PROXY são DESCARTADOS. 

O funcionamento do Proxy SMTP requer a configuração de uma “Política de 

Segurança” com o filtro de conteúdo Email Protection habilitado para o 

protocolo SMTP. 
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13.2.4 Proxy POP 

Nesta seção vamos abordar o serviço de Proxy POP, uma aplicação integrada ao BLOCKBIT UTM com a 

finalidade de inspecionar o tráfego de E-mails entre “Cliente-Servidor” sob o protocolo POP de modo 

seguro. 

A sua função básica é possibilitar ao administrador através das “Políticas de segurança” o tratamento 

dos pacotes e transferências de arquivos por meio do tráfego das portas POP, “[110, 995/TCP]”, com a 

interceptação de um proxy com suporte a “Scan de vírus e malware”, no modo transparente. 

Para configuração do Proxy POP, clique em [Serviços] >> [Proxy] aba [POP]. 

 

Figura 302 - Proxy POP3. 

 

Para habilitação selecione os itens de configuração, e clique em Salvar [ ]. 

[ ] Port 110 

Habilitação da porta padrão de conexão com os servidores POP Remotos. Porta [POP3 - 110/TCP].  

[ ] Port 995 
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Habilitação da porta POP3S de conexão com os servidores POP3 over SSL/TLS Remotos. Porta [POP3S 

- 995/TCP]. {Aumenta a segurança no tráfego POP3 cliente-servidor. O tráfego SSL/ TLS, exigem que a 

origem possua um certificado digital que seja conhecido pelo servidor POP remoto.}  

 

 

 

 [ ] Malware Scanning 

Habilitação do redirecionamento dos arquivos para inspeção pelo Antimalware. Este recurso requer a 

configuração de uma política de segurança para filtro do tratamento dos arquivos por tipo de 

conteúdo. (Ver. Políticas de segurança).  

 

 

 

 [ ] Email Subject 

 

Figura 303 - Proxy POP3 – E-mail Subject. 

 

Este campo contempla um recurso de “Sinalização” que devolve ao usuário um E-mail de notificação 

do tipo “Mailer Postmaster” Informativo quanto ao tratamento aplicado sobre o E-mail recebido pelo 

Utilize esta porta nas conexões cliente-servidores por meios dos clientes de 

e-mail. Ex.: “Thunderbird e Outlook”. 

TODOS OS ARQUIVOS identificados como “Infectados” pelo AntiMalware 

via tráfego POP PROXY são DESCARTADOS. 
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proxy POP do servidor POP remoto.  

E-mail Template 

Este campo contempla o “Conteúdo do corpo” do E-mail de notificação “enviado” para a caixa postal 

local do usuário final para cada e-mail identificado como “Infectado”. Os valores dos campos em 

destaque abaixo correspondem aos dados de variáveis retornados pelo tratamento do “Antimalware”. 

Virus name: 

    %VIRUSNAME% 

(Supposed) Sender of the email: 

    %MAILFROM% 

Sent To: 

    %MAILTO% 

On Date: 

    %MAILDATE% 

Subject: 

    %SUBJECT% 

Connection data: 

    %PROTOCOL% from %CLIENTIP%:%CLIENTPORT% to %SERVERIP%:%SERVERPORT% 

 

 

 

Figura 304 - E-mail Template. 
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A integração do filtro Malware Scanning por meio do tráfego Proxy POP requer a habilitação e 

configuração do serviço Antimalware. 

 

Seu funcionamento depende da configuração de perfis por “Políticas de Segurança”. 

 

O funcionamento do Proxy POP requer a configuração de uma “Política de 

Segurança” com o filtro de conteúdo Email Protection habilitado para o 

protocolo POP. 
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13.3 Web Cache 

O mecanismo de “Web Cache” consiste em minimizar os custos de acesso à Web, reduzir a latência 

neste tipo de acesso é uma questão muito importante, ainda mais quando considera-se que mais de 

60% do tráfego de internet atual é gerado nos acessos web (HTTP e HTTPS). 

O sistema de cache armazena localmente objetos (páginas HTMLS, imagens e arquivos) da internet, 

esse recurso melhora significadamente a qualidade do serviço oferecido aos usuários. 

A configuração do serviço Web Cache é definida pela configuração dos controles de cache e ainda conta 

com o recurso de redirecionamento do tráfego para um proxy hierárquico. 

Para acesso a configuração do Web Cache, clique em [Serviços] >> [Web Cache]. 

Recomenda-se: A habilitação do serviço [ / ] antes da sua configuração. 

 

Figura 305 - Web Cache. 

 

13.3.1 Cache 

No quadro [Cache] temos os 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 
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reaproveitar o acesso a esses documentos sem que haja a necessidade de estabelecer uma nova 

conexão com o servidor remoto.  

Configuração da cache em memória e disco. 

Tamanho máximo e mínimo dos arquivos referentes aos acessos Web que serão salvos/carregados em 

memória quando do 1º (primeiro) acesso para entrega imediata aos usuários quando requisitados 

novamente. 

Cache de conteúdos dinâmicos.  

Existem conteúdos que são disponibilizados pelos servidores WEB de forma dinâmica e distribuída, são 

os chamados CDN (Content Delivery Network). Esse recurso utiliza uma tecnologia que responde a 

requisição do usuário pelos servidores web mais próximos da sua localização geográfica.  

Normalmente a resposta a requisição é atendida de forma dinâmica onde cada servidor da pilha de 

servidores próximos a requisição responde fragmentos do conteúdo solicitado.  

Lista de serviços Web de conteúdos dinâmicos suportados: 

• Facebook; 

• Google Maps; 

• MSN Video; 

• Sourceforge Downloads; 

• Windows Update, Youtube. 

O BLOCKBIT UTM possui um recurso de proxy capaz de concatenar estes fragmentos do conteúdo 

solicitado e guardar cache mesmo de origens diversas.  

Exceção de cache, configurável por expressões regulares. 
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Figura 306 - Web Cache Settings. 

13.3.2 Hierarchy 

No quadro [Hierarchy] temos o recurso de configuração de redirecionamento do tráfego Proxy. Um 

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

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

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

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

local antes do redirecionamento do acesso à internet. 

• Enabled: habilita o serviço de proxy hierárquico; 

• IP Address: defini o IP do serviço de proxy remoto; 

• Port: defini a porta no qual o serviço de proxy remoto está rodando; 

• Authenticated: defini se o serviço será autenticado ou não; 

• Type: defini se o tipo será por usuário ou manual; 

• Método autenticação Usuário Este método solicita autenticação diretamente ao usuário final, 

através de autenticação “basic” via browser; 

• Método autenticação Manual  Este método solicita autenticação “mestra” diretamente ao 

Proxy local. 
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Figura 307 - Web Cache Hierarchy. 

 

 

Alguns Proxies mesmo atuando como Proxy Parent exclusivos para receber 

redirecionamento requer autenticação. 
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13.4 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 (url, usuário e endereço IP do usuário) para o serviço 

de Web Filter.  

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

categoria de url's que se aplica, através das “Políticas de segurança”. Dependendo de como as políticas 

estão configuradas, o Web Filter responde ao proxy 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 configuração do Web Filter, acesse o menu [Services] >> [Web Filter]  

Recomenda-se: A habilitação do serviço [ / ] antes da sua configuração. 

 

Figura 308 - Web Filter. 
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13.4.1 Category 

Base de dados SWG (Secure Web Gateway), uma base de reputação de Url’s, navegadores, arquivos e 

aplicações web, que comtempla 88 categorias e subcategorias. 

É possível pesquisar a categoria que um determinado site classificado na base do Web Filter ao digitar 

um site em [ ] e clicar no botão pesquisar [ ] o sistema irá 

consultar a base e informar em qual categoria o site se encontra. 

 

Figura 309 - Web Filter Category consulting. 

 

É possível atualizar a base de dados de URLs de forma manual ao clicar no botão [ ] e a tela abaixo 

será exibido: 

 

Figura 310 - Web Filter – Want to update now? 

 

Após clicar no botão [ ] o mesmo iriar iniciar a verificação de update da base de URLs. 

Abaixo uma tabela informando o nome das categorias e sua descrição. 
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Tabela 6 - Descrição das categorias. 

Nome: Descrição: 

Abuso de drogas Sites que discutem, incentivam ou fornecem 

informações sobre fármacos controlados, 

proibidos ou regulamentados de alguma 

forma, e sobre abuso dos mesmos; Também 

sobre artigos de consumo relacionados ao uso 

ou abuso desses fármacos. 

Álcool e tabaco Sites que contêm informações, promovem ou 

permitem a venda de bebidas alcoólicas, 

produtos de tabaco, e todos os artigos e 

acessórios associados. São excluídos os sites de 

grupos de autoajuda, tais como Alcoólatras 

Anônimos, que fazem parte da categoria 

Saúde. 

Anúncios pessoais e 

namoros 

Sites que promovem relacionamentos 

interpessoais, excluindo-se os específicos para 

gays ou lésbicas. 

Anúncios publicitários Sites que contêm servidores de anúncios. 

Armas Sites que contêm informações, promovem ou 

permitem, a venda de armas e artigos 

relacionados. 

Armazenamento/Backup 

pessoal em rede 

Sites que armazenam arquivos pessoais em 

servidores de Internet, para fins de backup ou 

troca. Ex.: Serviços de armazenamento de 

álbuns e fotos digitais. 

Ativismo relacionado a 

direitos reprodutivos 

Sites que apresentam discussões neutras ou 

equilibradas do assunto são classificados na 

categoria principal (Ativismo relacionado a 
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direitos reprodutivos). 

Buscas de emprego Sites que contêm informações sobre ou que 

permitem a busca de empregos. 

Caça esportiva / Clubes 

de armas 

Sites de clubes interessados em armas, 

catálogos ou listas de sites de clubes desse 

tipo. Esta categoria inclui sites de games de 

guerra e de paintball (armas de tinta). 

Chat na Web Sites que hospedam serviços de chat (bate-

papo na Web via HTTP) ou em chat rooms 

(salas de bate-papo via IRC (Internet Relay 

Chat)), homepages dedicadas a IRC e sites que 

oferecem fóruns ou grupos de discussão. 

Compartilhamento de 

arquivos peer-to-peer 

Sites que fornecem software de computador-

cliente possibilitando o compartilhamento e a 

transferência de arquivos de modo não-

hierárquico. 

Compras Sites nos quais se pode efetuar compras on-

line de produtos de consumo, mas não de 

artigos de caráter sexual, relacionados a 

investimentos, software ou hardware de 

computado, suplementos nutritivos, álcool e 

tabaco, serviços de viagem, veículos e peças ou 

armas. Inclui sites dedicados exclusivamente à 

venda de artigos esportivos e religiosos. 

Comunicações pela 

Internet 

Sites que permitem a troca instantâneas de 

mensagens ou e-mails. 

Conteúdo 

ilegal/questionável 

Sites que contêm informações sobre, ou que 

incentivam, crime (exceto crimes relacionados 

a informática), comportamento antiético, 

desonesto, ou como evitar indiciação. 
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Conteúdo para maiores Sites que contêm nudez parcial ou total, que 

representam ou definem um contexto de 

orientação sexual, mas que não contêm 

atividade sexual propriamente dita; artigos de 

caráter sexual; publicações eróticas e outras 

que apresentam ou discutem assuntos 

relacionados a sexo, próximas à pornografia; 

empresas cujos negócios são de caráter sexual, 

como boates, inferninhos, serviços de 

acompanhante, sites com senha/verificação. 

Inclui sites nos quais se pode adquirir tais 

produtos e serviços on-line. 

Corretagem e 

negociações on-line 

Sites que possibilitam a negociação ativa no 

mercado de capitais e o gerenciamento de 

investimentos financeiros. 

Download de 

freeware/software 

Sites cuja função principal é fornecer 

downloads de software e freeware. 

Educação Sites patrocinados ou que suportam ou 

oferecem informações sobre educação. 

Educação sexual Sites que contêm informações sobre sexo e 

sexualidade, sem intenção pornográfica. 

E-mail pela Web Sites que hospedam sistemas de e-mail 

baseado na Web. Qualquer serviço de e-mail 

baseado na Web, seja por navegador ou 

software. 

Entretenimento Sites que contêm informações sobre, ou que 

promovem, filmes, rádio e televisão sem 

noticiários, livros, humor, música e revistas 

(exceto para maiores de idade, negócios, 

games eletrônicos, informática, álcool e 

tabaco, saúde, hobbies, esportes, turismo, 
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veículo ou armas. 

Esportes Sites que contêm informações sobre, ou que 

promovem, esportes, jogos ativos e recreação. 

Sites dedicados a um evento atual específico 

que requer uma categoria própria devido a 

conteúdo que pode causar objeções, demanda 

de largura de banda ou prejuízo potencial de 

produtividade. Alguns desses sites 

simplesmente desaparecem após certo tempo; 

outros são revisados após 90 dias, para fins de 

reclassificação. 

Eventos especiais Sites dedicados a um evento atual específico 

que requer uma categoria própria devido a 

conteúdo que pode causar objeções, demanda 

de largura de banda ou prejuízo potencial de 

produtividade. Alguns desses sites 

simplesmente desaparecem após certo tempo; 

outros são revisados após 90 dias, para fins de 

reclassificação. 

Gays e lésbicas Sites que contêm informações sobre, ou que 

oferecem produtos e serviços para, pessoas 

com estilo de vida homossexual, inclusive sites 

nos quais se pode fazer compras on-line, mas 

não os de caráter sexual ou relacionados a 

tópicos específicos. 

Gestão de largura de 

banda 

Sites que tem alto consumo de banda. 

Gestão de produtividade Sites que podem prejudicar a produtividade. 

Governo Sites patrocinados por órgãos governamentais 

ou repartições públicas, de todos os níveis 

governamentais (ou seja, que têm o final .gov) 
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Grupos de ativismo Sites patrocinados por, ou dedicados a, 

organizações que incentivam mudanças ou 

reformas em normas sociais, opinião pública, 

prática social, atividades e relações 

econômicas. Exclui sites comercialmente 

patrocinados, sites dedicados a políticas 

eleitorais ou legislação, à questão do aborto, 

sites que pregam ódio ou violência. 

Grupos políticos Sites patrocinados por, ou que contêm 

informações sobre, partidos políticos e grupos 

de interesses focalizados em eleições ou 

legislação. 

Hacking Sites que contêm informações ou que 

incentivam o acesso a ou uso ilegal, ou de 

caráter questionável, de software ou 

equipamentos de comunicação. 

Hobbies Sites que contêm informações sobre, ou que 

promovem, passatempos que são, na maior 

parte, de caráter sedentário, mas que não 

incluem jogos ou games eletrônicos, de vídeo 

ou on-line. 

Hospedagem de Web Sites de organizações que fornecem serviços 

de hospedagem ou páginas de domínio de 

nível superior de comunidades na Web. 

Imóveis Sites que contêm informações sobre aluguel, 

compra e venda de propriedades residenciais. 

Informações sobre 

Segurança de 

Computadores 

Sites que contém informações ou ferramentas 

orientadas à segurança de sistemas de 

informática. 

Instituições culturais Sites patrocinados por museus, galerias, 
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teatros (mas não cinemas e outras instituições 

culturais. 

Instituições educacionais Sites patrocinados por escolas e outras 

instituições educacionais ou por grupos e 

professores ou alunos, ou que se relacionam a 

eventos ou atividades educacionais. 

Jogos de azar e apostas Sites que contêm informações sobre, ou que 

promovem, jogos de azar e apostas, ou que 

permitem fazê-lo on-line. Sites nos quais há 

risco de se perder dinheiro. 

Jogos / Games Sites que contêm informações sobre, ou que 

promovem, games ou jogos eletrônicos, de 

vídeo, computador, dramatização (role-play 

on-line, mas não os que contêm jogos de cartas 

ou de tabuleiro; também os sites que 

permitem jogar ou oferecer jogos on-line. 

Inclui sites com sorteios e concursos. 

Leilões na Internet Sites nos quais se pode participar de leilão on-

line, de artigos comprados e vendidos por 

indivíduos. 

Lingerie e maiôs Sites que contêm fotos ou imagens gráficas de 

modelos em roupas sugestivas, mas não 

indecentes ou obscenas; imagens sugestivas 

de nudez e seios femininos. Também inclui 

sites que contêm fotos e material artístico com 

mulheres com pouca roupa. 

Maconha Sites cuja função principal é fornecer 

informações específicas sobre a maconha ou 

promover seu uso. 

Materiais de Referência Sites que oferecem materiais de referência 
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como atlas, dicionários, enciclopédias, dados 

estatísticos, (white papers) e páginas 

amarelas. 

Materiais educativos Sites cuja função principal é fornecer 

informações históricas, científicas, páginas 

sobre pesquisa, ou materiais didáticos. 

Mau-gosto Sites que não se conseguiu classificar em 

nenhuma outra categoria, mas que contêm 

material ofensivo, grotesco, amedrontador, 

lúgubre, sem conter nada apreciável. 

Mecanismos de busca e 

portais 

Sites que possibilitam fazer buscas na Web, em 

news groups, ou índices ou diretórios dos 

mesmos. 

Medicamentos ou 

drogas (conforme 

definidos pela lei dos 

E.U.A.) 

Sites patrocinados ou que suportam ou 

oferecem informações sobre medicamentos 

ou drogas. 

Medicamentos sob 

receita médica 

Sites que fornecem informações sobre 

fármacos aprovados e seu uso médico. 

Monitoramento 

indevido e invasão de 

privacidade 

Sites ou páginas que podem descarregar 

software que, sem o conhecimento do usuário, 

ou sem sua permissão, monitorá-lo. 

MP3 Sites que permitem fazer download de 

arquivos MP3 ou que funcionam como 

catálogos de sites desse tipo. 

Negócios e Economia Sites patrocinados por, ou dedicados a, 

empresas individuais que não oferecem 

comércio eletrônico e não firmas relacionadas 

ao setor de computação e comércio na 

Internet ou à venda de bebidas alcoólicas e 
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cigarros/tabaco, a serviços de viagem, veículos 

ou armas. Inclui corretoras de imóveis 

comerciais, mas não residenciais. 

Noticiários e mídia Sites que contêm noticiários em tempo real, 

inclusive os patrocinados por jornais, revistas, 

revistas especializadas ou acadêmicas, 

estações de rádio, redes de televisão, serviços 

telegráficos, mas não os que fornecem 

cotações da bolsa de valores ou os 

relacionados a esportes. 

Nudez Sites que apresentam nudez ou seminudez 

humana, de indivíduos ou grupos, e que não 

são abertamente de caráter sexual. 

Organizações de Serviços 

e Filantrópicas 

Sites patrocinados ou que suportam ou 

oferecem informações sobre organizações 

dedicadas a fazer o bem como sua principal 

atividade. 

Organizações de 

Trabalho e Profissionais 

Sites patrocinados ou que suportam ou 

oferecem informações sobre organizações 

dedicadas ao desenvolvimento profissional ou 

interesses de trabalhadores. 

Organizações Sociais Sites patrocinados ou que suportam ou 

oferecem informações sobre organizações 

dedicadas. 

Organizações Sociais e 

Afiliações 

Sites patrocinados ou que suportam ou 

oferecem informações sobre organizações 

dedicadas primariamente a socialização ou 

interesses comuns diferentes de filantropia ou 

desenvolvimento profissional. 

Órgãos militares Sites patrocinados por órgãos ou organizações 
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militares (com final .mil) 

Pedofilia Sites que incentivam a pedofilia ou que 

disponibilizam imagens ou textos com teor 

pedófilo. 

Publicações alternativas São os equivalentes on-line aos jornais de 

tabloide. Obs.: Esta categoria pode conter 

matérias de caráter sexual. 

Quadros de mensagens e 

clubes 

Sites de clubes sociais e de negócios, grupos de 

discussão pessoais ou de negócios, e 

servidores de listas que não estão classificados 

em nenhuma outra categoria. 

Racismo/ódio Sites que incentivam a identificação de grupos 

raciais, a difamação ou submissão de grupos 

(identificados por raça ou de outra forma, ou a 

superioridade de um determinado grupo. 

Rádio e TV na Internet Sites cuja função principal é fornecer 

programas de rádio e TV na Internet. 

Religião Sites que contêm informações sobre, ou que 

promovem, religiões. 

Religiões não-

tradicionais 

Sites que contêm informações sobre, ou que 

promovem, religiões que não constam na 

categoria 22.2 e outras religiões não 

tradicionais, ou tópicos semi-religiosos, 

inclusive sobre cultos. 

Religiões tradicionais Sites que contêm informações sobre, ou que 

promovem, budismo, bahai, cristianismo, 

ciência cristã, hinduísmo, islã, judaísmo, 

mormonismo, xintoísmo, siquismo; também, 

sites de ateísmo. 

Restaurantes e Sites que contêm listas, resenhas e anúncios, 
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gastronomia ou que promovem serviços relacionados a 

gastronomia, bufês e restaurantes. 

Saúde Sites que contêm informações ou orientação 

sobre saúde pessoal ou serviços médicos, 

seguro-saúde, procedimentos ou dispositivos, 

mas que não se relacionam a medicamentos. 

Inclui grupos de autoajuda. 

Serviços e dados 

financeiros 

Sites que contêm noticiários e cotações de 

ações, obrigações e outros veículos 

financeiros, aconselhamento sobre 

investimentos; mas que não oferecem 

negociações ou corretagem on-line. Inclui 

bancos, cooperativas de crédito, cartões de 

crédito e companhias de seguro de vida. 

Sexo Sites que apresentam imagens de atos ou 

atividades sexuais, ou que os descrevem de 

forma gráfica, incluindo exibicionismo. 

Sistemas de evitação de 

proxy 

Sites que contêm informações sobre como 

evitar as funções de servidores proxy ou como 

obter acesso a URLs de forma a evitar o 

servidor proxy. 

Sistemas de troca 

instantânea de 

mensagens 

Sites que permitem a troca instantâneas de 

mensagens. 

Sites a favor da liberdade 

de escolha 

Sites patrocinados por, ou dedicados a, 

organizações que incentivam a liberdade de 

escolha. 

Sites de 

militância/extremismo 

Sites que contêm informações sobre que 

promovem, ou que são patrocinados por 

grupos de ativismo que pregam ações 
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antigovernamentais. 

Sites de tradução de URL Sites que oferecem tradução on-line de URLs. 

Sites Maliciosos Sites que contém código que modifica 

intencionalmente sistemas de usuários sem 

seu consentimento, ou que causa danos. 

Sites para maiores de 

idade 

Sites que contém conteúdo para maiores de 

idade. 

Sites pessoais na Web Sites publicados por indivíduos para uso 

pessoal ou intercâmbio; não são publicados 

por nenhuma organização. 

Sites pró-vida Sites patrocinados por, ou dedicados a, 

organizações que incentivam a vida. 

Sites que pagam para 

surfar (pay-to-surf) 

Sites que pagam o indivíduo para surfar, ou 

para enviar e-mail. 

Sociedade e estilos de 

vida 

Sites que contêm informações sobre assuntos 

relacionados ao cotidiano, excluindo-se sexo, 

entretenimento, empregos, esportes, e os 

tópicos cobertos pelas subseções abaixo. 

Spyware Sites ou páginas que podem descarregar 

software que, sem o conhecimento do usuário, 

ou sem sua permissão, gera tráfego HTTP (com 

exceção de simples identificação e validação 

de usuários. 

Streaming mídia Sites cuja função principal é fornecer conteúdo 

de mídia tipo streaming, tais como trailers de 

filmes. 

Suplementos/compostos 

não-regulamentados 

Sites que contêm informações sobre, ou que 

incentivam, o uso de substâncias químicas 

(como as existentes em compostos naturais, 

por exemplo não controladas pela FDA (Food 
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and Drug Administration - Administração de 

Alimentos e Medicamentos do Departamento 

de Saúde e Serviços Humanos dos E.U.A.). 

Tecnologia da 

informação 

Sites patrocinados por, ou que contêm 

informações sobre, empresas do setor de 

computação e Internet. 

Telefonia via Internet Sites que possibilitam aos usuários fazer 

chamadas telefônicas através da Internet, ou 

obter informações ou software para esse fim. 

Turismo Sites que contêm informações sobre, ou que 

promovem, vários serviços relacionados a 

viagem, inclusive sites nos quais se pode fazer 

compras ou reservas on-line. 

Veículos Sites que contêm informações sobre, ou que 

promovem, veículos, inclusive sites nos quais 

se pode comprar peças ou veículos on-line. 

Violência Sites que contêm informações sobre, ou que 

promovem, atos de violência. Sites que 

contêm um excesso de obscenidade ou 

linguagem indecorosa podem ser colocados 

nesta categoria, se não o forem na categoria 

(mau-gosto). 

 

13.4.2 Customize blocking page 

Este item permite customizar a página de bloqueio que é devolvida aos usuários da rede referente aos 

acessos “Não Autorizados” do tráfego Web. (interceptados pelo proxy). 

É possível alterar o “Logotipo” e redefinir a “Mensagem de bloqueio”: 
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• Update logo: É possível selecionar um novo logo para tela de bloqueio; 

• Blocking message: É possível personalizar a mensagem de bloqueio que retorna para o cliente; 

• Redirect to external page: É possível redirecionar o tráfego para uma página de bloqueio 

externa. 

 

 

Figura 311 - Customize blocking page. 

 

 

 

 

 

Para os casos das tentativas de acesso WEB não autorizado, ou seja, 

definidos por meio das políticas de segurança com a ação de “Bloqueio” 

selecionada, o sistema retorna a tela de “Bloqueio” abaixo, com a 

mensagem especificada no quadro acima. 
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Figura 312 - Access Denied. 

 

13.4.3 Google domains 

Este recurso permite filtrar os domínios com direitos a acessar os serviços Google. O administrador 

tem a opção de controlar quais os domínios terão este direito. 

Para habilitação e configuração acesse o quadro [Google domains] e defina sua configuração baseada 

na política aplicada. 
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Figura 313 - Google domains. 

 

A definição do campo [Domains] é obrigatória. 

Os campos [IP Address], [Groups] e [Users], requer que seja especificado ao menos 1 (um) entre eles. 

 

13.4.4 Safe search 

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

inapropriado 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. Este recurso de pesquisa segura se aplica aos principais 

buscadores da WEB “Google, Yahoo e Bing”. 

Para habilitação e configuração acesse o quadro [Pesquisa Segura] e defina sua configuração de acordo 

a política aplicada. 

• Enabled: Para habilitar o recurso de safe search; 

• IP Address: Informar para qual endereço de rede será aplicado as configurações; 

• Groups: Definir para qual grupo de usuário será aplicado a configuração; 
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• Users: Definir para qual usuário de usuário será aplicado a configuração; 

 

 

Figura 314 - Safe search. 

 

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 são aplicados nas políticas de segurança. 
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13.5 Antimalware 

O serviço de Antimalware é uma ferramenta que oferece proteção contra malwares e vírus para 

garantir a confiabilidade do tráfego de conteúdo dos serviços de Proxy. O recurso conta com proteção 

de “Downloads/ Upload” de arquivos infectados, arquivos “PUA - Potentially Unwanted Application 

(Aplicações potencialmente indesejadas)”, detecção por “Análise heurística” e proteção contra 

“arquivos com senhas”. 

Diferente da maioria dos Antimalware e Antivírus concebidos para detectar e prevenir códigos 

maliciosos em dispositivos de EPS “Endpoint Secure”, o BLOCKBIT UTM inclui um recurso interno de 

Antimalware que é atualizado automaticamente na busca de novas ameaças que podem infectar sua 

rede. A primeira camada de proteção em um sistema integrado com acesso web via proxy deve ser a 

análise de malware e códigos maliciosos para garantir a confiabilidade no tráfego dos arquivos via 

Proxy. 

O BLOCKBIT UTM fornece tecnologias de Antimalware baseados em assinaturas geradas pelo nosso 

LAB Security Research Team e pela integração com bases de engines de Antivírus de última geração.  

Responsável em proteger o servidor e a rede contra-ataques de malwares contempla uma tecnologia 

capaz de promover uma varredura dos arquivos, diretórios, URLs e URIs para identificação e scanner 

item por item, para detectar a invasão de algum malware no tráfego de Proxy por política de segurança. 

Para configuração do Antimalware, acesse o menu [Services] >> [Antimalware]. 

Recomenda-se: A habilitação do serviço [ / ] antes da sua configuração. 
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Figura 315 - Antimalware. 

 

13.5.1 O sensor Antimalware 

O sensor Antimalware analisa o tráfego via Proxy e quando identifica arquivos contidos nas listas 

habilitadas nas políticas de segurança seja por “Content-type” ou por “extensão” do arquivo o sensor 

retém o arquivo para análise e verificação para identificar se o arquivo está infectado ou não.  

Após esta análise de legitimidade do arquivo o Antimalware mantém os arquivos não infectados em 

“Cache” o que proporciona ganho e otimização de desempenho em novas solicitações pelo “Proxy” 

para downloads de arquivos de “Links e URLs” já analisados pelo Antimalware.  

Este recurso proporciona ao usuário na próxima vez que solicitar o download de um arquivo já 

analisado pelo Antimalware e classificado como “não infectado” a “Autorização de download e a 

garantia da entrega” de arquivos legítimos sem a necessidade de reanálise do arquivo.  

 

 

 

Este recurso também aplica esta garantia para o serviço de “Atualização 

automática”, de sistemas operacionais e aplicações gerais que contemplam 

o recurso de atualização automática. 
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As ações de bloqueio dos arquivos e ou aplicações mal-intencionadas são aplicados baseados nas 

definições de “Filtros de controle” nas políticas de segurança. 

O Antimalware contempla também um serviço de atualização para manter a base de dados sempre 

atualizada com a base de malwares existentes, com o principal objetivo de impedir que malwares 

consigam infectar ou invadir a rede, evitando que cause algum dano e a perda ou extravio de 

informações e do patrimônio intelectual. Para garantir a segurança, a confiabilidade e a integridade 

das informações e do ambiente de rede. 

A interface é dividida em:  

• General Settings; 

• Status. 

 

13.5.2 General Settings 

Neste item definimos as parametrizações dos “tipos de detecção”, e os “tamanhos de arquivos” para 

verificação pelo Antimalware, e o “tempo de vida dos arquivos” retidos em quarentena.  

• Detect potentially unwanted application: Para habilitar a detecção de arquivos maliciosos; 

• Block encrypted files: Para analisar arquivos bloqueados e realizar o bloqueio; 

• Enable heuristic analysis: Para habilitar o recurso de analise heurística melhorando a 

performance de análise do serviço; 

• Passive mode: Para desabilitar o bloqueio do serviço de Antimalware, nessa opção o sistema 

só gera relatórios não realizando assim o bloqueio do vírus; 

• Tamanho máximo do arquivo: Define o tamanho máximo do arquivo que será analisado pelo 

antimalware; 

• Tamanho máximo da quarentena: Define o tamanho máximo da quarentena por usuário; 

• Dias em quarentena: Define os dias que o arquivo ficara em quarentena. 
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Figura 316 - Antimalware general Settings. 

 

13.5.3 Status 

É possível visualizar a data do último update da base de malware e a quantidade de assinaturas que 

existe no sistema. 

 

Figura 317 - Antimalware – Status. 

 

O sistema possui a opção de realizar o update da base de forma manual ao clicar sobre o botão [ ] a 

tela abaixo será exibida. 
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Figura 318 - Antimalware Confirm to Update. 

 

Ao clicar sobre o botão [ ] o sistema irá iniciar update da base de malware. 
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13.6 Deep Inspection 

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

o tráfego de códigos maliciosos, e ataques. Baseado em assinaturas; regras e sensores ele capaz de 

analisar o conteúdo de todo tráfego passante da rede, é o responsável em 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. 

Baseado em assinaturas, regras e sensores ele compara e analisa o conteúdo de todo tráfego 

“Redirecionado” para ele e gera os registros de todos os pacotes identificados na sua base de 

assinaturas, seja a execução de aplicativos não autorizados, ou tentativa de intrusão de ameaças. 

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

inspeciona todos os pacotes redirecionados para ele, inclusive os pacotes HTTPS interceptados pele 

proxy. 

Modos de Operação do Deep Inspection. 

13.6.1 Firewall 

O modo “Firewall” funciona como um sistema de [Proteção orientada a Ativos de Rede] através das 

“Políticas de segurança” é possível estabelecer regras de proteção contra intrusos “perfis” orientados 

para cada “serviço de rede”, “protocolo” ou mesmo “ativo de rede” direcionando o tráfego do pacote 

para análise pelo IPS. {Inspection IPS} 

13.6.2 Transparent 

O modo “Transparente” funciona como sniffer melhorado diretamente na interface de rede. Utiliza-

se de um sistema de “captura, filtragem e análise de pacotes em alta velocidade”. 

Em termos simples, é um agente de aceleração que permite que os pacotes em uma única interface 

sejam segmentados em vários threads / núcleos, permitindo um processamento de pacotes mais 

eficiente. Os pacotes são inspecionados em um nível muito mais baixo do que os sniffer ou motores de 
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pacotes tradicionais, reduzindo assim o custo dos recursos e aumentando a eficiência do seu 

dispositivo. 

Suporte homologado somente nos modelos “Appliances físicos”. 

13.6.3 Passive 

O modo “Passivo” funciona monitorando a rede e gerando log “registros” de todos os pacotes 

identificados na sua base de assinaturas, referente as ameaças e ataques, não tomando nenhuma ação 

sobre o pacote malicioso. {opera no modo by-pass}. 

Para configuração do serviço, acesse o menu [Services] >> [Deep Inspection]. 

Recomenda-se: A habilitação do serviço [ / ] antes da sua configuração. 

 

Figura 319 - Deep Inspection. 

 

Para configuração do serviço Deep Inspection, na aba sensors clique em adicionar [ ] 
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Figura 320 - Deep Inspection profile. 

 

Abaixo as especificações de configuração do serviço: 

• Name: Digite um nome para o perfil de políticas IPS. Ex.: “DPI Detect”. {requisito obrigatório}. 

• Description: Defina uma descrição para identificação do perfil de políticas IPS. Ex.: “DPI Detect”. 

{requisito obrigatório}. 

• Processes: Selecione o número de processos simultâneos para carregamento do perfil. Cada 

processo refere-se a um thread. Recomendamos que este valor seja “≤ menor ou Igual” ao 

número de núcleos de processamento do seu Appliance; {requisito obrigatório}. 

• Type: Selecione da lista o [Modo de operação] do Deep Inspection. Entre os tipos [Firewall], 

[Transparent] e [Passive]. Ex.: “Firewall”. {requisito obrigatório}. 

 

Figura 321 - Deep Inspection "Type". 

• Flow: Este item só é requerido para configuração no modo “Transparent”.  
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Figura 322 - Deep inspection Flow. 

Selecione o fluxo de direcionamento do pacote. O fluxo é determinado pelo device de entrada do 

pacote. Ex. “[Eth1] : [Eth2]”.  

 

 

 

As interfaces de rede devem estar “habilitadas” e sem endereço IP. 

 

Figura 323 - Network Interfaces. 

 

• Interface: Este item só é requerido para configuração no modo “Passive”.  

 

Figura 324 - Deep Inspection Interfaces. 

Selecione a interface de rede de entrada do fluxo pacote. Ex. “[Eth1]”.  

 

As interfaces de rede devem estar “habilitadas” e sem endereço IP. 
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• [ ] Enable automatic rules update]: Habilite o item para execução automática de atualização 

da base de assinaturas.  

Recomendação: Ex.: “[Habilitar]”. 

• [ ] Inspect all ports]: Habilita a inspeção independente da porta que o aplicativo esteja 

rodando. 

13.6.4 IPS 

• [ ] Intrusion Prevention System]: Ao habilitar a opção de IPS e clicar em salvar [ ]na tela 

de perfil irá exibir a aba IPS com as assinaturas conforme tela abaixo. 

 

 

As interfaces de rede devem estar “habilitadas” e sem endereço IP. 
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Figura 325 - Deep Inspection – IPS. 

 

Por default o IPS vai com 1731 assinaturas, data de 29 de setembro de 2018, com status habilitadas 

somente para gerar logs. Ressalto que este número de assinaturas total bem como as habilitadas são 

dinâmicas e administradas pela equipe da BLOCKBIT Labs.  

As ações de “Bloqueio” e “Log” dos pacotes identificados como códigos maliciosos e/ou ameaças 

dependem do perfil de configuração de cada assinatura, ou seja, a habilitação do “status” e da ação 

de “Bloqueio” sobre cada uma delas respectivamente. 
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13.6.5 Assinaturas 

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.  

As assinaturas estão dividas da seguinte forma: 

• Status: Define se a assinatura está “Habilitar/Desabilitar”; 

• Block: Define se a assinatura está “Habilitar/Desabilitar” para bloqueio; 

• Quarantine: É possível “Habilitar/Desabilitar” a opção de quarentena informando se será 

validado por IP de origem ou destino. Ao habilitar a opção de quarentena automaticamente o 

sistema irá habilitar a assinatura com o status de block com isso todo tráfego que de match na 

assinatura o sistema irá dinamicamente inserir o endereço na quarentena dessa forma 

mantendo bloqueado conforme o tempo que foi configurado para quarentena; 

• Risk: Que determina qual o risco da assinatura baseado na criticidade e complexidade do 

ataque que pode ser do tipo Low, Medium e high; 

• Category: São grupos de assinaturas que possui a mesma finalidade; 

• Name: Determina o nome da assinatura no sistema; 

• SID: É o identificador único da assinatura. 

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

da respectiva assinatura que deseja “Habilitar/Desabilitar”.  

O sistema possui um painel de pesquisa onde o mesmo poderá realizar buscas por risk, category, 

status, quarantine ou name da assinatura. 

 

Figura 326 - Deep Inspection – Busca. 
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13.6.6 Action 

Na aba Action é possível manipular assinaturas que foram filtradas, conforme as seguintes opções: 

 

Figura 327 - Deep Inspection – Ações. 

 

13.6.6.1 Signatures 

• Enable; 

• Disable; 

• Block; 

• Allow. 

 

13.6.6.2 Quarantine 

• Disable; 
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• Source; 

• Destination. 

 

13.6.7 DPI 

[ ] Advanced Threat Protection]: Ao habilitar a opção de ATP e clicar em salvar [ ]na tela de perfil 

irá exibir a aba ATP com as assinaturas conforme tela abaixo. 

 

Figura 328 - Deep Inspection – ATP. 
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As ações de “Bloqueio” e “Log” dos pacotes identificados como códigos maliciosos e/ou ameaças 

dependem do perfil de configuração de cada assinatura, ou seja, a habilitação do “status” e da ação 

de “Bloqueio” sobre cada uma delas respectivamente. 

Para efetivar as ações parametrizadas no serviço o tráfego dos pacotes deve ser tratado pelo “Firewall” 

por meio das “Políticas de segurança” selecionando o perfil de sensor de Deep Inspection que irá 

redireciona o tráfego para tratamento e inspeção pelo serviço. 

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, ou seja, existem estruturas de dados 

que quando comparadas com o pacote trafegado é identificado, seja o aplicativo ou uma possível 

ameaça, determinada pela ação da assinatura.  

Por default o sistema de ATP vai com 9310 assinaturas com o status habilitado somete gerando logs. 

 

13.6.8 APP 

[ ] Application Control: Ao habilitar a opção de APP e clicar em salvar [ ]na tela de perfil irá exibir 

a aba APP com as assinaturas conforme tela abaixo. 
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Figura 329 - Deep Inspection – APP. 

 

As ações de “Bloqueio” e “Log” dos pacotes identificados como códigos maliciosos e/ou ameaças 

dependem do perfil de configuração de cada aplicativo, ou seja, a habilitação do “status” e da ação de 

“Bloqueio” sobre cada uma delas respectivamente. 

Por default o sistema vai com 1737 aplicativos com status habilitado somente gerando logs. 
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13.6.9 Exceptions 

 

 

Figura 330 – Deep Inspection – Exceptions. 

 

O sistema possui configuração de exceção baseado em um IP de origem ou destino para assinaturas 

especificas, a exceção é suportada para o IPS, ATP e APP. 

Ao clicar sobre o [ ] a tela abaixo será exibida para selecionar para qual sistema irá criar a exceção; 

 

Figura 331 – IPS, ATP e APP Exceptions. 

 

Ao clicar por exemplo sobre o sistema no qual será criado a exceção a tela abaixo será exibida. 
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Figura 332 – Deep Inspection – Exception Facebook. 

 

• Signature: Definir o nome da assinatura no qual será criado a exceção; 

• IP Address: Defini o IP para qual será criado a exceção; 

• Type = [ ]Source [ ]Destination: Define se o IP será de origem ou destino. 

 

Ao clicar sobre o botão [ ] a exceção será cadastrada. 

 

Figura 333 – Deep Inspection – Exception Facebook. 

 

O cadastro de exceção segue igual para todos os tipos. 

O perfil de Deep Inspection pode contém um único modulo por exemplo IPS ou diversos módulos 

com isso ao atrelar o perfil a uma política todo o tráfego será inspecionado pelos módulos que foram 

configurados no perfil. 
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Figura 334 – Deep inspection – Perfil. 

 

13.6.10 Whitelist 

Na aba whitelist é possível cadastrar endereços IP tanto de origem como destino ou até mesmo 

importar uma lista de endereços IP para dá um by-pass nas assinaturas do Deep Inspection. 

 

  

Figura 335 – Deep Inspection – Whitelist. 

 

Para cadastrar um endereço na whitelist clique em adicionar [ ]. 
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Figura 336 – Deep Inspection – Adicionando endereço IP na Whitelist. 

 

• IP: define o IP. Ex.: 172.16.102.200 

• Mask: define a máscara de rede. Ex.: 255.255.255.255 

 

Após isso clica em [ ] e o endereço será cadastrado na whitelist. 

Também é possível cadastrar uma lista de endereços ips clicando no botão importar [ ];  

 

Figura 337 - Deep Inspection – Importando uma lista de endereços IP na Whitelist. 
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Ao clicar sobre o botão [ ] os ips serão adicionados a lista, clicar em save e os endereços serão 

cadastrado na whitelist. 

 

 

Figura 338 - Deep Inspection – Whitelist. 

 

13.6.11 Blacklist 

Na aba blacklist é possível cadastrar endereços IP tanto de origem como destino ou até mesmo 

importar uma lista de endereços IP para ser bloqueado antes mesmo de ser analisado por alguma 

assinatura de algum perfil do Deep Inspection. 

 

 

Figura 339 - Deep Inspection – Blacklist. 



User Guide  

 

357  © BLOCKBIT 

 

Para cadastrar um endereço na blacklist clique em adicionar [ ] 

 

Figura 340 - Deep Inspection – Adicionando endereço IP na Blacklist. 

 

• IP: Define o IP. Ex.: 172.16.102.200 

• Mask: Define a máscara de rede. Ex.: 255.255.255.255 

 

Após isso clica em [ ] e o endereço será cadastrado na blacklist. 

 

Também é possível cadastrar uma lista de endereços IP clicando no botão importar [ ], conforme 

exibido na imagem abaixo:  
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Figura 341 – Deep Inspection - Blacklist – Cadastro de IPs. 

 

Ao clicar sobre o botão [ ] os ips serão adicionados a lista, clicar em save e os endereços serão 

cadastrado na blacklist. 

 

 

Figura 342 - Deep Inspection – Blacklist. 

 

13.6.12 Quarantine 

Na aba Quarantine é possível visualizar os endereços IP, tanto de origem como destino bloqueados e 
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que na configuração das assinaturas estava especificado a inserção na quarentena em algum perfil do 

Deep Inspection. 

Os endereços IP contidos na Quarentena pelo período configurado, será bloqueado antes mesmo de 

ser analisado por alguma assinatura de algum perfil do Deep Inspection. 

 

Figura 343 - Deep Inspection – Quarantine. 

 

Uma vez o endereço na quarentena todo o pacote dessa origem ou destino serão bloqueados antes 

mesmo de chegar em uma assinatura especifica, o tempo de permanência da quarentena de um 

determinado IP é configurável. 

Ao clicar [ ] a tela abaixo será exibida: 

 

Figura 344 - Deep Inspection – Timeout. 
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Onde poderá ser configurado o tempo de timeout para remover o endereço na quarentena, por default 

o sistema vai configurado com o tempo de 60 minutos. 

Na coluna Action existe 3 ações sobre o endereço ip [ ] 

• [ ] Ao clicar sobre o botão o sistema irá adicionar o endereço IP na whitelist; 

• [ ] Ao clicar sobre o botão o sistema irá adicionar o endereço IP na blacklist; 

• [ ] Ao clicar sobre o botão o sistema irá remover o endereço da quarentena. 
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13.7 Multilink 

O BLOCKBIT UTM contempla o serviço de múltiplos links de internet e 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 redundância (Failover), um controlador de falhas de link, capaz de aplicar testes de 

disponibilidade do link em tempo real, também é possível realizar Load Balance definido por % dessa 

forma dividindo a carga entre os links, minimizando o tempo de resposta garantindo a qualidade do 

uso dos links, o sistema contempla também os tipos Spillover e Performance. 

Recursos do Multilink 

• Redundância – Failover; 

• Ordenação e priorização do link – definição do gateway padrão; 

• Balanceamento do tráfego baseado em %; 

• Balanceamento de tráfego baseado na qualidade do link de forma dinâmica; 

• Roteamento de serviços do dispositivo; 

• Reestabelecimento automático do roteamento dos links; 

• Informativo de falhas e reestabelecimento dos links. 

Para habilitação do serviço, acesse o menu [Services] >> [Multilink]. 

Antes de iniciar as configurações é necessário habilitação do serviço [ / ]. 

 

Figura 345 - Multilink – Profiles. 
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O sistema de multilink contempla 4 modos de operação, são eles: 

• Failover; 

• Load balance; 

• Spillover; 

• Performance. 

 

Persistência de Link 

A persistência de link está disponível apenas nas opções Load Balance, Spillover e Performance. 

O objetivo principal da função "persistência de link" é impedir a queda das conexões multilink em 

aplicações que se utilizam de tráfego criptografado SSL. Com a caixa de seleção habilitada, cada 

endereço IP de origem utilizará um único link do perfil Multilink especificado na política que a conexão 

foi liberada, esta condição só é alterada após o tempo de ociosidade definido no campo “Timeout de 

persistência 1-1440 minutos”, ou ainda em caso de falha no link. 

De forma resumida, cada endereço IP de origem utilizará apenas 1 link definido no perfil Multilink, essa 

configuração faz com que os protocolos de criptografia SSL não sejam mais afetados pelo 

balanceamento no uso de múltiplos links de conexão. 

Para ativação da persistência de conexão, deve-se habilitar a caixa de seleção que estará disponível 

no painel de perfil do Multilink em qualquer modo de operação onde ocorra o balanceamento 

dinâmico (Failover não executa balanceamento). 

 

 

Figura 346 - Multilink – Profiles – Persistência de conexão. 
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Ao habilitar a caixa de checagem no painel de perfil do Multilink, o administrador determina caso 

deseja que a conexão por um único endereço de origem seja persistente. 

Tendo esta opção habilitada, é possível determinar um limite temporal para a atuação desse recurso, 

sendo que o tempo padrão é 30 minutos após a última atividade. 

13.7.1 Failover 

Failover monitora ativamente os links de internet e age conforme a falha capaz de aplicar testes de 

disponibilidade do link em tempo real dessa forma definindo uma rota alternativa em caso de falha 

do link principal e restabelecimento automático do roteamento dos links,  

Ao clicar sobre o botão [ ] a tela abaixo será exibida. 

 
Figura 347 – Multilink – Add profile. 

 

• Description: Definir o nome para o perfil. Ex.: Failover BB; 
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• Type: Definir o tipo que o perfil irá operar, que pode ser do tipo Failover, Load Balance, 

Spillover e Performance. Ex.: Failover; 

• Interfaces: Definir as interfaces de link de internet que serão usados na composição do perfil. 

Ex.: eth1, eth2, eth3; 

• Monitoring interval (sec.): Definir o intervalo de monitoramento entre cada teste. Ex.: 5 

segundos; 

• Fail ratio 1-100%: Definir o valor da taxa de falha entre 1 a 100% para considerar o link como 

offline. Ex.: 70%; 

• Address: Definir o endereço no qual serão realizados os testes, recomendamos a utilização de 

mais de um endereço, para evitar falsos positivos. Ex. “8.8.8.8 Protocol: ICMP”, ou 

“https://www.terra.com.br Protocol: HTTP”, ou “www.uol.co.br:443 Protocol: TCP”;  

• Protocol: Definir o protocolo para realizar o teste, o mesmo pode ser do tipo TCP, ICMP ou 

HTTP; 

• Attempts: Definir quantas tentativas serão realizadas em cada teste. Ex.: 3; 

• Timeout: Definir o tempo em segundos que o sistema irá aguardar para realizar cada teste. 

Ex.: 3 segundos. 

Após todos os campos devidamente preenchido clicar no botão [ ].  

 

Figura 348 - Multilink – Description. 

 

Ao editar o perfil cadastrado é possível visualizar o status do link conforme tela abaixo. 
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Figura 349 - Multilink – Edit profile. 

 

O sistema no modulo failover irá redirecionar os pacotes para o primeiro link da lista com status [

], é possível ordenar os links clicando em [ ] e arrastando para posição desejada, dessa forma 

o link que estiver na primeira posição de cima para baixo será o link usado para saída do tráfego, caso 

o link se encontra com status [ ] o tráfego será redirecionado de forma automática para o link 

subsequente na lista, dessa forma garantindo alta disponibilidade no acesso à internet, quando o link 

voltar o status [ ] o sistema automaticamente iriar retornar a saída para o primeiro link da lista. 

 

 

 

As notificações de “falhas e reestabelecimento dos links”, e do 

“reestabelecimento automático do roteamento” são disparadas 

automaticamente em tempo real e podem ser visualizadas através da 

interface WEB clicando no ícone [ ] ou por e-mail. 
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13.7.2 Load balance 

Load balance, é possível balancear através de % as novas conexões dessa forma redirecionado o 

tráfego de acordo com a % definida para cada link a fim de otimizar a utilização de recursos, maximizar 

o desempenho, minimizando o tempo de resposta evitando a sobrecarga de um determinado link, 

dessa forma também é possível aumentar a confiabilidade através da redundância.  

Ao clicar sobre o botão [ ] a tela abaixo será exibida. 

 

 
Figura 350 - Multilink – Load Balance. 

 

A persistência de link é disponível neste modo de operação (também é disponível em Spillover e 

Performance). 

Para ativá-la marcar a caixa de seleção “persistência de conexão” e caso seja necessário determinar o 

“Timeout de persistência” para derrubar a conexão no caso de um tempo ocioso. 
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Após todos os campos devidamente preenchido clicar no botão [ ]; 

 

 

Figura 351 - Multilink – Description. 

 

Ao editar o perfil cadastrado é possível visualizar o status do link conforme tela abaixo. 
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Figura 352 - Multilink – Edit profile – Load Balance. 

 

No exemplo acima caso o link da interface eth1 ficar com status offline o valor da % que foi definido 

para o mesmo será divido por igual entre os links que estão com status online, no nosso exemplo os 

30% que foi definido para o link da interface eth1 seria dividido entre os 2 links restante com status 

online deixando os 2 links respectivamente com 70% e 30%, dessa forma aumentando a confiabilidade 

através da redundância dos links. Uma vez que sistema detecte que link da eth1 retomou o status de 

online o mesmo irá voltar o peso de balanceamento entre todos os links, dessa forma no nosso 

exemplo voltaria para eth1 = 30%, eth2 = 55% e eth3 = 15%. 

13.7.3 Spillover 

Spillover consiste em um processo de transbordamento de tráfego baseado no limite da largura de 

banda configurado. Quando a banda excede o bandwidth do link da primeira interface configurada 
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com status online no perfil novos fluxos de tráfegos são realocados de forma “Round Robin” entre as 

interfaces restantes habilitada e com status online no perfil. 

Ao clicar sobre o botão [ ] a tela abaixo será exibida. 

 
Figura 353 - Multilink – Edit profile – Spillover. 

 

A persistência de link é disponível neste modo de operação (também é disponível em Load Balance e 

Performance). 

Para ativá-la marcar a caixa de seleção “persistência de conexão” e caso seja necessário determinar o 

“Timeout de persistência” para derrubar a conexão no caso de um tempo ocioso. 

Após todos os campos devidamente preenchido clicar no botão [ ];  
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Figura 354 - Multilink – Profiles. 

 

Ao editar o perfil cadastrado é possível visualizar o status do link conforme tela abaixo. 

 

 
Figura 355 - Multilink – Edit profile – Spillover Exemplo. 

 

No processo de spillover o sistema direciona todo o fluxo de tráfego para a primeira interface com 

status online configurado no perfil, quando o valor exceder o bandwidth (largura da banda) 
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configurado, no nosso exemplo acima foi configurado com o bandwidth de 150 Mb/s (cento e 

cinquenta mega bits por segundo) os novos fluxos de tráfegos são realocados de forma “Round Robin” 

entre as interfaces restantes habilitada e com status online no perfil. 

 

13.7.4 Performance 

Performance consistem em priorizar o tráfego para o link com menor latência, ou seja, novos fluxos 

serão atribuídos ao link que possuir maior velocidade dessa forma o sistema dinamicamente baseado 

na latência distribui as % entre os links com melhor qualidade,  

Ao clicar sobre o botão [ ] a tela abaixo será exibida. 

 

 
Figura 356 - Multilink – Edit profile – Performance. 

 

No modo performance os testes para validar o status do link só pode ser feito do tipo Protocolo ICMP.  
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O Balancing Interval determina o período que será calculado o valor dos pesos em %, baseado na 

latência média dos links ativos. 

A persistência de link é disponível neste modo de operação (também é disponível em Load Balance e 

Spillover). 

Para ativá-la marcar a caixa de seleção “persistência de conexão” e caso seja necessário determinar o 

“Timeout de persistência” para derrubar a conexão no caso de um tempo ocioso. 

Após todos os campos devidamente preenchido clicar no botão [ ]. 

 

 

Figura 357 - Multilink – Profiles. 

 

Ao editar o perfil cadastrado é possível visualizar o status do link e a % conforme tela abaixo. 
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Figura 358 - Multilink – Edit profile – Performance Exemplo. 
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13.8 DHCP 

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 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 é o protocolo que provê um meio para alocar estes endereços 

dinamicamente. 

O DHCP é responsável por distribuir os endereçamentos IP e configurações de rede para seu ambiente 

corporativo. É uma eficiente solução já que, por meio dele, o servidor BLOCKBIT UTM distribui 

endereços IP 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 IP por device / por servidor: 

o Ethernet; 

o Vlan; 

o Mac Vlan (device de endereçamento virtual). 

• Distribuição de endereços IP por rede / sub-rede. 

• Políticas para distribuição de endereço IP; 

• Modelos: 

o Distribuição por faixa (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). 

O BLOCKBIT UTM fornece o recurso de DHCP em dois modos de operação. 

• DHCP Server; 

• DHCP Relay. 

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

Recomenda-se: A habilitação do serviço [ / ] antes da sua configuração. 

 

Figura 359 - DHCP. 

 

Para adicionar uma política de DHCP, clique em ADD [ ], e selecione um [Device] para distribuição 

de endereços IP na rede e selecione o [Type] que poderá ser IPv4 ou IPv6. Depois clique em [

]. 
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Figura 360 - DHCP Create. 

 

Após salvar a seleção do [Device] para distribuição dos endereços IP, o sistema retorna a interface para 

configuração dos parâmetros DHCP. 

 

Figura 361 - DHCP Server. 

 

A interface [DHCP] está dividida em: 
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13.8.1 DHCP Server 

O DHCP server é o responsável por distribuir os endereçamentos IP e configurações de rede para seu 

ambiente corporativo. É uma eficiente solução já que, por meio dele, o dispositivo BLOCKBIT UTM 

distribui endereços IP na medida em que os dispositivos da rede solicitam conexão. É importante frisar 

que, além do endereço IP, atribui outros parâmetros, tais como: nome do host, dns e rota default.  

13.8.1.1 Settings 

Para configuração dos parâmetros básicos para distribuição de endereços IP, 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 [ ]. 

 

 

 

O endereço de Gateway obrigatoriamente deve estar dentro do intervalo 

de rede ou subnet declarada no device selecionado para configuração 
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Figura 362 - DHCP Settings. 

 

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. 

 

Figura 363 - DHCP Adding a range. 
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13.8.1.2 Range 

Neste quadro você define qual o “range” ou “intervalo” de endereços IP 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 [ ]. 

 

 

 

 

Figura 364 - Add range details. 

 

Os intervalos “inicial e final” do range ou intervalo dos endereços IP 

obrigatoriamente devem estar dentro do intervalo de rede ou subnet 

declarada no device selecionado para configuração. 
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Figura 365 - Add range Settings. 

 

 

Figura 366 - Range Added. 
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13.8.1.3 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”. 

 

Figura 367 - DHCP Static Address. 

 

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. 
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Figura 368 - DHCP reserve static address example 1. 

 

Ex.2:  

• Host: NFS_CentOS7; 

• IP Address: 192.168.254.202; 

• MAC Address: 42:69:4C:3F:00. 
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Figura 369 - DHCP reserve static address example 2. 

 

 

Figura 370 - Static addresses definition. 

 

Para habilitar a distribuição automática dos endereços declarados no serviço DHCP, clique em habilitar 

[ ].  

13.8.2 DHCP Relay 

DHCP Relay funciona como um proxy que recebe uma requisição DHCP e retransmite para um servidor 

DHCP real. Isso permite que múltiplas redes segmentadas em barramentos separados possam 

centralizar as requisições de DHCP através do BLOCKBIT UTM. 

Este recurso permite que as requisições enviadas pelos clientes DHCP via broadcast sejam 
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encaminhados e entregues ao servidor DHCP localizado em outro segmento da rede. 

 

Figura 371 - DHCP Relay. 

 

Para adicionar uma configuração de relay, clique em ADD [ ] e selecione a [Interface] de rede que 

o serviço irá ser carregado e o [IPv4 Servers] endereço IP do serviço de DHCP. 

 

 

Figura 372 - DHCP Relay Add. 

 

Depois clique em [ ]. 
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Para habilitação do DHCP Relay, o BLOCKBIT UTM não pode fornecer o 

serviço de DHCP Server. 
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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 IP. 

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]. 

Recomenda-se: A habilitação do serviço [ / ] antes da sua configuração. 

 

 

Figura 373 - DNS Service. 
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A interface [DNS] está dividida em: 

13.9.1 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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Figura 374 - DNS Settings. 

 

Abaixo vamos especificar alguns campos: 

• DNS Servers 

Informe o servidor de DNS remoto no qual será feito o encaminhamento das consultas de DNS. 

• 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”. 
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• Rebind Protection 

Desabilita a consulta de endereços de servidores de nomes que estão nos intervalos de IP 

privados. Dessa forma bloqueia um ataque em que um navegador atrás de um firewall é usado 

para investigar máquinas na rede local. 

• Allow local 

Isenta as verificações para localhost. Esse intervalo de endereços é retornado por servidores 

maliciosos em tempo real, portanto, o bloqueio pode desativar esses serviços. 

• Domains allowed 

Não detecte e bloqueia a vinculação de religação de DNS em consultas a esses domínios. 

 [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.  

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.  
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Vamos exemplificar a pesquisa a uma lista de hosts em um DNS Server local. Depois clique em [

]. 

 

 

Figura 375 - DNS Add redirect. 
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Figura 376 - DNS Add redirect. 

 

 

Figura 377 - DNS Added redirect. 
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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 IP 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 IP de links DSL podem mudar com frequência, associar nomes de hosts e domínios 

a endereços IP dinâmicos é uma tarefa que exige um remapeamento 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] 

Recomenda-se: A habilitação do serviço [ / ] antes da sua configuração. 

 

Figura 378 - Dynamic DNS. 
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13.10.1 Adding 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 
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forma dinâmica e permitir o uso deste host “FQDN – full Quality domain name” como um endereço de 

acesso e configuração nos serviços citados. 

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 [ ]. 

 

Figura 379 - Adding a Dynamic DNS. 

 

 

Figura 380 - Added a Dynamic DNS. 

 

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 IPSEC. 

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.  

IPSec é o protocolo padrão utilizado para encapsular pacotes IP e roda sobre a camada 3 (modelo OSI). 

Será utilizado para estabelecer túneis VPN em ambos os modelos de configuração: VPN IPSec túnel e 

VPN IPSec Remote Access.  

Abaixo algumas especificações técnicas: 

13.11.1 Modos de operação 

• VPN IPSec Túnel: É o método do serviço VPN IPSEC que visa gerenciar múltiplos túneis 
virtuais de redes privadas. Provê uma conexão do tipo túnel site-to-site (LAN to LAN). 
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Figura 381 - Modo IPSec Túnel. 

 

• VPN IPSec 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).  

 

Figura 382 - Modo IPSec RAS. 
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13.11.2 Requisitos para configuração 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. 

13.11.2.1 Recomendações e requisitos Gerais da VPN 

1. Recomendável que os pontos dos Appliances BLOCKBIT UTM que vão fornecer o serviço 
VPN IPSEC estejam configurados com endereço IP Válido e fixo. Exemplo: “Link 
dedicado/ link IP”; 

2. Caso alguns dos pontos da VPN IPSEC Tunnel ou VPN IPSEC RAS seja um BLOCKBIT UTM, 
o administrador deve: 

• Habilitar permissão no firewall para o serviço VPN IPSEC para a(s) “Zona(s) de 
rede” do(s) endereço(s) IP válido(s); 
 
Serviços IPSEC: 

o IKE (UDP porta 500); 

o IPSec ESP (IP type 50); 

o IPSec AH (IP type 51); 

o Encapsulamento UDP - porta (NATT – 4500). 

 

• Configure uma “política de segurança” do tipo “Permitir” para 
encaminhamento entre as redes (LANs) dos pontos VPN para os respectivos 
serviços e protocolos que serão trafegados pela VPN. Ex. “TCP/ UDP/ ICMP”; 

3. Caso esteja configurando um ponto remoto, e esteja protegido por um Firewall, é 
necessário solicitar previamente ao administrador do firewall a deliberação do tráfego 
VPN IPSEC para o respectivo host VPN; 

4. Políticas de redirecionamento (DNAT) + Políticas de encaminhamento. 

• Encapsulamento UDP - porta (NATT – 4500). 
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13.11.2.2 Verificações e requisitos VPN IPSEC Túnel 

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 que 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. Definir uma chave de criptografia (PSK – Phrase Shared key). 

5. Definir qual o modelo e identificação da fase 1 (IKE/SA). 

• Endereço IP; 

• Host FQDN; 

• Host; 

• email@dominio. 

6. Definir o método de negociação “Main mode/ Agressive mode”? 

7. Definir os parâmetros para configuração da fase 1 (IKE/SA):  

• Parâmetros IKE (Fase 1) - Suporte IKE versão 1 e 2. Exemplo.: 

o Criptografia: “3DES, Aes, DES”. 

o Autenticação (HASH): “HMAC-MD5, SHA 1”. 

o Diffie-Hellman (DH Group): “modp 2048”. 

 

8. Definir os parâmetros para configuração da fase 2 (IPSEC/ESP):  

• Parâmetros IPSEC – ESP (Fase 2). Exemplo: 

o Criptografia: “ESP-3DES, Aes, DES”. 

o Autenticação (HASH): “ESP-HMAC-MD5, SHA 1”. 

o Use PFS - Perfect Forward Secrecy: “modp 768”. 
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13.11.2.3 Verificações e requisitos VPN IPSEC 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: 

• Identificação da rede local. Ex.: “192.168.1.0/24”; 

• Definição da rede ponto remoto. Ex.: “10.0.100.0/24”. 

2. Qual o modelo do hardware/aplicação de VPN RAS (ponto remoto)? 

• Deve ser compatível 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. Definir uma chave de criptografia (PSK – Phrase Shared key); 

4. Definir/ identificar os parâmetros para configuração da fase 1 (IKE/SA):  

• Parâmetros IKE (Fase 1) - Suporte IKE versão 2. Exemplo.: 

o Criptografia: “3DES, DES”; 

o Autenticação (HASH): “SHA 1”; 

o Diffie-hellman (DH Group: “mob 8192”. 

5. Definir/ identificar os parâmetros para configuração da fase 2 (IPSEC /ESP):  

• Parâmetros IPSEC ESP (Fase 2). Exemplo: 

o Criptografia: “ESP-3DES, DES”; 

o Autenticação: “SHA 1”; 

o Use PFS - Perfect Forward Secrecy: “Não”. 
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13.11.3 Túnel VPN IPSEC 

Para configuração e habilitação de túneis IPSEC, acesse [Services] >> [VPN IPSEC] e clique na aba [Site-

to-Site]. 

Recomenda-se: A habilitação do serviço [ / ] antes da sua configuração. 

 

Figura 383 - VPN IPSEC. 

 

Clique em Adicionar [ ] tuneis IPSEC. 

 

Figura 384 - VPN IPSEC Add tunnel. 

 

Cliente em [ ] e a tela abaixo será exibida. 
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Figura 385 - VPN IPSEC Settings. 

 

Abaixo especificações dos principais itens de configuração da VPN IPSEC. 
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13.11.3.1 General 

 

Figura 386 - VPN IPSEC General. 

 

• IKE version 

O IKE – Internet Key Exchange é o protocolo usado para estabelecer uma associação de segurança (SA) 

na suíte de protocolos IPSec. O IKE se baseia no protocolo Oakley e ISAKMP, utiliza-se de uma chave 

de autenticação PSK ou certificados X509 e uma troca de chaves “Diffie Hellman”. 

No BLOCKBIT UTM utilizamos a chave do tipo: “PSK (Chave pré compartilhada) ”, e a troca de chaves 

“Diffie Hellman”. O sistema suporta as versões IKE v1 e IKE v2. 

Ambos os pontos VPN devem estar configurados para a mesma versão IKE. 

• Local host 

Endereço de comunicação do ponto VPN LOCAL para estabelecer o túnel. Deve ser identificado por: 

“Endereço IP” ou “Hostname(FQDN)”. 

• Local ID 
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Método de identificação da ponta VPN Local, utilizado também como método de autenticação do IKE 

na fase 1. Defina e configure a identificação entre os tipos: “Endereço IP”, “Hostname (FQDN)” ou 

“email@dominio”.  

• Authentication Method: 

o Shared key PSK 

É uma chave pré-compartilhada (Pre-Shared Key ou PSK) é um segredo compartilhado anteriormente 

entre as duas partes usando algum canal seguro antes de ser utilizado. Tais sistemas quase sempre 

usam algoritmos criptográficos de chave simétrica. Essa chave é utilizada no processo de autenticação 

pelo protocolo IKE. 

O administrador deve definir essa chave e configurar em ambos os pontos VPN. 

o RSA Key 

Chave RSA é composta por um algoritmo usado em criptografia assimétrica, tecnologia de segurança 

que utiliza um par de chaves (chave pública e chave privada), aplicando um componente diferente do 

par em diferentes fases do algoritmo. Toda mensagem cifrada usando uma chave pública só pode ser 

decifrada usando a respectiva chave privada.  

As Chaves RSA publicas devem ser “trocadas” entre ambos os “sites VPN” 

• Tunnel initialization: 

o Automatic: Adiciona e inicializa o Túnel; 

o Walt: Adiciona e não inicializa o Tunnel. Aguarda requisição de demanda (tráfego) por 

parte da outra ponta VPN; 

o On demand: Inicializa e levanta o Túnel somente sob demanda, ou seja, quando houver 

tráfego de qualquer das ponta VPN. 

 

• Remote host 

Endereço de comunicação do ponto VPN REMOTO para estabelecer o túnel. Deve ser identificado por: 
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“Endereço IP” ou “Hostname (FQDN)”. A opção Dynamic é usado quando o link de internet e de IP do 

tipo dinâmico. 

• ID Remoto 

Método de identificação da ponta VPN Remota, utilizado também como método de autenticação do 

IKE na fase 1. Defina e configure a identificação entre os tipos: “Endereço IP”, “Hostname (FQDN)” ou 

“email@dominio”.  

 

• Exchange Mode 

Método de negociação da chave IKE(SA) versão 1. 

o Main Mode: Modo principal de negociação das chaves IKE (Criptografia e autenticação) 

Opera a troca de informações em 6 pacotes; 

o Aggressive Mode: Modo agressivo de negociação das chaves IKE (Criptografia e 

autenticação) Opera a troca de informações em 3 pacotes. 

O IKE v2 opera nativamente o “Exchange Mode” no padrão: [Main Mode]. 

 

13.11.3.2 Network 
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Figura 387 - VPN IPSEC Network. 

 

 

• IP Version 

Informar a versão da rede que será declarada, que poder der do tipo IPv4 ou IPv6 

• Local networks 

Declaração dos endereços IP de rede/sub-rede local “não válida” do site VPB LOCAL. Ex.: 

“172.16.10.0/24”. 

• Remote networks 

Declaração dos endereços IP de rede/sub-rede local “não válida” do site VPB Remoto. Ex.: 

“10.16.10.0/24”. 

 

 

 

As “Classes de rede” não válida dos sites VPN [Local/Remoto], requer que 

estejam obrigatoriamente em uma “Classe de rede broadcast diferente”. 

Redes VPN utilizando IKEv1, não suportam declaração de “Múltiplas redes”. 
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13.11.3.3 Cryptography 

 

Figura 388 - VPN IPSEC Cryptography. 

 

13.11.3.3.1 Phase 1 IKE 

Baseado no protocolo ISAKMP (IKE/SA): define o agrupamento dos algoritmos e especificações técnicas 

de autenticação da Fase (IKE/SA) para o dispositivo VPN utilizado para estabelecer o túnel VPN. 

• Cryptographic Algorithms; 

• Authentication Algorithm; 
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• DH Group (Diffie Hellman). 

13.11.3.3.2 Phase 2 ESP 

O protocolo ESP fornece confidencialidade de dados (criptografia) e autenticação (integridade de 

dados e autenticação da origem dos dados). O ESP se baseia na utilização dos algoritmos AH 

(Authentication Header) e ESP (Encapsulating Security Payload). 

 Baseado nos protocolos AH e ESP (ESP/AS): define o agrupamento dos algoritmos e especificações 

técnicas de autenticação da Fase (IPSEC/SA) para o dispositivo VPN utilizado para estabelecer o túnel 

VPN. 

• Cryptographic Algorithms; 

• Authentication Algorithm; 

• PFS Group. 

13.11.3.4 Advanced 

 

Figura 389 - VPN IPSEC Advanced. 

 

• IKE lifetime 

Determina o tempo de vida que o protocolo (IKE ou IPSEC dependendo da fase) irá aguardar para 

renegociar a SA (Security Association), que especifica os algoritmos a serem utilizados, as chaves 
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criptográficas, e os tempos de vida destas chaves. O tempo de vida deve ser determinado em minutos. 

O protocolo IKE é o autenticador e o negociador do IPec. 

• Key lifetime 

Determina o tempo de validade da chave de negociação bem-sucedida. O tempo de vida deve ser 

determinado em minutos. 

• Keying tries 

Este é o número de vezes que os pontos VPN vão renegociar o túnel ou tentar reautenticação (re-key) 

depois que a chave expirar. Determina o número de tentativas para estabelecer a renegociação em 

cada fase de negociação do IKE/ IPec. 
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• Rekey Margin 

Determina quanto tempo antes da conexão expirar os pontos VPN vão inicializar a renegociação das 

chaves do túnel. Tempo mínimo = 5 minutos. Tempo máximo = 9 minutos.  

• Dead peer detection action 

O item DPD (Dead peer detection action) controla o uso do protocolo de detecção dos pontos de VPN 

(perdidos). Onde as mensagens de notificação do protocolo IKE v1 e IKE v2 são enviados 

periodicamente a fim de verificar se os pontos IPSec estão respondendo, ou estão perdidos.  

A seleção de qualquer valor “clear”, “hold” e “reiniciar”, ativa o serviço DPD e determina a ação a ser 

executada em um tempo limite. 

o A ação “clear” fecha, ou encerra a conexão sem tomadas de medidas prévias; 

o A ação “hold” configura uma política estratégica que captura o tráfego e tenta 

renegociar a conexão sob demanda; 

o A ação “restart” inicia imediatamente uma tentativa de renegociação da conexão; 

o O padrão é “none” ou nenhuma, desativa o envio automático das mensagens DPD. 

 

• Dead peer detection delay 

Define o intervalo de tempo ou período, que as mensagens de troca IKE v1 e IKE v2 informativas são 

enviadas para os pontos VPN. Tempo padrão 30 segundos. 

• Dead peer detection timeout 

Define o intervalo de tempo limite para o envio das mensagens, para o IKE v1 após todas as conexões 

para um ponto VPN serem perdidas em caso de inatividade. Tempo padrão 150 segundos. 

Para o IKE v2 o tempo limite de retransmissão “DPD delay” sempre se aplica. 

• NAT-T NAT Traversal 
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Habilite este item caso um dos sites VPN estiver atrás de um servidor de tradução de endereços (NAT) 

“Firewall”. Este recurso habilitado garante o encapsulamento UDP (UDP/4500) e que os pacotes 

trafegados serão traduzidos corretamente.  

 

Habilitação obrigatória somente para o IKE v1.  

 

13.11.4 VPN IPSEC RAS 

Para configuração e habilitação de túneis VPN IPSEC RAS, acesse [Services] >> [VPN IPSEC] e clique na 

aba [Remote Access]. 

Recomenda-se: A habilitação do serviço [ / ] antes da sua configuração. 

 

Figura 390 - VPN IPSEC – Remote Access. 

 

Abaixo especificações dos itens de configuração para ambas versões do protocolo ISAKMP.  

13.11.4.1 IKEv1 

[ ] Enable 
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 Habilitação do protocolo IKEv1 para as conexões cliente VPN IPSEC RAS. 

• Authentication Method 

Seleção do método de autenticação. Você pode optar em selecionar o uso de uma “Chave 

compartilhada - [Pre Shared Key]” ou de um “Certificado Digital – [C.S - Certificado de Serviço]”. 

• Shared Key 

Definição da “Chave compartilhada” para a autenticação no acesso do cliente VPN IPEC RAS com o host 

VPN IPSEC. {Item optante pela seleção do método de autenticação}. 

• Certificate Authority 

Seleção da entidade certificadora [C.A] responsável pela validação da autenticidade do “C.S. - 

Certificado de serviço” para autenticação no acesso cliente VPN IPSEC RAS com o host VPN IPSEC. {Item 

optante pela seleção do método de autenticação}. 

• Service Certificate 

Seleção do Certificado Digital utilizado como método de autenticação no acesso cliente VPN IPSEC RAS 

com o host VPN IPSEC. {Item optante pela seleção do método de autenticação}. 

• Revokation List 

Seleção da lista de certificados revogados para garantir o uso exclusivo de certificados digitais válidos. 

{Item opcional}. 

• Users / Groups 

Seleção de “Usuários e Grupos” para filtros de permissão no acesso cliente VPN IPSEC RAS. Os usuários/ 

Grupos selecionados devem possuir “Certificado de usuário” respectivamente instalado no “host 

remoto” para validação da sua autenticação. 
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Figura 391 - VPN IPSEC IKEv1. 

 

13.11.4.2 IKEv2 

[ ] Enable 

 Habilitação do protocolo IKEv2 para as conexões cliente VPN IPSEC RAS. 

• Authentication Method 

Seleção do método de autenticação. Você pode optar em selecionar o uso de um “Certificado Digital – 

[C.S - Certificado de Serviço]” ou autenticação EAP-MSCHAP v2. Por meio de identificação de 

“Dispositivo/Usuário/Senha” para o acesso cliente VPN IPSEC RAS. 
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• Certificate Authority 

Seleção da entidade certificadora [C.A] responsável pela validação da autenticidade do “C.S. - 

Certificado de serviço” para autenticação no acesso cliente VPN IPSEC RAS com o host VPN IPSEC. {Item 

optante pela seleção do método de autenticação}. 

• Service Certificate 

Seleção do Certificado Digital utilizado como método de autenticação no acesso cliente VPN IPSEC RAS 

com o host VPN IPSEC. {Item optante pela seleção do método de autenticação}. 

• Revokation List 

Seleção da lista de certificados revogados para garantir o uso exclusivo de certificados digitais válidos. 

{Item opcional}. 

• Device/User/Password 

Para permitir o acesso VPN IPSEC RAS a partir de clientes VPN MS Windows® utilizando senhas do tipo 

EAP-MSCHAP v2. Especifique “Dispositivo”, “Usuários”, e “Senha” para o acesso. 

 

 

 

E é obrigatório o uso de “Certificado Digital” como método de autenticação. 

A conexão IKE/SA (Fase 1) no acesso VPN IPSEC RAS através do “Agent de 

autenticação BLOCKBIT” possui suporte somente ao protocolo IKEv2. 
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Figura 392 - VPN IPSEC IKEv2. 

  

 

 

 

13.11.4.3 Network 

Atribuição da classe de rede IP para distribuição de endereço IP (DHCP-Proxy) para as conexões Cliente 

VPN IPSEC RAS. 

 

O endereço de host (FQDN) configurado para o acesso VPN IPSEC RAS deve 

estar publicado no servidor DNS válido e ser o mesmo utilizado na 

configuração na emissão do C.S no BLOCKBIT UTM. 
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Figura 393 - VPN IPSEC RAS – Network. 

 

13.11.4.4 Cryptography 

Seleção dos agrupamentos de algoritmos de encriptação e autenticação da Fase 1 (IKE/SA) e Fase 2 

IPSEC (ESP/AS) para o host remoto utilizado para estabelecer o túnel Cliente VPN IPSEC RAS. 

 

Figura 394 - VPN IPSEC RAS – Cryptography. 

 

13.11.4.4.1 Phase 1 IKE 

Baseado no protocolo ISAKMP (IKE/SA): define o agrupamento dos algoritmos e especificações técnicas 

de autenticação da Fase (IKE/SA) para o dispositivo VPN utilizado para estabelecer o túnel VPN. 

• Cryptographic Algorithms; 

• Authentication Algorithm; 

• DH Group (Diffie Hellman). 

13.11.4.4.2 Phase 2 ESP 

O protocolo ESP fornece confidencialidade de dados (criptografia) e autenticação (integridade de 

dados e autenticação da origem dos dados). O ESP se baseia na utilização dos algoritmos AH 
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(Authentication Header) e ESP (Encapsulating Security Payload). 

 Baseado nos protocolos AH e ESP (ESP/AS): define o agrupamento dos algoritmos e especificações 

técnicas de autenticação da Fase (IPSEC/SA) para o dispositivo VPN utilizado para estabelecer o túnel 

VPN. 

• Cryptographic Algorithms; 

• Authentication Algorithm; 

• PFS Group. 

 

13.11.4.5 Advanced 

[ ] Compression 

 

Figura 395 - VPN IPSEC RAS – Advanced. 

 

Permite habilitar o método de [Compressão] de dados IPSEC no transporte do “Pay-load” na fase 2 

IPSEC (ESP/AS). A habilitação do método de compressão é obrigatória no acesso com o Agent de 

autenticação BLOCKBIT. 

 

13.11.5 VPN IPSEC FailOver 

Failover é uma função importante para redes que necessitam de alta disponibilidade. 

Esta seção aborda as opções para suportar VPN IPSec Totalmente Redundante e IPSec Parcialmente 

Redundante, usando abordagens baseadas no roteamento aplicado pelo multilink. 

O BLOCKBIT UTM contempla o recurso de Multilink FailOver e este recurso é estendido para o serviço 
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VPN IPSec (lan to lan). 

Com o serviço multilink configurado para duas ou mais interfaces de rede conectadas a internet, O 

BLOCKBIT UTM suporta a configuração para VPNs IPSec redundantes para o mesmo ponto remoto. Se 

a conexão principal falhar, o BLOCKBIT UTM pode restabelecer a VPN usando a outra conexão 

automaticamente. 

O administrador tem a opção de configurar túneis VPN e habilitar o modo FailOver para os tuneis 

configurados para a mesma rede de destino, definir níveis de prioridade e elencar o túnel VPN principal, 

com o objetivo de reestabelecer de forma automática a comunicação com a rede de destino sem a 

necessidade de intervenção manual. 

13.11.5.1 Requisitos para a VPN FailOver 

1. As interfaces do seu dispositivo BLOCKBIT UTM devem estar listadas e configuradas 

com o devido apontamento de gateway; 

2. O Multilink Failover deve estar habilitado e configurado; 

3. Configurar 2(dois) ou mais túneis VPN IPSec, ambos os tuneis VPN devem estar 

configurados para iniciar no modo “Aguardar”; 

4. Para conexão de VPN utilizando links DSL, habilitar o serviço DDNS do ponto VPN com 

IP dinâmico DDNS; 

5. Na configuração do túnel VPN dos pontos com links DSL, configurar os campos “Remote 

host”, “Local ID” e “Remoto ID” no padrão FQDN (Full Quality Domain Name). Exemplo: 

“host.domínio”; 

6. Para o caso do site VPN com IP dinâmico, identificar com o nome do “host.domínio” de 

acordo a publicação no serviço DDNS. 
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13.11.5.2 VPN totalmente redundante 

A configuração totalmente redundante requer conexões redundantes à Internet em ambos os pontos 

da VPN. 

 

Figura 396 - VPN IPSEC totalmente redundante. 

 

Este exemplo de VPN redundante é baseado nas rotas do serviço multilink, e demonstra uma 

configuração totalmente redundante para VPN lan to lan. 

Em cada ponto VPN o BLOCKBIT UTM tem duas interfaces conectadas à Internet através de diferentes 

provedores de internet - ISPs (Internet Service Provider). 

Tabela 7 - VPN IPSEC redundante. 

BLOCKBIT UTM VPN [A] 
– WAN 1 

↔ BLOCKBIT UTM VPN [B] 
– WAN 1 

BLOCKBIT UTM VPN [A] 
– WAN 2 

↔ BLOCKBIT UTM VPN [B] 
– WAN 2 
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Este método é confiável para garantir alta disponibilidade para uma conexão confiável entre dois 

dispositivos BLOCKBIT com endereços IP estáticos.  

Em uma configuração de VPN totalmente redundante com multilink habilitado, podemos configurar 

pontos VPN para todas as interfaces redundantes do multilink, como resultado teremos o total de 

interfaces multilink e de rotas distintas para o tráfego da VPN lan to lan. 

13.11.5.2.1 Funcionamento da VPN FailOver 

Cada interface WAN em um ponto VPN se comunica com outra interface WAN no outro ponto VPN. 

Isso garante que a VPN estará sempre disponível, desde que cada ponto VPN esteja com o serviço de 

multilink failover habilitado, garantindo a disponibilidade da comunicação com a Internet.  

O administrador deve configurar os pontos VPN para ambas interfaces de rede WANs habilitadas no 

multilink para a mesma rede lan de destino, respectivamente para cada interface WAN do outro ponto 

VPN. 

O procedimento de configuração deve ser aplicado em ambos os pontos VPN. 

O serviço FailOver da VPN monitora o status dos links habilitados no multilink. 

A VPN FailOver altera a prioridade de roteamento dos túneis VPN configurados, na ocorrência dos 

seguintes eventos: 

• Se o multilink notificar falha na comunicação com o link em uso na configuração do túnel VPN 

ativo; 

• Se houver falha na comunicação física com as interfaces de rede do túnel VPN ativo. 

Se a comunicação com a rota do túnel ativo falhar, o serviço failover da VPN desativa e derruba o túnel 

ativo, e o próximo túnel failover habilitado na lista de prioridade é iniciado automaticamente. 

 

 

Quando um evento de failover ocorre, as conexões são perdidas em função 

do timeout e o tempo de reestabelecimento do túnel com o novo gateway 

multilink. Esse período depende dos tempos de configuração dos testes 

failover configurado no serviço Multilink. 
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No reestabelecimento do túnel VPN ocorre o mesmo processo.  

 

13.11.5.3 VPN parcialmente redundante 

A configuração parcialmente redundante contempla somente um ponto VPN com conexões 

redundantes à Internet. 

 

Figura 397 - VPN IPSEC Parcialmente redundante. 

 

Este exemplo demonstra uma configuração VPN IPec parcialmente redundante entre um dispositivo 

BLOCKBIT UTM e um ponto VPN IPSec (pode ser um dispositivo BLOCKBIT UTM ou outro dispositivo 

VPN com suporte a IPSec Padrão). 

Somente em um ponto VPN o BLOCKBIT UTM tem duas interfaces conectadas à Internet através de 

diferentes provedores de internet - ISPs (Internet Service Provider). A ponta VPN IPSec Remoto possui 

somente uma interface conectada à internet. 
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Tabela 8 - VPN IPSEC Parcialmente redundante. 

BLOCKBIT UTM VPN [A] 
– WAN 1 

↔ 

BLOCKBIT UTM VPN 
[B] – WAN 1 

BLOCKBIT UTM VPN [A] 
– WAN 2 

↔ 

 

Este método não garante alta disponibilidade para uma conexão confiável entre dois pontos VPN IPSec. 

Em uma configuração de VPN parcialmente redundante somente o ponto com multilink habilitado 

garante disponibilidade para o tráfego VPN. Caso haja ocorrência de falha na comunicação com o ponto 

VPN IPSec remoto com único endereço WAN, a conexão com a VPN é perdida. 

 

13.11.6 Túnel VPN IPSEC FailOver 

Para habilitação dos túneis VPN IPEC no modo failover, antes o administrador precisa configurar os 

túneis VPN. 

Acesse [Services] >> [VPN IPSEC] e configure [N] túneis VPN IPSec para o mesmo ponto IPSec remoto, 

para a mesma rede lan de destino baseado nas definições de segurança para habilitação do modo 

failover nos dispositivos BLOCKBIT UTM e o número de links redundantes habilitado no multilink. 

Configure todos os campos do formulário baseado nas informações levantadas e nas verificações dos 

requisitos pré-estabelecidos. Mantenha ambos os túneis “habilitados” e “configurados” no modo de 

inicialização → “Aguardar”. 
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Figura 398 - Túnel VPN IPSEC FailOver. 

 

Acesse a Aba [FailOver] para adicionar os túneis e habilitar o modo de redundância. 

 

 

Figura 399 - VPN IPSEC Add failover. 
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Figura 400 - VPN IPSEC FailOver. 

 

 

O BLOCKBIT UTM suporta comunicação VPN com qualquer dispositivo VPN 

com suporte a IPSec Padrão, redundante e não redundante. 
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13.12 VPN SSL Tunnel 

A VPN SSL Tunnel é o serviço responsável pelo gerenciamento no acesso de uma conexão segura sob 

o protocolo SSL/TLS. 

 

Figura 401 - Topologia VPN SSL TUNNEL. 

 

13.12.1 Criptografia e Autenticação 

Mesmo em um acesso remoto utilizando um meio público, seu acesso é encapsulado e encriptado 

utilizando uma gama de algoritmos e protocolos de segurança. 

A VPN SSL fornece alto nível de segurança através de protocolos específicos que estabelecem a 

conectividade. Usando SSL v3 /TLS v.1.2 que funcionam nas camadas 4 e 5 do modelo OSI (camada de 

transporte e Sessão). As informações são encapsuladas e criptografadas nas camadas de apresentação 

e aplicação. 

Implementa uma Autoridade Certificadora (CA) privada para gerenciar os acessos a comunicação 

através de certificados digitais. Dessa maneira, somente certificados emitidos pelo produto, são aceitos 
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para negociar a conexão com o concentrador de VPN. 

Utiliza multifator de autenticação com criptografia e uma gama de métodos de segurança para garantir 

que apenas usuários autorizados possam acessar a rede.  

• Chave Compartilhada (PSK); 

• Autenticação XAuth; 

• Certificado Digital por usuário (Certificado X.509). 

 

 

 

Possui níveis elevados de segurança baseados em múltiplos algoritmos de Criptografia e Autenticação. 

(AES; Camélia, DES; IDEA; RC2); (MD5; DAS; RSA; SHA). 

13.12.2 VPN SSL Site to Site – Server 

O BLOCKBIT UTM Fornece dois modelos de implementações do tipo VPN SSL Tunnel. 

• Servidor >> Multiclientes; 

• Servidor >> Servidor (Site-to-Site). 

Abaixo iremos efetuar a configuração:  

O método de autenticação com (Chaves secretas compartilhadas – PSK) é o 

mais simples, no entanto se combinando com Autenticação X-Auth + 

Certificados Digitais ele se torna o mais robusto e poderoso recurso de 

autenticação. 
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Figura 402 - VPN SSL TUNNEL Diagrama. 

 

Para configuração e habilitação VPN SSL Server, acesse [Services] >> [VPN SSL] e clique na aba [Server]. 

Recomenda-se: A habilitação do serviço [ / ] antes da sua configuração. 
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Figura 403 - VPN SSL Server settings. 

 

Authentication 

 

Figura 404 - VPN SSL Server – Authentication. 
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Authentication Method 

Seleção do método de autenticação. Você pode optar em selecionar o uso de uma “Login/Password” 

ou de um “Login/Password + User Certificate]”. 

Users / Groups 

Seleção de “Usuários e Grupos” para filtros de permissão no acesso cliente VPN SSL.  

Certificate Authority 

Seleção da entidade certificadora [C.A] responsável pela validação da autenticidade do “C.S. - 

Certificado de serviço” para autenticação no acesso cliente VPN SSL. {Item optante pela seleção do método 

de autenticação}. 

Service Certificate 

Seleção do Certificado Digital utilizado como método de autenticação no acesso cliente VPN SSL. {Item 

optante pela seleção do método de autenticação}. 

Revokation List 

Seleção da lista de certificados revogados para garantir o uso exclusivo de certificados digitais válidos. 

{Item opcional}. 

Tunnels 

Abaixo são declarados os tuneis VPN. 

 

Figura 405 - VPN SSL Server – Tunnels. 

 

Ao clicar sobe o botão [ ] a tela abaixo será exibida. 
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Figura 406 - VPN SSL Server – Tunnel Settings. 

 

ID 

Método de identificação da ponta VPN local que será usado na ponta cliente para validar a 

autenticação do túnel. Ex.: SSL_BB 

Shared Key 

É a chave compartilhada que será usando para autenticação entre o cliente e o servidor.  

Description 

Informar o nome do túnel. Ex.: BLOCKBIT VPN SSL. 

Enable static routes 
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Com essa opção habilitada quando o túnel é fechado o sistema envia as rotas de forma automáticas 

para redes que foram declaradas no túnel. 

IPv4 local networks 

Declaração dos endereços IP de rede/sub-rede local “não válida” do site VPN LOCAL. Ex.: 

“192.168.200.0/24”. 

IPv4 remote networks 

Declaração dos endereços IP de rede/sub-rede local “não válida” do site VPN Remoto. Ex.: 

“172.16.200.0/24”. 

Após isso clicar em [ ] e a tela abaixo será exibida. 

 

 

Figura 407 - VPN SSL Tunnels settings. 

 

Advanced 
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Figura 408 - VPN SSL Server – Advanced. 

 

• [•] Compression 

Permite habilitar o método de Compressão de dados. A habilitação do método de compressão é 

obrigatória no acesso com o Agent de autenticação BLOCKBIT. 

• Key lifetime 

Determina o tempo de validade da chave de negociação bem-sucedida. 

• KeepAlive 

 Determina o tempo para reinicialização do túnel N segundos sem passar trefego pelo túnel. 

• Max Clients 

Determina a quantidade de clientes conectado simultaneamente.  

Cryptography 
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Figura 409 - VPN SSL Server – Cryptography. 

 

• Cryptographic Algorithms 

Determina o algoritmo de encriptação para o túnel. Ex.: AES-128-CBC 

• Authentication Algorithm 

Determina o algoritmo de autenticação usado pelo túnel. Ex.: SHA254  

• Key Size 

Determina o tamanho da chave que será usado no túnel. Ex.: 2048 

 

13.12.3 VPN SSL Site to Site – Client  

Para configuração e habilitação VPN SSL Client, acesse [Services] >> [VPN SSL] e clique na aba [Client]. 
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Figura 410 - VPN SSL Client. 

 

Ao clicar sobe o botão [ ] a tela abaixo será exibida. 

 

Figura 411 - VPN SSL Client – Description. 

 

Após isso clicar em [ ] e a tela abaixo será exibida. 
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Figura 412 - VPN SSL Client settings. 

 

Authentication 

 

Figura 413 - VPN SSL Client – Authentication. 
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• Authentication Method 

Seleção do método de autenticação. Você pode optar em selecionar o uso de uma “Login/Password” 

ou de um “Login/Password + User Certificate]”. 

• Certificate Authority 

Seleção da entidade certificadora [C.A] responsável pela validação da autenticidade do “C.S. - 

Certificado de serviço” para autenticação no acesso cliente VPN SSL. {Item optante pela seleção do método 

de autenticação}. 

• Service Certificate 

Seleção do Certificado Digital utilizado como método de autenticação no acesso cliente VPN SSL. {Item 

optante pela seleção do método de autenticação}. 

• ID 

Informar o ID que foi definido na configuração do Server. Ex.: SSL_BB 

• Shared Key 

Informar a shared key que foi definido na configuração do Server.  

Servers 

 

Figura 414 - VPN SSL Client – Servers. 

• Address 

Definir o endereço IP do Server VPN SSL. Ex.: 187.50.200.157 

• Port 
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Definir a porta de conexão com o Server VPN SSL. Ex.: 9443 

• Protocol 

Definir o protocolo de comunicação com o Server VPN SSL. Ex.: UDP 

Ao clicar sobre o botão [ ] é possível adicionar mais endereços de servidor caso o server VPN SSL 

possua mais de um link de internet para fazer balanceamento de túnel VPN. 

Advanced 

 

Figura 415 - VPN SSL Client – Advanced. 

 

• Network Devices 

Essa opção defini em qual link de internet será configurado o túnel, caso não seja selecionado o mesmo 

será fechado pelo link do gateway default. 

• Cryptographic Algorithms 

Determina o algoritmo de encriptação para o túnel que deve ser o mesmo que foi configurado no 

Server VPN SSL. Ex.: AES-128-CBC 

• Authentication Algorithm 

Determina o algoritmo de autenticação usado pelo túnel que deve ser o mesmo que foi configurado 
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no Server VPN SSL. Ex.: SHA254  

• Enable Compression 

 Permite habilitar o método de Compressão de dados. 

• Ignore declared routes 

Essa opção ignora rotas que serão enviadas pelo server.  

 

13.12.4 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 site-to-site. A VPN SSL trabalha na 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. 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. 

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”. 
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13.12.4.1 Lista de aplicações no acesso VPN SSL 

O serviço VPN SSL 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.  

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”. 

A lista de aplicações disponíveis para cada usuário é definida através da interface de gerenciamento 

da VPN SSL, ou seja, somente os usuários previamente habilitados terão acesso às aplicações 

disponíveis no acesso VPN SSL. 

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.  

Entre a lista de aplicações temos: 

• Aplicações cliente/servidor. 

Funcionam por meio de um Túnel Web e requer o “Client” da aplicação Servidora para o tráfego por 

meio do Túnel WEB. 

• Aplicações de acesso remoto: 

o Terminal RDP; 

o Terminal VNC; 

o Terminal SSH. 

• Aplicações Web: Utilizam o recurso de Proxy Reverso no acesso ao servidor de páginas.  

• Compartilhamentos de rede (SMB) :Requer a configuração de um “Ponto de Armazenamento” 

do tipo “SMB” no BB UTM, para o recurso de compartilhamento de rede.  
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13.12.4.2 Requisitos da VPN SSL Portal 

Para a VPN SSL conseguir gerenciar uma conexão segura, precisamos antes certificar que atendemos 

alguns requisitos para então disponibilizar o serviço para a rede. 

13.12.4.2.1 Requisitos BLOCKBIT UTM – VPN SSL PORTAL 

1 Definir as aplicações/aplicativos de rede disponibilizados. 

• Tunnel (Cliente/ Servidor). Ex.: “Cliente de e-mail como o MS-Outlook”; 

• Aplicações Web. Ex.: “Aplicação Portal intranet”; 

• Aplicativo de acesso remoto. Ex.: “Terminal SSH; Terminal VNC; Terminal Remote Desktop”; 

• Compartilhamentos de rede SMB. Ex.: “Área comum servidor de arquivos”. 

2 Levantar os endereçamentos IP e portas de serviço de cada aplicação para pré-configuração dos 

objetos [Endereço IP] e [Serviços]; 

3 Para compartilhamento SMB. Requer configurar um ponto de armazenamento. Item [System] >> 

[Backup] >> [Storage]; 

4 Estabelecer “Políticas de Acesso” para cada aplicação que será disponibilizada; 

• Recursos (Aplicações); 

• Lista de “Usuários/ Grupos” com direito de acesso. 

5 Habilitar permissão no firewall para o serviço VPN SSL Portal “porta 922/TCP” para a(s) respectivas 

“Zona(s) de rede” do(s) endereço(s) com permissão; 

6 Acesse [Services] >> [Firewall] >> quadro [Services]; 

O Acesso as aplicações do tipo “Cliente/ Servidor” e “Web” dependem da 

execução de um plugin Applet JAVA no navegador. (Ver. Requisitos e 

Recomendações). 
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13.12.4.2.2 Requisitos nos dispositivos remotos – VPN SSL Portal. 

1 Navegadores web: 

• Homologado somente para o navegador Mozilla Firefox 32 bits -versão 51 e inferiores; 

• As aplicações “Túnel” e “Web” operam como um Applet Java (que interagem com o navegador) 

e requer o Plugin NAPI (Netscape Plugin Application Programming Interface); 

• Requer o Plugin JAVA (TM) Platform SE versões. 

2 Requer a instalação do JAVA 2 RE; 

3 O JAVA requer alguns ajustes de configuração para permitir execução das aplicações disponíveis 

pela VPN SSL: 

• Configurando o JAVA no Windows 10; 

• Acesse o painel de controle do S.O. e clique em JAVA [ ]; 

• No painel de controle do JAVA; 

• Na Aba [General], no quadro [Temporary Internet Files] clique em [Settings]: 

o Desabilitar o item; 

o [  ] keep temporary files on my computer; 

• Na Aba [Security], clique em [Certificates...]; 

o Selecione o tipo de certificado para a importação; 

o Selecione >> [Trusted Certificate] na Aba [User] clique em [Import] altere a seleção do 

tipo de arquivo para [All files] e importe a CA. Ex.: “Blockbit UTM Root CA.crt”. 

 

Finalizado! O JAVA está configurado para permitir a execução das aplicações do portal VPN SSL. 
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13.12.4.3 Configurando VPN SSL Portal 

Acesse [Services] >> [VPN SSL] clique na aba [Portal] 

Recomenda-se: A habilitação do serviço [ / ] antes da sua configuração. 

 

Figura 416 - VPN SSL Portal. 

 

Clique em Adicionar [ ] os “Recursos (Aplicações)” da rede. Configure àquelas que serão 

disponibilizadas e defina suas políticas de acesso respectivamente, definindo quais “usuários/ grupos” 

terão acesso a cada aplicação da sua rede. 
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Figura 417 - VPN SSL Portal – Resource. 

 

13.12.5 Exemplo – Acesso web Tunnel para aplicações do tipo Cliente/Servidor 

Este exemplo configura o acesso ao serviço de e-mail (Imap) através de um aplicativo cliente/ servidor. 

Política 1: Acesso ao MS-Outlook (Office 365) - porta Imap 143. 

 

Tabela 9 - Exemplo VPN SSL. 

Aplicativo cliente MS Outlook 

IP Local 192.168.101.202/32 

Porta da aplicação 143 

Porta local 

(Porta alta randômica/ ou 
definida pelo usuário). 

56113 

Comando externo outlook.exe 
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(Requer que o comando esteja 
no PATH do S.O). 

Descrição MS-Outlook (IMAP) 

Permissão 

(Pode ser aplicada por usuário 
ou grupos). 

all@bbuniversity.com 

 

Política 2: Acesso ao MS-Outlook (Office 365) - porta SMPT Submission 587.  

 

 

 

 

 

Tabela 10 - VPN SSL Exemplo 2. 

Aplicativo cliente MS Outlook 

IP Local 192.168.101.202/32 

Porta da aplicação 587 

Porta local 

(Porta alta randômica/ ou 
definida pelo usuário). 

56114 

Comando externo 

(Requer que o comando 
esteja no PATH do S.O). 

outlook.exe 

Descrição MS-Outlook (SMTP) 

Permissão 

(Pode ser aplicada por 
usuário ou grupos). 

alltodos@blockbit.com 

mailto:todos@blockbit.com
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13.12.6 Exemplo – Acesso remoto – RDP (Remote Desktop) 

Este exemplo configura o acesso ao serviço MS-Terminal Service remote desktop. 

Política 1: Acesso ao MSTS (RDesktop) porta 3389. 

 

Tabela 11 - VPN SSL Exemplo 3. 

Aplicativo Terminal RDesktop (MSTSC). 

IP Local 192.168.101.201/32 

Porta da aplicação 3389 

Descrição RDP Terminal Service (W201) 

Permissão 

(Pode ser aplicada por usuário 
ou grupos). 

vpn.sup@bbuniversity 

13.12.7 Exemplo – Acesso remoto – VNC (Remote Desktop) 

Este exemplo configura o acesso ao serviço VNC remote desktop. 

Política 1: Acesso ao VNC (RDesktop) porta 5800. 

 

Tabela 12 - VPN SSL Exemplo 4. 

Aplicativo Terminal VNC RDesktop 

IP Local 192.168.101.184/32 

Porta da 
aplicação 

5800 

Descrição Terminal VNC Srv (W184) 
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Permissão 

(Pode ser aplicada por 
usuário ou grupos). 

vpn.sup@bbuniversity.com 

 

 

13.12.8 Exemplo – Acesso remoto – SSH (Secure Shell Remote Desktop) 

Este exemplo configura o acesso ao Servidor SSH – Storage Backup BLOCKBIT - Remote Desktop. 

Política 1: Acesso ao terminal SSH porta 22. 

 

 

 

 

 

Tabela 13 - VPN SSL Exemplo 5. 

Aplicativo Terminal SSH 

IP Local 192.168.101.211/32 

Porta da aplicação 22 

Descrição Storage SSH (BB-UTM) 

Permissão 

(Pode ser aplicada por usuário 
ou grupos). 

vpn.sup@bbuniversity 

 

mailto:sup@bbuniversity.com
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13.12.9 Exemplo – Acesso aplicação Web (Http/ Https) 

Este exemplo configura o acesso a uma aplicação WEB interna (Intranet/Extranet). 

Política 1: Acesso a aplicação Web local (Intranet) colaboradores. 

Tabela 14 - VPN SSL Exemplo 6. 

Aplicativo Aplicação WEB Local - Intranet 

Endereço da url http://intranet.bbuniversity 

Porta local 

(Porta alta randômica/ ou 
definida pelo usuário). 

36288 

Descrição Intranet BB University 

Permissão 

(Pode ser aplicada por 
usuário ou grupos). 

all@bbuniversity 

 

13.12.10 Exemplo – Acesso a serviços de compartilhamento em rede (SMB). 

Este exemplo configura o acesso a recursos de compartilhamento de rede SMB. 

Política 1: Acesso a área comum compartilhada – tipo SMB. 

 

Tabela 15 - VPN SSL Exemplo 7. 

Aplicativo Área de dados compartilhada (SMB) 

Compartilhamento SMB 

(Nome do compartilhamento definido no 
SO). 

SMB BB_Training 

Descrição Documentações UTM 

Permissão vpn.sup@bbuniversity.com 

mailto:vpn.sup@bbuniversity.com
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(Pode ser aplicada por usuário ou 
grupos). 

 

13.12.11 Adicionando um Túnel (Aplicativo Cliente/ Servidor) 

Para adicionar um aplicativo “Túnel” clique em Adicionar [ ]. Configure o formulário de acordo com 

as especificações para conexão com um aplicativo “Cliente / Servidor”. Depois clique em [Salvar]. 

Vamos exemplificar a configuração de acordo com as políticas definidas: 

Exemplo – Acesso web Tunnel para aplicações do tipo Cliente/ Servidor 

Política 1: Acesso ao App MS Outlook - porta Imap – porta 143. 

 

Figura 418 - VPN SSL Tunnel IMAP. 

 

Política 2: Acesso ao App MS Outlook - porta SMTP Submission – porta 587.  
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Figura 419 - VPN SSL Tunnel SMTP. 

 

 

 

 

 

13.12.12 Adicionando um acesso RDP 

Para adicionar um aplicativo “RDP” clique em Adicionar [ ]. Configure o formulário de acordo com 

as especificações para conexão com um aplicativo “Remote Desktop”. Depois clique em [Salvar]. 

Vamos exemplificar a configuração de acordo com as políticas definidas. 

Para o funcionamento do acesso a aplicação “Cliente/servidor”, o 

administrador deve configurar o aplicativo cliente do dispositivo remoto 

para o acesso aos aplicativos do tipo túnel para conectar-se no endereço de 

destino “localhost”, para a “porta alta local” definida e configurada de 

acordo a política de acesso ao recurso. 
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Figura 420 - VPN SSL Tunnel RDP. 

 

 

 

13.12.13 Adicionando um acesso VNC. 

Para adicionar um aplicativo “VNC” clique em Adicionar [ ]. Configure o formulário de acordo com 

as especificações para conexão com um aplicativo “Remote Desktop”. Depois clique em [Salvar]. 

Vamos exemplificar a configuração de acordo com as políticas definidas  
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Figura 421 - VPN SSL Tunnel VNC. 

 

13.12.14 Adicionando um acesso SSH. 

Para adicionar um aplicativo “SSH” clique em Adicionar [ ]. Configure o formulário de acordo com 

as especificações para conexão com um aplicativo “Remote SSH”. Depois clique em [Salvar]. 

Vamos exemplificar a configuração de acordo com as políticas definidas. 
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Figura 422 - VPN SSL Tunnel SSH. 

 

13.12.15 Adicionando uma Aplicação Web 

Para adicionar um aplicativo “WEB” clique em Adicionar [ ]. Configure o formulário de acordo com 

as especificações para conexão com uma aplicação “WEB”. Depois clique em [Salvar]. 

Vamos exemplificar a configuração de acordo com as políticas definidas. 
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Figura 423 - VPN SSL Tunnel Aplicação Web. 

 

13.12.16 Adicionando um Compartilhamento SMB (samba) 

Para adicionar um aplicativo “SMB” clique em Adicionar [ ]. Configure o formulário de acordo com 

as especificações para conexão com um serviço de compartilhamento “SMB”. Depois clique em 

[Salvar]. 

Vamos exemplificar a configuração de acordo com as políticas definidas. 
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Figura 424 - VPN SSL Tunnel SMB. 

 

13.12.17 Gerenciando e Definindo Permissões. 

Esta interface permite “Adicionar”, “Editar”, “Remover” as aplicações VPN SSL e gerenciar as 

permissões de acesso de cada aplicação cadastrada. 

 

Figura 425 - VPN SSL Portal. 

 

Agora podemos Habilitar as permissões e selecionar “Usuários/ Grupos” e “Tabela de horários” com 
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permissão de acesso as respectivas aplicações de acordo às políticas definidas. Clique em [ ] para 

cada aplicação da lista e selecione os “Usuários” ou “Grupos” com permissão sobre a aplicação de 

acordo com as definições das políticas aplicadas. Depois clique em [Salvar]. 

 

Figura 426 - VPN SSL Portal – Permissões. 

 

13.12.18 Estabelecendo Acesso VPN SSL Portal 

Dentre as políticas de acesso aos recursos de rede, o administrador pode definir que as comunicações 

com alguns destes serviços sejam disponibilizadas somente 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, sejam as classes de rede “LAN”; “DMZ”; ou “WAN”.  

Para estabelecer a comunicação com o “Virtual Office”, o usuário precisa primeiramente acessar o 

portal de autenticação 

Uma vez autenticado, caso tenha permissão de acesso a algum aplicativo, o usuário terá acesso ao 

[Virtual Office] através de um “Bookmark" com a lista de aplicações disponíveis para seu acesso.  

Acessando o portal de autenticação 
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O Virtual Office é parte integrante do “Portal de autenticação” e tem como principal objetivo oferecer 

através de um navegador. Ex: MS-Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox, executar “Aplicativos” e 

“Recursos de rede” sob uma conexão segura, a VPN SSL Portal. 

Para acesso ao portal de autenticação, digite: 

https://host.seudominio.com:9803 ou https://172.16.102.130:9803 

Vamos fazer um acesso utilizando um usuário membro de um grupo com permissões no acesso a VPN 

SSL Portal.  

 

Figura 427 - VPN SSL – Authentication Portal. 

https://host.seudominio.com:9803/


 User Guide 

 

© BLOCKBIT  456 

 

Figura 428 - VPN SSL – User Portal. 

 

Para acesso a qualquer uma das aplicações basta clicar sobre o ícone [ ]. 

 

 

 

 

 

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 que o administrador já tenha aplicado os direitos e 

permissões no APPLET JAVA mencionados nos requisitos, permita sua 

execução. 
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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, administrar o 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. 

14.10 Network 

A interface contempla uma área exclusiva para gerenciamento e configuração de dispositivos desde as 

informações de sistema até as configurações das interfaces de rede e roteamento avançado.  

14.10.1 Settings 

Nesta aba se configura os campos que referentes às credenciais de administração do servidor Windows 

AD. 

Na aba [Settings] o administrador pode alterar os parâmetros básicos de sistema definidos no Wizard 

de configuração. 

Selecione o Menu [System] >> [Network] para configuração. 

 

Figura 429 - Network Settings. 
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• Description: Definir uma descrição para o UTM. Ex.: Master; 

• Language: Definir o idioma da interface; Idiomas suportados: Inglês e português. Ex.: English; 

• Timezone: Definir o timezone. Ex.: América/São_Paulo; 

• NTP Server: Definir o NTP Server. Ex.: pool.ntp.org; asia.pool.ntp.org; europeu.pool.ntp.org; 

north-america.pool.ntp.org; ceania.pool.ntp.org, sugere-se utilizar os NTP Server nacionais 

como o a.ntp.br; 

• Hostname: Definir o nome para o servidor. Ex.: master.blockbit.com; 

• DNS Suffix: Definir o sufixo para o servidor. Ex.: blockbit.com; 

• DNS server 1: Definir o IP do servidor DNS primário. Ex.: 172.16.102.161; 

• DNS server 2: Definir o IP do servidor DNS secundário, esse campo é opcional; 

• Gateway: Definir o gateway do sistema. Ex.: 172.16.102.1. 

Na parte superior direita do formulário você encontra 3 ícones: 

Tabela 16 - Network Actions. 

Menu de Ações 

 
Atualizar informações de hardware 

 
Reiniciar / Desligar 

 
Salvar configurações 

14.10.2 Interfaces de Rede 

Na aba Interfaces podemos configurar e adicionar interfaces físicas e virtuais. 

• Ethernet; 

• VIRTUAL; 

• VLAN; 

• DSL; 

• LAG; 

• BRIDGE; 

• TUNEL. 
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As interfaces físicas padrão “Ethernet” são identificadas automaticamente pelo sistema.  

 

Figura 430 - Network Interfaces. 

 

14.10.2.1 Interface Ethernet 

Para configurar uma interface física, na aba Interfaces, clique em editar [ ] na interface 

correspondente. Ex.: “Eth2”. 

 

Figura 431 - Network edit Interfaces. 

 

Configure o formulário com os dados e requisitos mínimos obrigatórios de cada quadro, e clique em 

Salvar [ ]. 
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Figura 432 - Network edit Interfaces. 

 

General 

 

Figura 433 - Edit Network – General. 

 

• Network Zone: Este campo refere-se à definição do tipo de agrupamento de interfaces. Por 

padrão temos as zonas “WAN”, “LAN” e “DMZ”. Ex.: Digite “WAN” e selecione-a na lista. 
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{requisito obrigatório}; 

• Name: Refere-se à identificação da interface de rede selecionada para [Edição]. Ex.: “[Eth1]”; 

• Description: Defina uma descrição para identificação da interface configurada. Ex.: “Wan eth1”. 

{requisito obrigatório}. 

 

IPv4 

Habilite o padrão do endereçamento, caso seja IPv4 e configure o formulário com os dados 

correspondentes de cada campo. {item Optante}. 

• IP Address: Informe o endereço IPv4 da rede. Ex.: “187.8.187.10”. {requisito obrigatório}; 

• Mask: Selecione a máscara correspondente ao endereçamento IP da rede. Ex.: 

“255.255.255.128”. {requisito obrigatório}; 

• Gateway: Informe ou selecione da lista o endereço de gateway correspondente a rede. Ex.: 

“187.8.187.1”. {requisito NÃO obrigatório}. 

 

Figura 434 - Edit Network – IPv4. 

IPv6 

Habilite o padrão do endereçamento, caso seja IPv6 e configure o formulário com os dados 

correspondentes de cada campo. {item Optante}. 

• IP Address: Endereço de rede IPv6. Ex.: “FE80::”. {requisito obrigatório}; 

• Prefix: Selecione a máscara correspondente ao endereçamento IP da rede. Ex.: “10”. {requisito 

obrigatório}; 

• Gateway: Informe ou selecione da lista o endereço de gateway correspondente a rede. Ex.: 

“FE80::FF00::””. {requisito NÃO obrigatório}. 
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Figura 435 - Edit Network – IPv6. 

 

Advanced 

Existe um limite no tamanho dos dados transmitidos em uma rede que limita a quantidade de bytes 

que podem ser transmitidos em um único pacote. Esse limite, que é uma característica da camada de 

enlace, é conhecido como MTU, "Maximum Transmission Unit", ou "Unidade de Transmissão 

Máxima", e existe em diversos tipos de redes, não apenas em redes locais Ethernet. 

Abaixo uma tabela de referência do valor MTU padrão para alguns tipos de rede. 

 

Tabela 17 - Tabela de MTU x Protocolo. 

Rede MTU (em bytes) 

WLAN 802.11 7981 

Quadros 

Jumbo 

Ethernet 

1501 - 9198 

Token Ring 

802.5 

4464 

FDDI 4352 

Ethernet 1500 

IEEE 802.3 / 

802.2 

1492 

PPPoE 1492 
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MTU  

Habilite a opção e informe o valor MTU entre os intervalos [1280 e 9000] para alterar o valor padrão 

suportado para a interface de rede. {Opcional}. 

 

Figura 436 - Edit Network – MTU. 

 

Após salvar as configurações e retornar a interface a seguir, clique em [ ] para habilitar [ ] a 

interface. 

 

 

 

14.10.2.2 Interface Virtual (MAC VLAN) 

O BLOCKBIT UTM suporta adicionar interfaces virtuais do tipo “MAC VLAN”, e requer obrigatoriamente 

uma interface física [EthX]. 

Uma interface de rede pode ter vários endereços IP’s, inclusive para segmentos de redes lógicas 

diferentes, mas não isolam o tráfego, que pode ser “identificado” ou “interceptado” nesta interface.  

Em uma MAC VLAN é assumido uma única interface de rede e permite criar múltiplos endereços 

virtuais com diferentes MAC, ou seja, “N para 1”. Uma MAC VLAN só poderá ver o tráfego que tenha 

um endereço MAC correspondente à interface, evitando que outras interfaces virtuais “identifiquem” 

A cada configuração NÃO se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, 

clique no ícone: [ ]. 
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ou “interceptem” o tráfego destinado a outra MAC VLAN. 

Para configurar uma interface, clique em adicionar [ ]. Selecione [VIRTUAL] e configure-a de acordo 

com as especificações dos respectivos campos, feito isso, clique em Salvar [ ]. 

 

General 

 

Figura 437 - Interface Virtual – General. 

 

• Interface: Define a interface desejada. Ex. eth1; 

• Network Zone: Este campo refere-se à definição do tipo de agrupamento de interfaces. Por 

padrão temos as zonas “WAN”, “LAN” e “DMZ”. Ex.: Digite “WAN” e selecione-a na lista. 

{requisito obrigatório}; 

• Name: Refere-se à identificação da interface de rede selecionada para [Edição]. Ex.: “[Eth1v0]”; 

• Description: Defina uma descrição para identificação da interface configurada. Ex.: “Wan 

eth1v0”. {requisito obrigatório}. 
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IPv4 

 

Figura 438 - Interface Virtual – IPv4. 

 

Habilite o padrão do endereçamento IPv4 e configure o formulário com os dados correspondentes de 

cada campo. {item Optante}. 

• IP Address: Define o endereço IPv4 da interface virtual. Ex.: “187.8.187.11”. {requisito 

obrigatório}; 

• Mask: Selecione a máscara correspondente ao endereçamento IPv4. Ex.: “255.255.255.128”; 

{requisito obrigatório}; 

• Gateway: Define ou selecione da lista o endereço de gateway correspondente a rede. Ex.: 

“187.8.187.1”. {requisito NÃO obrigatório}. 

 

IPv6 

 

Figura 439 - Interface Virtual – IPv6. 
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Habilite o padrão do endereçamento IPv6 e configure o formulário com os dados correspondentes de 

cada campo. {item Optante}. 

• IP Address: Define o endereço IPv6 da interface virtual. Ex.: “2804:14c:150:29ac::1001”. 

{requisito obrigatório}; 

• Prefix: Selecione o prefixo correspondente ao endereçamento IPv6. Ex.: “64”; {requisito 

obrigatório}; 

• Gateway: Define ou selecione da lista o endereço de gateway correspondente a rede. {requisito 

NÃO obrigatório}. 

 

Advanced 

 

Figura 440 - Interface Virtual – Advanced. 

 

Em uma interface Virtual é possível definir o MTU (Maximum Transmission Unit) e alterar o MAC 

address. {item Optante}. 

• MTU: Define o MTU da interface virtual, os valores possíveis estão entre 1280 até 9000 (JUMBO 

FRAME); 

• MAC address: É possível alterar o MAC address da interface virtual, caso não seja definido o 

sistema gerará um endereço automaticamente. {requisito NÃO obrigatório}. 
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14.10.2.3 Interface VLAN 

Uma rede local virtual normalmente denominada de VLAN, é uma rede lógica independente. Várias 

VLAN podem coexistir em um mesmo “switch”, de forma a segmentar uma rede local (física) em “N” 

redes virtuais, criando múltiplos domínios de broadcast separados. Uma VLAN também torna possível 

colocar em um mesmo domínio de broadcast, hosts com localizações físicas distintas e conectados a 

switches diferentes. Um outro propósito de uma rede virtual é restringir o acesso a recursos de rede 

sem considerar a topologia física da rede. 

Por diversas razões (organização da rede, desempenho, privacidade, segurança, etc.) é 

frequentemente necessário segmentar a rede de uma organização em diversas “redes/ sub-redes”, ou 

seja, é necessário segmentar os domínios de broadcast. 

O BLOCKBIT UTM suporta a adição de interfaces virtuais do tipo “VLAN”, e requer obrigatoriamente 

uma interface física [EthX] livre, o que aumenta a capacidade do seu dispositivo BLOCKBIT UTM 

mantendo seu desempenho e a segurança da sua rede. As VLAN usam tags ID para separar logicamente 

dispositivos em uma rede com domínios de broadcast segmentados pela VLAN. Esses domínios 

menores encaminham pacotes apenas para dispositivos que fazem parte desse domínio VLAN. Isso 

reduz o tráfego e aumenta a segurança da rede.  

Suporte as interfaces VLAN: 

• Protocolo DOT.1Q: Padrão IEEE 802.1Q; 

• Tags ID: ID 0 - 4096;  

• VLAN ID 1 – ID 4094: Intervalo de ID’s permitidos para agrupar os endereços IP da mesma rede/ 

sub-rede; 

• VLAN ID 0(zero): É usado apenas para frames (quadros) de alta prioridade; 

• VLAN ID 1(hum): Corresponde a VLAN default. Normalmente utilizado como barramento 

principal ou único; 

• VLAN ID 4095: ID VLAN reserved. É utilizado para agrupamento de VLAN.  

 



User Guide  

 

469  © BLOCKBIT 

 

 

 

 

Para configurar uma interface, clique para adicionar [ ]. Selecione [VLAN] e configure-a de acordo 

com as especificações dos respectivos campos e clique em Salvar [ ]. 

General 

 

Figura 441 - Interface VLAN – General. 

 

• Interface: Definir a interface onde será configurado a VLAN. Ex.: eth2; 

• ID: Definir o ID da VLAN que será configurada. Ex.: 2; 

• Network Zone: Este campo refere-se à definição do tipo de agrupamento de interfaces. Por 

padrão temos as zonas “WAN”, “LAN” e “DMZ”. Ex.: Digite “WAN” e selecione-a na lista. 

{requisito obrigatório}; 

A VLAN utiliza o padrão IEEE 802.1Q e todos os dispositivos de comutação 

(switches) camada 2 e 3 ao longo de uma rota devem ser compatíveis com 

o protocolo 802.1Q para suportar o tráfego VLAN. 
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• Name: Refere-se à identificação da interface de rede selecionada para [Edição]. Ex.: “[eth2.2]”; 

• Description: Defina uma descrição para identificação da interface configurada. Ex.: “Interface 

VLAN2 Network DMZ”. {requisito obrigatório}. 

IPv4 

 

Figura 442 - Interface Virtual – IPv4. 

 

Habilite o padrão do endereçamento IPv4 e configure o formulário com os dados correspondentes de 

cada campo. {item Optante}. 

• IP Address: Define o endereço IPv4 da interface virtual. Ex.: “187.8.187.11”. {requisito 

obrigatório}; 

• Mask: Selecione a máscara correspondente ao endereçamento IPv4. Ex.: “255.255.255.128”; 

{requisito obrigatório}; 

• Gateway: Define ou selecione da lista o endereço de gateway correspondente a rede. Ex.: 

“187.8.187.1”. {requisito NÃO obrigatório}. 

 

IPv6 
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Figura 443 - Interface VLAN – IPv6. 

 

Habilite o padrão do endereçamento IPv6 e configure o formulário com os dados correspondentes de 

cada campo. {item Optante}. 

• IP Address: Define o endereço IPv6 da interface virtual. Ex.: “2804:14c:150:29ac::1001”. 

{requisito obrigatório}; 

• Prefix: Selecione o prefixo correspondente ao endereçamento IPv6. Ex.: “64”; {requisito 

obrigatório}; 

• Gateway: Define ou selecione da lista o endereço de gateway correspondente a rede. {requisito 

NÃO obrigatório}. 

 

Advanced 

 

Figura 444 - Interface VLAN – Advanced. 

 

Na interface VLAN é possível definir o MTU (Maximum Transmission Unit). 
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• MTU: Define o MTU da interface virtual, os valores possíveis estão entre 1280 até 9000 (JUMBO 

FRAME). 

 

14.10.2.4 Interface DSL 

A interface DSL (Digital Subscriber Line) utiliza uma tecnologia de transmissão de dados sobre linhas 

telefônicas, normalmente instaladas para o acesso à internet. Suporta o protocolo. 

O BLOCKBIT UTM é compatível às conexões com suporte DSL e ao protocolo PPoE (Point-to-point over 

Protocol) usado para encapsular quadros PPP dentro de quadros Ethernet, uma solução para 

tunelamento de pacotes sobre conexões DSL para a rede IP. O PPPoE é tipicamente utilizado em 

recursos de autenticação (usuário e senha). 

Para configurar uma interface, clique em adicionar [ ]. Selecione [DSL] e faça a configuração de 

acordo com as especificações dos respectivos campos, depois clique em Salvar [ ]. 

 

General 

 

Figura 445 - Interface DSL – General. 
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• Interface: Definir a interface onde será configurada a VLAN. Ex.: eth3; 

• Network Zone: Este campo refere-se à definição do tipo de agrupamento de interfaces. Por 

padrão temos as zonas “WAN”, “LAN” e “DMZ”. Ex.: Digite “WAN” e selecione-a na lista. 

{requisito obrigatório}; 

• Name: Refere-se à identificação da interface de rede selecionada para [Edição]. Ex.: “ppp3”; 

• Description: Defina uma descrição para identificação da interface configurada. Ex.: “Interface 

DSL”. {requisito obrigatório}. 

 

 

[DSL Settings] 

A configuração padrão dos provedores exige a autenticação do usuário DSL sob o protocolo PPoE. 

 

 

Figura 446 - DSL Settings. 

 

• Login: Informe o nome do usuário para a autenticação ADSL, cada provedor de serviço exige a 

autenticação com sintaxe específica. Ex.: “user_name” ou “user_name@seu_dominio.com”; 

• Password: Informe a senha do usuário; 

• Default Gateway: Habilitar este item carrega automaticamente a “Rota default” do sistema 

para a interface PPP carregada. Ex.: “ppp3”. 

 

mailto:user_name@seu_dominio.com
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14.10.2.5 Interface LAG (Link Aggregation) 

A interface LAG constituí o recurso que combina múltiplas interfaces físicas em única interface lógica, 

a qual chamamos de “LAG (Link Aggregation Group)” e tem como uma de suas principais finalidades 

aumentar a largura de banda do tráfego da rede para o total da largura de banda das interfaces físicas 

agregadas, proporcionando maior largura de banda bem como redundância de link, no caso de um dos 

links falhar, mantendo automaticamente o tráfego para a(s) outra(s) interface(s) do LAG. 

O LACP (Link Aggregation Control Protocol), é um protocolo de negociação de camada 2, que fornece 

métodos para controlar a agregação de várias portas físicas em um único grupo lógico. Ele permite que 

um dispositivo de rede possa negociar um agrupamento automático de links enviando os pacotes LACP 

para outro dispositivo diretamente conectado que também implemente o LACP. 

O BLOCKBIT UTM disponibiliza esse recurso em 3 (três) modos de operação: 

14.10.2.6 Modo Aggregation 

O modo Aggregation é onde há a distribuição uniforme do tráfego sobre as interfaces físicas do grupo 

de links agregados, dessa forma, soma-se a largura de banda das interfaces de rede no grupo e 

aumentando a confiabilidade da conexão. 

 

 

 

14.10.2.7 Modo Balance 

Trata-se do local onde o tráfego é distribuído na ordem sequencial de primeira interface do grupo para 

a última, basicamente o serviço distribui a carga, ou seja, os pacotes, alternadamente entre as 

interfaces LAG. Em uma mesma conexão os pacotes são enviados ora para a interface 1, ora para a 

interface 2 e assim sucessivamente da primeira interface até a última.  

O LAG habilitado no modo “Aggregation” requer que os switches da rede 

contemplem suporte ao protocolo “LACP – Link Aggregation Control 

Protocol (802.3ad)”, e estejam devidamente configurados. 
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É o único modo que envia os pacotes da mesma conexão TCP/IP através de múltiplas interfaces.  

 

 

 

14.10.2.8 Modo Active / Backup 

Neste modo o sistema habilita apenas uma interface como "ativa" e o tráfego de pacotes é enviado 

por apenas uma única interface. As interfaces de rede adicionais trabalham no modo “Espera” e só se 

tornam ativas se a interface principal falhar.  

O modo Active / backup é a melhor opção para configuração exclusiva de “Alta disponibilidade” com 

múltiplos switches interligados. 

 

 

 

Suporte as interfaces do tipo: 

• Ethernet; 

• VLAN. 

14.10.2.9 Settings 

Para configurar o serviço de agregação de links, vamos criar um grupo de agregação “LAG - Link 

Aggregation Group”, e definir quais links “interfaces” serão membros do grupo.  

Ao utilizar múltiplos envios e várias conexões de entrada, os pacotes podem 

muitas vezes ser recebidos fora de ordem e resultar em retransmissão. 

Para todos os modos de operação, o LAG suporta o serviço de redundância. 

Se um dos links na interface agregada se tornar indisponível, o tráfego 

continuará a fluir sobre a(s) interfaces disponíveis no grupo. 
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Para configurar uma interface, clique para adicionar [ ]. Selecione [LAG] e configure-a de acordo 

com as especificações dos respectivos campos, feito isso, clique em Salvar [ ]. 

 

 

 

General 

 

Figura 447 - Interface LAG – General. 

 

• Network Zone: Este campo refere-se à definição do tipo de agrupamento de interfaces. Por 

padrão temos as zonas “WAN”, “LAN” e “DMZ”. Ex.: Digite “WAN” e selecione-a na lista. 

{requisito obrigatório}. 

• Name: Refere-se à identificação da interface de rede selecionada para [Edição]. Ex.: “[Eth1]”.  

• Description: Defina uma descrição para identificação da interface configurada. Ex.: “Wan eth1”. 

{requisito obrigatório}. 

 

Para configurar uma interface “LAG” as interfaces precisam estar 

“desabilitadas”. 
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Aggregate interfaces 

Selecione o [Modo] de agregação e as interfaces correspondentes que pretendem agrupar, configure 

os demais campos de acordo com suas definições. 

 

Figura 448 - Aggregate interfaces. 

IPv4 

 

Figura 449 - Interface Virtual – IPv4. 

 

Habilite o padrão do endereçamento IPv4 e configure o formulário com os dados correspondentes de 

cada campo. {item Optante}. 

• IP Address: Define o endereço IPv4 da interface virtual. Ex.: “187.8.187.11”. {requisito 

obrigatório}; 

• Mask: Selecione a máscara correspondente ao endereçamento IPv4. Ex.: “255.255.255.128”; 

{requisito obrigatório}; 

• Gateway: Define ou selecione da lista o endereço de gateway correspondente a rede. Ex.: 

“187.8.187.1”. {requisito NÃO obrigatório}. 
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IPv6 

 

Figura 450 - Interface VLAN – IPv6. 

 

Habilite o padrão do endereçamento IPv6 e configure o formulário com os dados correspondentes de 

cada campo. {item Optante}. 

• IP Address: Define o endereço IPv6 da interface virtual. Ex.: “2804:14c:150:29ac::1001”. 

{requisito obrigatório}; 

• Prefix: Selecione o prefixo correspondente ao endereçamento IPv6. Ex.: “64”; {requisito 

obrigatório}; 

• Gateway: Define ou selecione da lista o endereço de gateway correspondente a rede. {requisito 

NÃO obrigatório}. 

 

Advanced 

 

Figura 451 - Interface VLAN – Advanced. 
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Em uma interface VLAN é possível definir o MTU (Maximum Transmission Unit). 

• MTU: Define o MTU da interface virtual, os valores possíveis estão entre 1280 até 9000 (JUMBO 

FRAME). 

 

14.10.2.10 Interface Bridge 

Uma “bridge” é uma interface de rede lógica composta por uma ou mais interfaces de rede física 

operando na camada 2 (enlace) a qual fica enviando pacotes através de MAC adresses. 

Interfaces no modo “bridge” tem finalidades bem definidas, e se tratando de Firewall é muito 

importante entender seus recursos, suas características e aplicabilidades. 

Características 

As “bridges” são utilizadas para interligar várias redes que estão em segmentos diferentes ou possuem 

protocolos distintos, desta forma criando uma rede estendida, sua operação é transparente na rede, 

podendo ser usada como um switch/firewall.  

Aplicabilidade 

Este modelo de implementação permite oferecer uma camada superior de segurança para sua rede, 

otimizando os recursos e desempenho do seu dispositivo BLOCKBIT UTM.  

Também serve para definir um layout de rede que possibilite duas barreiras de proteção utilizando 

DMZ, determinar um padrão de configuração e políticas bem aplicadas e possibilita um elevado grau 

de monitoramento e detecção de ataques. 

Para configurar uma interface, clique em adicionar [ ]. Selecione [BRIDGE] e configure-a de acordo 

com as especificações dos respectivos campos, feito isso clique em Salvar [ ]. 
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General 

 

Figura 452 - Interface Bridge – General. 

 

• Network Zone: Este campo refere-se à definição do tipo de agrupamento de interfaces. Por 

padrão temos as zonas “WAN”, “LAN” e “DMZ”. Ex.: Digite “WAN” e selecione-a na lista. 

{requisito obrigatório}; 

• Name: Refere-se à identificação da interface de rede selecionada para [Edição]. Ex.: “br0”;  

• Description: Defina uma descrição para identificação da interface configurada. Ex.: “Interface 

Bridge LAN”. {requisito obrigatório}. 

 

Interfaces 

É o painel de seleção das interfaces correspondentes com objetivo de habilitá-las como interfaces 

bridge. Ex.: “[Eth1]; [Eth3]”. 

 

Figura 453 - Interface Bridge – Interfaces. 
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IPv4 

 

Figura 454 - Interface Virtual – IPv4. 

 

Habilite o padrão de endereçamento IPv4 e configure o formulário com os dados correspondentes de 

cada campo. {item Optante}. 

• IP Address: Define o endereço IPv4 da interface virtual. Ex.: “192.168.1.1”. {requisito obrigatório}; 

• Mask: Selecione a máscara correspondente ao endereçamento IPv4. Ex.: “255.255.255.0”; 

{requisito obrigatório}; 

• Gateway: Define ou selecione da lista o endereço de gateway correspondente a rede. Ex.: 

“187.8.187.1”. {requisito NÃO obrigatório}. 

 

IPv6 

 

Figura 455 - Interface VLAN – IPv6. 
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Habilite o padrão do endereçamento IPv6 e configure o formulário com os dados correspondentes de 

cada campo. {item Optante}. 

• IP Address: Define o endereço IPv6 da interface virtual. Ex.: “2804:14c:150:29ac::1001”. 

{requisito obrigatório}; 

• Prefix: Selecione o prefixo correspondente ao endereçamento IPv6. Ex.: “64”; {requisito 

obrigatório}; 

• Gateway: Define ou selecione da lista o endereço de gateway correspondente a rede. {requisito 

NÃO obrigatório}. 

 

 

 

 

Advanced 

 

Figura 456 - Interface VLAN – Advanced. 

 

Em uma interface VLAN é possível definir o MTU (Maximum Transmission Unit). 

• MTU: Define o MTU da interface virtual, os valores possíveis estão entre 1280 até 9000 (JUMBO 

FRAME). 
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14.10.2.11 Interface Túnel 

As interfaces túnel são interfaces de firewall que definem uma conexão ponto a ponto para roteadores 

remotos em redes privadas, e/ou túneis de VPN baseada em rotas.  

Qualquer tráfego roteado para uma interface túnel que seja permitido pelas regras de acesso ao 

Firewall são enviados para o túnel. Normalmente configurados entre um roteador de entrada e um 

roteador de saída. 

Os pacotes destinados a serem transmitidos através do túnel tratam além do encapsulamento do 

cabeçalho relativo aos protocolos normais da rede, um encapsulamento por um novo cabeçalho 

chamado GRE (Generic Routing Encapsulation). 

O protocolo GRE tem por finalidade encapsular uma variedade de protocolos da camada de 

rede dentro de um túnel IP específico, criando uma conexão ponto-a-ponto privada entre roteadores 

remotos. 

O protocolo GRE é bastante funcional em vários cenários, normalmente utilizado em VPN para 

encapsulamento de pacotes enviados através de um túnel pela Internet, funciona de maneira 

transparente ao usuário, de forma a interligar redes remotas como se estivessem diretamente 

conectadas. 

O GRE não é considerado um protocolo seguro, as informações transmitidas através do túnel não são 

criptografadas, pois o GRE não possui essa função, para corrigir essa lacuna, de modo a garantir a 

integridade das informações é possível utilizar o protocolo GRE em conjunto com protocolo IPsec. 

Como funciona o protocolo GRE? 

Este protocolo funciona encapsulando um conteúdo (um pacote interno que precisa ser entregue a 

uma rede de destino) dentro de um pacote IP externo. Os pontos de extremidade do túnel GRE enviam 

o conteúdo através de túneis GRE, encaminhando pacotes encapsulados através de redes IP 

interpostas. Ao longo do caminho, os outros roteadores IP não analisam o conteúdo (o pacote interno), 

estes apenas analisam o pacote IP externo à medida que o encaminham para o destino do túnel GRE. 

Ao alcançar o destino do túnel, o encapsulamento GRE é removido e o conteúdo é encaminhado ao 

longo do seu destino. 

https://faqinformatica.com/modelo-osi-7-camadas-funcoes/
https://faqinformatica.com/modelo-osi-7-camadas-funcoes/
https://faqinformatica.com/vpns-nivel-3-ip-security-protocol-ipsec/
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O protocolo GRE suporta: 

• Encapsulamento de múltiplos protocolos sobre um único backbone; 

• Tráfego multicast e IPv6; 

• Conexão de sub-redes descontínuas; 

• VPN em redes WANs. 

Para configurar uma interface, clique em adicionar [ ]. Selecione [TUNEL] e configure-o de acordo 

com as especificações dos respectivos campos, após esse passo clique em Salvar [ ]. 

 

 

 

 

General 

 

Figura 457 - Interface Túnel – General. 

 

• Network Zone: Este campo refere-se à definição do tipo de agrupamento de interfaces. Por 

padrão temos as zonas “WAN”, “LAN” e “DMZ”. Ex.: Digite “WAN” e selecione-a na lista. 

{requisito obrigatório}; 

• Name: Refere-se à identificação da interface de rede selecionada para [Edição]. Ex.: “tun0”; 

https://faqinformatica.com/o-que-e-vpn-como-funciona/
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• Description: Defina uma descrição para a identificação da interface configurada. Ex.: “Interface 

Tunnel”. {requisito obrigatório}. 

 

Tunnel options 

 

Figura 458 - Tunnel options. 

 

• Parent Interface: Seleção da interface ethernet “física” correspondente para carga da interface 

“túnel”. Ex.: “[tun0]”. {normalmente se refere a interface de comunicação entre os roteadores 

“routers” da conexão ponto-a-pronto “point-to-point”.}; 

• Endereço remoto: Endereço IP do ponto remoto para estabelecer a conexão do túnel GRE. Ex.: 

“192.168.0.114”. {este endereço IP se refere ao endereço do BB-UTM, ou roteador, ou de ponta 

remoto}. 

 

Os quadros de “endereçamento” IPv4/ IPv6 e “tratamento MTU” [avançado] baseados no perfil de 

configuração do seu ambiente de rede. {itens Optantes}. 

Você pode, opcionalmente, adicionar endereços IPv4 e / ou IPv6 a uma Interface Túnel. Este 

endereçamento servirá de “Gateway” para a rede de destino do ponto remoto do túnel GRE.  
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Adicionar um endereço IP permite que você defina a origem do tráfego enviado a partir do próprio nó 

[BB-UTM]. Ex.: Um IP é recomendado, para fornecer um endereço de origem para “daemons” de 

roteamento dinâmico, e para a Configuração de Protocolo Independente Multicast - Sparse-Mode 

(PIM-SM). Se nenhum endereço IP for adicionado, o tráfego “da” e “para” da Interface do Túnel usará 

automaticamente o IP Padrão do Firewall, tanto para o tráfego de saída como para seu endereço de 

origem. 

O mapeamento das interfaces [TUNEL] para interfaces físicas de rede do próprio “nó” são baseadas na 

configuração de roteamento. 

IPv4  

 

Figura 459 - Interface Túnel – Ipv4. 

 

• Endereço IPv4: Informe o endereço IPv4 da rede que servirá de gateway para o túnel GRE. Ex.: 

“192.168.102.1”. {requisito obrigatório}. 

• Máscara: Selecione a máscara correspondente ao endereçamento IP da rede. Ex.: 

“255.255.255.0”. {requisito obrigatório}. 

• Gateway: {requisito NÃO obrigatório}. 

 

 

As interfaces [TUNEL] só podem ter endereços IP estáticos. 

O túnel GRE requer a configuração de Rota(s) para a(s) rede(s) de destino. 

As rotas podem ser do tipo: “estática”, “dinâmica” ou “multicast”. 

Requer também a criação de políticas de segurança do tipo 

“Encaminhamento” ou “Forward” entre a(s) rede(s) loca(is) de (origem) e 

as rede(s) remota(s) de (destino). 
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14.10.3 Roteamento Estático 

Roteamento é um recurso de camada de rede, cujo objetivo é definir qual será o caminho percorrido 

pelos pacotes até o destino. O dispositivo responsável por esta atividade é o roteador, sendo que, este 

possui tabelas com as informações necessárias para determinar o destino dos pacotes que recebe.  

Esse roteamento pode ser estático sendo efetuado através de rotas locais definidas pelas interfaces 

diretamente conectadas, ou através de endereço de gateways com a finalidade de alcançar uma rede/ 

sub rede específica. 

Selecione o Menu [Sistema] >> [Rede] >> aba [Roteamento Estático]. 

Você pode, opcionalmente, adicionar rotas de endereçamento IPv4 e/ou IPv6 baseados no perfil de 

configuração do seu ambiente de rede. {itens Optantes}. 

 

Figura 460 - Static Routing. 

 

Para adicionar uma rota clique respectivamente em Adicionar Rota [ ] para cada quadro [IPv4] e / 

ou [IPv6]. Depois clique em Salvar [ ]. 
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Vamos exemplificar a configuração de acordo com as especificações do formulário e os dados dos 

campos para definição do roteamento estático para a rede de destino do ponto remoto do “túnel GRE” 

no padrão [IPv4]: 

• Status: Define o status da conexão. Ex.: “Ok”;  

• Description: Defina uma descrição para identificação da rota estática configurada. Ex.: “Route 

Network 102”; {requisito obrigatório}; 

• Interface: Seleção da interface de rede correspondente ao device [ethX/tunX] que está 

conectado ao dispositivo de gateway de saída do pacote para a rede de destino. Ex.: “[tun0]”; 

{normalmente se refere a interface de comunicação entre os roteadores}; 

• Destination address: Informe ou selecione da lista o endereço IP/Rede/Sub-rede de destino a 

ser alcançado. Ex.: “172.16.0.0/16”; {requisito obrigatório}; 

• Destination gateway: Informe ou selecione da lista o endereço de gateway para acesso a rede 

de destino. Ex.: “172.16.102.1”. {requisito obrigatório}. 

 

Figura 461 - Add Static Route. 
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Figura 462 - Static Route added. 
 
 

 

 

 

14.10.4 Roteamento Dinâmico 

Muitos conceitos de roteamento aplicam-se ao roteamento estático. No entanto, sem compreender 

esses conceitos básicos, é difícil entender o roteamento avançado dinâmico mais complexo. 

O BLOCKBIT UTM oferece suporte a roteamento dinâmico com suporte aos protocolos: 

• OSPF; 

• BGPv4; 

• RIPv2; 

• PIM-SM. 

 

 

A cada configuração NÃO se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, 

clique no ícone: [ ]. 

Este capitulo do documento não tem por finalidade abranger os “Recursos 

avançados de roteamento dinâmico”, visa somente apresentar quais os 

protocolos suportados pelo BLOCKBIT UTM. 

Para mais informações a respeito de “roteamento dinâmico” e de cada 

protocolo suportado, o administrador deve procurar por documentações 

complementares, para seu conhecimento e aperfeiçoamento técnico. 
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14.10.4.1 Habilitação 

Para habilitação dos protocolos de roteamento dinâmico, acesse o menu [System] >> [Network] >> 

aba [Dynamic Routing]. 

 

Figura 463 - Dynamic Route. 

 

Habilite os protocolos dinâmicos, baseados nas características de cada protocolo e na sua estrutura de 

rede, sua função é otimizar suas tabelas de roteamento, melhorar o desempenho do trafego de rede 

e a performance do tratamento de pacotes. Feito isso, clique em Salvar [ ]. {Itens optantes}. 

• [•] OSPF  

• [•] BGP  

• [•] RIP  

• [•] PIM-SM  
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14.10.4.2 Configuração 

Para configurar os protocolos de roteamento dinâmico, acesse o console SSH através da interface 

“Web” ou por meio de um cliente SSH. Ex.: “Putty”, “MobaXterm”. Na interface “Web”, clique em 

[Terminal]. 

Para o acesso ao terminal, utilize o usuário “admin” e a “senha” personalizada. 

Login: [admin] 

Password: [admin] 

 

 

Para visualizar [Exemplos] de configuração, na interface de habilitação de roteamento dinâmico, clique 

em HELP [ ] para cada protocolo respetivamente. 
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[•] OSPF   

Exemplo de configuração:OSPF 
 
admin >configure-ospf 
  
BLOCKBIT Dynamic Router Config 
+ 
+ 
User Access Verification 
Password:  
localhost> enable 
Password: 
localhost# configure terminal 
localhost(config)# hostname utm-bb 
utm-bb(config)# router ospf 
utm-bb(config-router)# network 192.168.10.0/24 area 0 
utm-bb(config-router)# network 172.16.0.0/24 area 0 
utm-bb(config-router)# network 192.168.20.0/24 area 0 
utm-bb(config-router)# exit 
utm-bb(config)# do wr 
utm-bb# exit 
Connection closed by foreign host 

 

[•] BGP  
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Exemplo de configuração: BGP 
  
admin >configure-bgp 
  
BLOCKBIT Dynamic Router Config 
+ 
+ 
User Access Verification 
Password: 
localhost> enable 
Password: 
localhost# configure terminal 
localhost(config)# hostname utm-bb 
utm-bb(config)# bgp multiple-instance 
utm-bb(config)# router bgp 180 
utm-bb(config)# bgp router-id 0.0.0.180 
utm-bb(config-router)# network 172.16.0.0/24 
utm-bb(config-router)# timers bgp 1 5 
utm-bb(config-router)# neighbor 192.168.20.2 remote-as 181 
utm-bb(config-router)# neighbor 172.15.0.1 remote-as 181 
utm-bb(config-router)# do wr 
utm-bb(config)# exit 
Connection closed by foreign host 
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[•] RIP  

Exemplo de configuração: RIP 
  
Admin >configure-rip 
  
BLOCKBIT Dynamic Router Config 
+ 
+ 
User Access Verification 
Password: 
localhost> enable 
Password: 
localhost# configure terminal 
localhost(config)# hostname utm-bb 
utm-bb(config)# router rip 
utm-bb(config-router)# version 2 
utm-bb(config-router)# network 10.0.0.0/8 
utm-bb(config-router)# passive-interface eth0 
utm-bb(config-router)# interface eth0 
utm-bb(config-if)# no ip rip authentication mode text 
utm-bb(config-if)# exit 
utm-bb(config)# do wr 
utm-bb# exit 
Connection closed by foreign host 

 

[•] PIM-SM  

Exemplo de configuração: PIM 
  
admin >configure-pim 
  
BLOCKBIT Dynamic Router Config 
+ 
+ 
User Access Verification 
Password: 
localhost> enable 
Password: 
localhost# configure terminal 
localhost(config)# hostname utm-bb 
utm-bb(config)# interface eth0 
utm-bb(config-if)# ip pim ssm 
utm-bb(config-if)# ip igmp 
utm-bb(config-if)# interface eth1 
utm-bb(config-if)# ip pim ssm 
utm-bb(config-if)# ip igmp 
utm-bb(config-if)# exit 
utm-bb(config)# ip multicast-routing 
utm-bb(config)# do wr 
utm-bb# exit 
Connection closed by foreign host 
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14.10.5 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; 

• Controle de velocidade máxima e quantia de velocidade garantida por nível de prioridade (item 

configurável); 

• Habilitação do controle de velocidade permitindo especificar a largura de banda ou velocidade 

downstream (download) e upstream(upload) de cada interface. 

O serviço é pré-configurado com 5 (cinco) níveis de prioridade definidas pelo sistema: 

• Muito Alta; 

• Alta; 

• Média; 

• Baixa; 

• Muito Baixa. 

Para habilitação e configuração acesse o menu [System] >> [Network] aba [Traffic Shaping]. 

 

Figura 464 - Traffic Shaping. 
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No quadro [Priorities Definition] o administrador tem a opção de clicar em Editar [ ] e redefinir os 

(%) percentuais de cada nível de prioridade “Traffic Shaping” de acordo com os padrões e políticas de 

qualidade de serviço adotados. 

No quadro [Enable] define-se a velocidade de “Download” e “Upload” especificada pela operadora de 

cada link respectivamente.  

Esta informação é utilizada como base para aplicar o controle “% -percentual” de cada nível de 

prioridade definido no sistema. 

Selecione as interfaces de rede e parametrize as velocidades de Download e Upload respectivamente, 

de acordo com as especificações do link de cada operadora. 

No exemplo, podemos especificar: 

Link DSL 

Link da interface Eth1:  

• 100 Mbps [Download] 

• 100 Mbps [Upload] 

 

Link IP 

Link da interface Eth2:  

• 100 Mbps [Download] 

• 100 Mbps [Upload] 
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Figura 465 - Traffic Shaping – Enable. 

 

 

 

14.10.6 Alta Disponibilidade (H.A – High Availability). 

O BLOCKBIT UTM suporta nativamente o recurso de alta disponibilidade (High Availability) mantendo 

um “Appliance” em modo “backup” que entra em operação rapidamente no caso de falha com o 

“DISPOSITIVO PRIMÁRIO”, o que minimiza o tempo de indisponibilidade.  

Esse recurso visa atender a condição de um sistema de "Tolerância a falhas" e "disponibilidade" que se 

refere à capacidade em um ambiente de rede do sistema em modo H.A, de modo a aceitar conexões e 

funcionar normalmente de modo transparente ao usuário final, mesmo quando um ou mais dos 

componentes do dispositivo “PRIMÁRIO” não estão operacionais.  

O recurso de Alta disponibilidade do BLOCKBIT UTM requer dois (2) dispositivos idênticos, configurados 

para fornecer uma conexão confiável e contínua entre as redes. O sistema de H.A implica em 

redundância, sincronismo e inclui um mecanismo de Failover, entre outras características.  

A ação de QoS “Controle de banda” são aplicados como “Filtros de 

controles” nas “Políticas de segurança”. 
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• Type 

o H.A Active/Passive 

Ativo-passivo, não sincroniza sessões de autenticação e controles das conexões. 

o H.A. Active/Active 

Como todo o tráfego da rede deve passar pelo firewall, é extremamente necessário que o fluxo de 

tráfego permaneça ininterrupto. 

Mesmo no caso de uma interrupção do dispositivo primário, seja graças a uma falha de hardware, 

software, ou de rede, o dispositivo ativo secundário torna-se o dispositivo principal automaticamente 

prevenindo a perda de conexão dos serviços diretamente conectados. 

Em um sistema Ativo/Ativo o tratamento do tráfego do fluxo de pacotes é considerado indispensável, 

de forma a garantir a persistência da sessão de autenticação dos usuários e o controle das sessões dos 

estados das conexões TCP e UDP. 

O processo de sincronismo do H.A Ativo/Ativo é responsável por sincronizar as configurações do 

sistema, as sessões de autenticação e os estados de conexões do dispositivo, o que garante uma 

conexão confiável e contínua entre as redes. 

Nos casos de indisponibilidade do dispositivo “H.A Ativo Primário” o “H.A Ativo Secundário” assume a 

propriedade das sessões e das requisições da rede de forma transparente sem ônus ou perda de 

serviços. 

No processo de reestabelecimento do H.A Primário o dispositivo interage através das interfaces 

Heartbeat com o dispositivo H.A Secundário, aplica um sincronismo reverso das configurações do 

sistema, atualiza as tabelas das sessões de autenticação e controles das conexões e reassume a 

propriedade das sessões, fornecendo assim uma solução resiliente, escalável e fácil de gerenciar. 

• Redundância de hardware (Failover) 

Quando um recurso do dispositivo primário falhar, o secundário deve assumir as funções operacionais, 

de forma transparente para os usuários. 
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• Interface Heartbeat 

Os processos de monitoramento e sincronismo dos dados do sistema são aplicados através de uma 

interface de rede dedicada intitulada “heartbeat”. 

Em virtude dos processos de monitoramento e sincronismo serem aplicados através de uma “interface 

heartbeat” (dedicada), é importante considerar a possibilidade de falhas na rede de comunicação e 

não no dispositivo, portanto, o sistema permite configurar uma interface “heartbeat redundante”, ou 

seja, caso ocorram problemas de comunicação na interface primária, o sistema realiza os testes e 

sincronismo pela interface heartbeat secundária. 

• Detecção de falhas 

Responsável em monitorar os dispositivos, garantir a disponibilidade entre os dois dispositivos 

(gateways), e detectar as possíveis falhas, sejam por danos no equipamento ou imperfeições na 

comunicação através das interfaces de monitoramento “heartbeat”. 

• Servidor em espera 

Dispositivo secundário que opera em modo “stand-by” aguardando sinalização (“status”) de 

inoperabilidade do dispositivo primário. 

• Sincronismo de configurações 

Processo de sincronismo dos arquivos de configuração, tem como função garantir que o dispositivo 

secundário esteja configurado e atualizado no momento de falha do dispositivo primário. 

• Persistência de sessão dos usuários 

Processo de sincronismo das sessões de autenticação dos usuários. Garante a continuidade das 

conexões no processo de “failover” entre os dispositivos H.A. 

• Persistência de sessão das conexões 

Processo de sincronismo das sessões dos estados de conexões do tráfego de rede. Responsável por 

garantir a continuidade das conexões no processo de “failover” entre os dispositivos H.A. 

• Envio de log e notificações 
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Serviço de notificações e alertas das ocorrências do serviço de H.A. 

• Reintegração do servidor principal (Failback) 

A reintegração do dispositivo primário é simples e automática.  

Ao reiniciar o dispositivo primário (inativo) conectado à rede através do switch, o serviço de 

monitoramento tem como dever verificar a existência de alguma configuração a ser sincronizada com 

o dispositivo secundário (ativo). Após o sincronismo, executa-se o mesmo processo de failover, onde 

deve-se desabilitar as interfaces do dispositivo secundário, ou seja, altera seu estado novamente para 

“stand-by” e reabilita as interfaces de rede no dispositivo primário, tornando-o novamente “Ativo”. 

 

14.10.6.1 Topologia de rede - Modo H.A. 

Inicialmente, é importante definir como será a topologia física da rede antes da implementação, de 

modo a adequar corretamente a instalação e a configuração das interfaces de rede dos dispositivos 

BLOCKBIT UTM no modo H.A. 

Devemos considerar os apontamentos anteriores, lembrando que: Para disponibilizar o serviço de H.A, 

o sistema requer no mínimo uma interface “heartbeat” dedicada aos testes de “FailOver”. 

É importante que esta estrutura seja documentada com apontamentos físicos e lógicos conforme a 

topologia definida na documentação estrutural da rede. 

 

 

 

 

 

Para implementação do modo H.A. os Appliances devem possuir o mesmo 

modelo de hardware. 



 User Guide 

 

© BLOCKBIT  502 

 

 

Modelo de implementação: 

 

Figura 466 - Topologia de rede – Modo H.A. 

 

14.10.6.2 Configuração do modo H.A. no dispositivo principal 

Para o funcionamento adequado e seguro do modo de Alta disponibilidade “H.A. – High Availability”, 

o administrador deve preparar o ambiente para sua configuração.  

Como já foi mencionado, o processo de sincronismo de dados entre os dispositivos (H.A.) requer 

obrigatoriamente a configuração de uma interface dedicada “heartbeat”. 
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Para a configuração da interface “heartbeat” selecione o Menu [System] >> [Network] >> [Interfaces]. 

 

Figura 467 - Network Settings – Modo H.A. 

 

Clique em editar [ ] para modificar a interface [EthX] correspondente e configure de acordo com os 

dados da sua topologia de rede. Depois clique em [Salvar]. 

 

Figura 468 - Network Settings – Heartbeat. 

 

Após a configuração das interfaces “Heartbeat” configure o modo H.A. – “High Availability”. 

Na aba [H.A.] são definidas as configurações para integração dos dispositivos H.A. “Tipo”, “Chave de 

identificação”, “Interfaces monitoradas” e “Interfaces Heartbeats”.Preencha os campos de acordo com 

suas configurações e a definição da sua topologia de rede. Depois clique em Salvar [ ]. 
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Figura 469 - Monitored Interfaces. 

 

Abaixo a especificações dos campos: 

 

14.10.6.2.1 Settings 

Type 

Seleção do modo de operação do H.A.: 

• “Active-Active” 

• “Active-Passive”.  

Identification key 

Chave de identificação usada no processo de autenticação entre os dispositivos H.A. A chave é gerada 

randomicamente, para recriar a chave, clique em [ ]. 

 

 

A chave de identificação será requerida durante a execução do Wizard de 

configuração do dispositivo H.A. secundário. 
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Monitored interfaces 

Seleciona as interfaces que ambos os dispositivos devem monitorar para identificar falhas no 

dispositivo H.A. 

Recomenda-se monitorar as interfaces de rede correspondentes aos serviços de rede locais (internos). 

Ex.: Eth0(Local Network). 

14.10.6.2.2 Heartbeat #1 

Network interface 

Seleção da interface de rede [EthX] dedicada ao processo de monitoramento e sincronismo entre os 

dispositivos H.A. 

Secondary device 

Identificação do endereço IP de conexão do dispositivo secundário, usado no processo de 

monitoramento e sincronismo entre os dispositivos H.A. 

14.10.6.2.3 Heartbeat #2 

Network interface 

Seleção da interface de rede [EthX] redundante, dedicada para o processo de monitoramento e 

sincronismo entre os dispositivos H.A. 

Secondary device 

Identificação do endereço IP de conexão redundante do dispositivo secundário, usado no processo de 

monitoramento e sincronismo entre os dispositivos H.A. 

 

14.10.6.3 Wizard de configuração do dispositivo H.A. secundário 

Para acesso a interface de execução do Wizard de configuração utilize um navegador web ASSISTENTE 
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DE INSTALAÇÃO. 

Nesta etapa, o idioma da interface do Wizard de configuração é sempre o inglês. 

No acesso utilize o endereço IP do seu BLOCKBIT UTM secundário, vamos exemplificar o processo 

utilizando o endereço IP 172.16.102.131 e o navegador WEB Google Chrome. 

https://172.16.102.131:98 

Para habilitação e configuração do serviço de alta disponibilidade do BLOCKBIT UTM é necessário a 

instalação do dispositivo H.A. secundário e a execução do Wizard no modo H.A. 

No quadro [H.A.] clique em [Configure] um servidor secundário. 

 

Figura 470 - H.A. Configure. 

 

No item de configuração [The secondary server settings] são definidas as informações de configuração 

do dispositivo H.A. secundário e os dados de conexão entre os dispositivos H.A. “Primário e 

Secundário”. 

Preencha os campos de acordo com as suas configurações e a definição da sua topologia de rede. 

Depois clique em Salvar [ ]. 

https://172.16.102.131:98/
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Figura 471 - The secondary server setting. 

 

Especificações de alguns campos: 

• Identification key: Chave de identificação do servidor principal. 
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14.10.6.3.1 Management Interface 

Vlan 

Habilita opção para os casos de ambientes nos quais a interface de gerenciamento WEB “Rede local” 

configurada é do tipo VLAN. 

Network interface 

Especificação da interface de rede [EthX] correspondente à interface de rede local para o 

gerenciamento do dispositivo H.A. secundário. 

 

 

 

Address 

Configuração do endereço IP correspondente à interface selecionada para gerenciamento do 

dispositivo H.A. secundário. 

Mask 

Seleção do objeto de máscara de rede correspondente ao endereço IP especificado. 

HEARTBEAT #1 

Network interface 

Especificação da interface de rede [EthX] correspondente à interface heartbeat definida no dispositivo 

H.A. primário. 

Para o caso de ambientes com interfaces do tipo VLAN habilitadas, 

especificar qual é a interface VLAN correspondente habilitada no dispositivo 

primário. Ex.: eth0.2 
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Primary server 

Identificação do endereço IP correspondente à interface heartbeat configurada no dispositivo 

primário. 

Secondary server 

Configuração do endereço IP correspondente à interface heartbeat do dispositivo secundário, 

identificado no dispositivo primário. 

Mask 

Seleção do objeto de máscara de rede correspondente a rede heartbeat. 

HEARTBEAT #2 (Opcional) 

Network interface  

Especificação da interface de rede [EthX] correspondente à interface heartbeat redundante definida 

no dispositivo H.A. primário. 

 

 

O administrador deve corresponder as interfaces de rede do dispositivo 

primário com o dispositivo secundário, a fim de que a comunicação entre os 

dispositivos H.A. seja realizada com sucesso. 

O administrador deve corresponder as interfaces de rede do dispositivo 

primário com o dispositivo secundário, a fim de que a comunicação entre os 

dispositivos H.A. seja realizada com sucesso. 
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[Primary server] 

Identificação do endereço IP correspondente à interface heartbeat redundante, configurada no 

dispositivo primário. 

Secondary server 

Configuração do endereço IP correspondente à interface heartbeat redundante do dispositivo 

secundário, identificado no dispositivo primário. 

Mask 

Seleção do objeto de máscara de rede correspondente a rede heartbeat. 

SYNCHRONISM 

Sync data 

Seleção do intervalo de tempo em “minutos” do processo de sincronismo dos dados de configuração 

do sistema. “Intervalo padrão [5 min]”. 

Intervalo máximo [60 min]. 

Sessions sync 

Seleção do intervalo de tempo em “minutos” do processo de sincronismo das sessões de autenticação 

dos usuários. “Intervalo padrão [1 min]”. 

Intervalo máximo [60 min]. 

FAILOVER 

Interval 
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Seleção do intervalo de tempo em “segundos” referente aos testes de “FailOver”. Tempo de conexão 

e resposta entre os servidores PRIMÁRIO e SECUNDÁRIO. “Intervalo padrão [5 seg]”.  

Intervalo máximo [60 seg]. 

Activate automatically after 

Esta opção habilita a ação de “ATIVAR” o servidor secundário automaticamente no caso de falhas nos 

testes de conexão entre os servidores PRIMÁRIO e SECUNDÁRIO. O administrador deve determinar o 

número de tentativas sem sucesso. 

O processo de execução do Wizard executa imediatamente o primeiro sincronismo de dados das 

configurações e das sessões dos usuários autenticados. 

A figura abaixo demonstra o retorno da interface de gerenciamento do dispositivo SECUNDÁRIO após 

a conclusão do Wizard de configuração. 

 

Figura 472 - Modo H.A. – Informações. 
 

14.10.6.4 Considerações importantes no modo H.A. 

Neste capitulo vamos abordar algumas informações relevantes a implementação do modo H.A. no 

BLOCKBIT UTM. 

Tempo de ativação do servidor secundário 

O tempo total de “FailOver”, ou seja, de ativação do dispositivo secundário no caso de falha do 

dispositivo primário depende de vários fatores: 
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• Tempo de intervalo failover (x) Nº Detecção de falhas; 

• Tempo de convergência de roteamento. 

O tempo total depende da topologia de rede implementada no ambiente H.A, a quantidade das 

interfaces de rede, os tipos de protocolos de rede implementados, a quantidade de roteamentos 

estáticos e dinâmicos. Não é possível determinar um tempo exato para ativação do dispositivo H.A. 

secundário. 

Dispositivos H.A. conectados em switches camada 2 

Se os dispositivos H.A. estiverem conectados a switches de camada 2, você deve habilitar o protocolo 

STP – Spanning Tree Protocol (802.1D) em todos os switches camada 2 conectados aos dispositivos H.A 

(PRIMÁRIO e SECUNDÁRIO) a fim de evitar “Possíveis loops” no tráfego de rede. 

No entanto, quando o protocolo STP - Spanning Tree Protocol é habilitado em uma porta do switch, 

ele não permite imediatamente o tráfego de rede por esta porta, antes o protocolo alterna entre alguns 

“status” até determinar a topologia de rede e isso causa um atraso no encaminhamento do tráfego.  

 

 

 

Existem alguns modelos de switches que já implementam uma versão mais atualizada do protocolo 

STP, o RSTP - Rapid Spanning Tree (802.1w) que reduz significativamente o tempo de identificação da 

topologia de rede, o que inclui a detecção de loop mais rapidamente 

 

 

Em testes, foi identificado que o atraso STP pode alcançar até 50 segundos. 

No caso de ativação do dispositivo secundário o tempo de ativação pode ser 

superior a 1m:30s. (1 minuto e 30 segundos). 

É recomendável consultar a documentação do fabricante do switch sobre 

como configurar o protocolo STP ou RSTP.  

A habilitação e configuração do protocolo RSTP nas portas do switch 

conectadas aos dispositivos H.A evita loop e reduz o tempo de ativação 

“FailOver” do dispositivo H.A. secundário. 
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Dispositivos H.A. conectados em switches camada 3 

Se os dispositivos H.A. estiverem conectados a switches de camada 3, após um “FailOver”, ou seja, a 

ativação do dispositivo secundário, os switches camada 3 podem não conseguir direcionar o tráfego 

com êxito.  

Os switches camada 3 podem manter a tabela ARP por um tempo relativamente alto após o “FailOver”, 

o que pode causar a não atualização da lista de endereços IPS e endereços MAC correspondentes para 

cada porta do switch conectada aos dispositivos H.A, isto ocorre porque a tabela não é atualizada pelos 

pacotes especiais do ARP. Como consequência o tráfego “paralisa” e o H.A. não funciona. 

 

 

Para resolução deste problema pode ser necessário diminuir o tempo de 

atualização da tabela ARP dos switches camada 3. 
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14.11 License 

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

instalação, siga os passos a seguir: 

 

 

 

Para aplicar ou renovar a licença de ativação é necessário fornecer o “Serial number” também 

conhecido como UUID (Indicador Único Universal do seu BLOCKBIT UTM). 

• O widget License irá informar o Serial number: Ex: B10C3B17-47ED-FD44-A5FE-

6598E0D180A4. Copie e encaminhe-o 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.: 6992-BA7B-

2A1B-6749. 

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]. 

Para realizar o licenciamento do BLOCKBIT Network Security é necessário 

estar conectado à internet com acesso HTTPS para os seguintes endereços: 

https://license.blockbit.comhttps://update.blockbit.com 

https://license.blockbit.com/
https://update.blockbit.com/
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Figura 473 - Update License. 

Após “Salvar” a tela abaixo será exibida: 
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Figura 474 - License Apply. 
 

 

Após salvar a licença a solicitação é enviada para uma fila de comando onde poderá ser executada para 

ser aplicada no sistema. Abaixo, está a tela informando a fila de comando no aguardo para ser 

executado; 

 

 

Figura 475 - Apply queue. 
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• Após clicar em “Apply” o sistema irá aplicar as configurações referente ao licenciamento do 

produto. 

 

Na tela de licença localizada em [System] >> [License], no widget “Subscriptions” é possível visualizar 

as bases instaladas no sistema e suas respectivas datas de início e de término do contrato conforme 

exibido na tela abaixo: 

 

 

Figura 476 - Subscriptions license. 
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14.12 Authentication 

O serviço de autenticação do Blockbit UTM é responsável pelo reconhecimento dos usuários e por 

validar sua identificação, criando sessões de uso, autorizando acessos mascarados e web, sendo estes, 

definidos nas políticas de segurança. 

O sistema foi desenvolvido e preparado para gerenciar a autenticação de usuários locais e integrados. 

 

14.12.1 Autenticação – Conceitos Gerais 

 

Neste item, o administrador define quais os padrões de autenticação que serão utilizados.  

Existem 5 (cinco) Tipos de autenticação: 

• Local; 

• Windows AD LDAP; 

• LDAP (AD, Unix, Linux); 

• TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus); 

• Radius (Remote Authentication Dial in User Service). 

O Serviço de autenticação suporta 5(cinco) Métodos de autenticação:  

• Portal WEB; 

• Cliente (Agent) de Autenticação Windows; 

• 2FA – Two Factor Authentication – Certificado Digital; 

• SSO (Single Sign On - Windows); 

• RSSO (Radius Single Sign On - Radius). 
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14.12.2 Tipos de Autenticação 

 

• Autenticação Local 

A autenticação local consiste em uma base de usuários (exclusivos), cadastrados manualmente ou 

através de importação de uma lista no formato “txt” ou “.csv”. 

• Cliente (Agent) de autenticação Windows 

É um AGENT de autenticação Windows padrão (.msi – Windows installer) – com suporte as versões 7+ 

(e superiores). 

• 2FA – Two Factor Authentication – Certificado Digital 

O logon padrão requer um nome de usuário e uma senha. Esta é uma autenticação de fator único, 

sendo que, sua senha é uma informação que obrigatoriamente você precisa saber de modo a obter 

acesso ao sistema. 

A autenticação de dois fatores adiciona o requisito de outra informação para seu logon. Os dois fatores 

utilizados pelo BLOCKBIT UTM são: 

o (usuário + senha); 

o (certificado digital de usuário - SSL). 

O UTM utilizará o primeiro servidor no qual ele conseguir executar a 

validação do usuário, senha e domínio, caso contrário, ele repetirá o mesmo 

processo no próximo servidor até obter sucesso. A ordem de prioridade de 

autenticação é respectivamente: Windows, LDAP, TACACS+ e RADIUS 

Server. 
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• Windows AD 

A autenticação baseada no servidor Windows AD requer que o servidor BLOCKBIT UTM seja integrado 

ao domínio.  

• LDAP 

A autenticação baseada no servidor LDAP autentica diretamente na base LDAP, não necessitando 

integração ao domínio. 

 

• TACACS+ 

A autenticação baseada no TACACS+ utiliza de transporte orientado a conexão fundamentada em TCP 

e criptografia completa de pacotes de dados. A autenticação é efetuada através da comparação da 

requisição de login com o ID do usuário registrado no banco de dados do servidor de autenticação, que 

por sua vez, utiliza-se dos protocolos do TACACS+ para determinar se garantirá ou negará acesso. 

• RADIUS 

A autenticação baseada no servidor RADIUS, funciona como um proxy de autenticação, onde a 

autenticação é redirecionada para o servidor RADIUS que reconhece a base de autenticação da 

rede/domínio integrado. 

Existem dois métodos de autenticação RADIUS: 

• RSSO (Radius Single Sign ON); 

• Account Client Radius. 

O RADIUS possibilita múltiplos domínios de autenticação, sendo: 

• [N] domínios do tipo local; 

• [N] domínios integrados:  

o Base Windows [1]; 

o Base Ldap [1]; 
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o Base RADIUS [N]. 

• Autenticação integrada 

O Serviço de autenticação integrada requer o sincronismo da base de usuários dos respectivos 

servidores remotos. O administrador tem a opção de sincronizar a base de usuários e grupos dos 

servidores remotos para a base de usuários no BLOCKBIT UTM. 

 

Tipos de Sincronismo 

 

• Windows AD/LDAP 

O processo de sincronismo em servidores “Windows AD / LDAP” centraliza a administração de cadastro 

de todos os usuários e/ou grupos nos respectivos servidores LDAP, este processo de sincronismo 

atualiza a base de usuários (novos ou removidos) na base de usuários BLOCKBIT UTM.  

• Integração TACACS+ 

O TACACS+ efetua a integração através de "cadastro automático" de usuários já cadastrados na base 

remota para um (1) ou mais (+) grupos de usuários para a base de usuários BLOCKBIT UTM, neste 

processo não é possível identificar os usuários removidos do servidor remoto, neste caso o 

administrador da rede terá a responsabilidade de gerenciar a base de usuários e atualizar 

manualmente o BLOCKBIT UTM quando ocorrer casos de remoção de usuários da base do TACACS+. 

• Integração Radius 

O método de sincronismo utilizando servidores “Radius”, realiza um “auto cadastro” dos novos 

usuários autenticados na base remota para um (1) ou mais (+) grupos de usuários para a base de 

usuários BLOCKBIT UTM, neste processo não é possível identificar os usuários removidos do servidor 

remoto, neste caso o administrador da rede terá a responsabilidade de gerenciar a base de usuários e 

atualizar manualmente o BLOCKBIT UTM quando ocorrer casos de remoção de usuários da base do 

servidor Radius remoto. 
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14.12.3 Aba Users 

 

O sistema possibilita o gerenciamento de usuários da base local com as opções de “Pesquisar”, 

“Importar”, “Adicionar” ou “Remover” um usuário do sistema, também torna possível definir de quais 

grupos os mesmos participam. Sendo possível inclusive, habilitar ou desabilitar o usuário, o que implica 

diretamente na ação de login. 

Temos usuários do tipo “Local” e “Remoto”, sendo válido lembrar que a gerência dos usuários remotos 

é de responsabilidade dos servidores de sincronismo “Windows AD” ou ”LDAP”. 

Para o gerenciamento da base de usuários “Locais” ou “Remotos”, clique em [System] >> 

[Authentication]. 

 

 

Figura 477 - Authentication. 
 
 
 
Para adicionar um usuário, será necessário primeiro, adicionar um domínio, conforme demonstrado abaixo: 
 
  
 
 
 



User Guide  

 

523  © BLOCKBIT 

14.12.3.1 Domains – Add Domain 

 

Para exemplificar vamos adicionar 3 (três) domínios do tipo local:  

• Domínio 1 → “blockbit.com”;  

• Domínio 2 → “local.net”; 

• Domínio 3 → “guest.com”. 

Depois passamos para o processo de importação/adição de usuários. As ações [Importar] ou 

[Adicionar] usuários só são válidas para domínios locais.  

 

Adicionando domínios do tipo “local” 

 

Para adicionar domínios, na aba [Users] clique em [Domains].  

 

 

Figura 478 - Authentication Domains. 

 

Clique em Add [ ], preencha os campos com os respectivos dados e clique em [Save]. 
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Figura 479 - Add Domain. 

 

14.12.3.2 Domains – Set as Default Domain 

 

Feita a adição do Domínio, ao clicar no ícone default [ ], é possível configurá-lo como domínio padrão, 

só pode haver um único domínio padrão. Isso significa que todas as operações aplicadas no painel de 

autenticação, considerarão este domínio como o principal. Caso seja necessário se logar em um 

domínio, que não o padrão, será necessário informa-lo na frente do login. 

 

 

Figura 480 – Default Domain. 

 

14.12.3.3 Domains – Edit Domain 

 

Ao clicar no botão edit[ ] é possível editar as configurações do domínio selecionado. 
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Figura 481 – Edit Domain. 

 

Após finalizar as devidas alterações clique no botão [ ] para salvar as alterações. 

 

14.12.3.4 Domains – Remove Domain 

 

Caso queira remover algum dos domínios criados, clique no ícone delete[ ], uma mensagem de 

confirmação será exibida, conforme ilustrado pela imagem abaixo: 

 

 

Figura 482 – Delete Domain. 
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Clique em “OK” para efetuar a deleção, caso contrário, clique em “Cancelar” para não remover o 

domínio. 

 

14.12.3.5 Domains – Action Menu 

 

No topo direito do painel “Domains”, temos o menu de ações, que pode ser exibido ao clicar no botão 

[ ], conforme ilustrado pela imagem abaixo: 

 

Figura 483 – Action Menu. 

 

Ao clicar na opção “Select”, os ícones de remoção serão trocados por caixas de seleção que poderão 

ser utilizadas para fazer uma deleção em massa através do menu de ações. É possível selecionar todas 

as caixas de seleção através da opção “Select all”. 

Para deletar os domínios desejados, clique na opção “Remove”, a seguinte mensagem de confirmação 

será exibida: 

 

Figura 484 – Delete Domain. 

Clique em “OK” para efetuar a deleção, caso contrário, clique em “Cancelar” para não remover o 

domínio. 
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Por fim, para voltar a ver os ícones de delete[ ], clique novamente em “Domains” nas opções a 

esquerda. 

 

14.12.3.6 Domains – Barra de Busca 

 

No topo superior do painel “Domains”, temos a barra de buscas, através dela é possível pesquisar os 

domínios desejados, conforme ilustrado pela imagem abaixo: 

 

 

Figura 485 – Barra de Busca. 

 

14.12.3.7 Groups – Add Group 

 

Para os casos nos quais se utilizam “domínios” do tipo local, é recomendável pelas boas práticas de 

administração, definir também “grupos” de usuários de domínios, este recurso visa facilitar a gerência 

e simplificar a definição das políticas de compliance que serão aplicadas posteriormente.  

Para adicionar grupos, na aba [Users] clique em [Groups].  

 

Figura 486 – Authentication - Add Local Groups. 
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Clique em Add [ ] preencha os campos com os respectivos dados: 

• Name: Informe o nome do grupo. Ex.: internet_acess@blockbit.com; 

• Domain: Informe o domínio do qual o grupo criado fará parte. Ex.: blockbit.com; 

• Domain users: Lista de usuários disponíveis para serem adicionados no grupo; 

• Members group: Lista de usuários membro do grupo; 

• Description: Informe a descrição do grupo. Ex.: Group for an internet access. 

 

 

Figura 487 - Add Group. 

 

Após finalizar as devidas alterações clique no botão [ ] para salvar as alterações. 

 



User Guide  

 

529  © BLOCKBIT 

14.12.3.8 Groups – Edit Group 

 

Ao clicar no botão edit[ ] é possível editar as informações localizadas no grupo selecionado. 

 

Figura 488 – Edit Group. 

 

Após finalizar as devidas alterações clique no botão [ ] para salvar as alterações. 
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14.12.3.9 Groups – Remove Group 

 

Caso queira remover algum dos grupos criados, clique no ícone delete[ ], uma mensagem de 

confirmação será exibida, conforme ilustrado pela imagem abaixo: 

 

Figura 489 – Delete Domain. 

 

Clique em “OK” para efetuar a deleção, caso contrário, clique em “Cancelar” para não remover o grupo. 

 

14.12.3.10 Groups – Action Menu 

 

No topo direito do painel “Groups”, temos o menu de ações, que pode ser exibido ao clicar no botão [

], conforme ilustrado pela imagem abaixo: 

 

Figura 490 – Action Menu. 

 

Ao clicar na opção “Select”, os ícones de remoção serão trocados por caixas de seleção que podem ser 
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utilizadas para fazer uma deleção em massa através do menu de ações. É possível selecionar todas as 

caixas de seleção através da opção “Select all”. 

Para deletar os grupos desejados, clique na opção “Remove”, a seguinte mensagem de confirmação 

será exibida: 

 

Figura 491 – Delete Groups. 

Clique em “OK” para efetuar a deleção, caso contrário, clique em “Cancelar” para não remover o 

domínio. 

Por fim, para voltar a ver os ícones de delete[ ], clique em “Groups” no menu lateral a esquerda. 

 

14.12.3.11 Groups – Barra de Busca 

 

No topo superior do painel “Groups”, temos a barra de buscas, através dela é possível efetuar uma 

busca através de usuário, domínio, nome ou descrição, conforme ilustrado pela imagem abaixo: 

 

 

Figura 492 – Barra de Busca. 
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14.12.3.12 Users – Import User 

 

Para realizar a importação de usuários clique na aba [Users] >> [Users], depois clique no botão 

“Importar” [ ]. 

Esta interface permite o administrador importar os usuários a partir de um arquivo do tipo lista, com 

delimitadores de campo padrão (.csv). Preencha o formulário de acordo com o padrão do arquivo de 

importação, selecione o “domínio” correspondente e os “grupos” (caso houverem grupos), depois 

clique em [Save]. 
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Figura 493 - Import Users. 

 

• File: Informe o local onde se encontra o arquivo que foi criado para ser importado. Ex.: 

users_local_doc_utm14; 

• Domain: Informe o domínio para qual será importado os usuários da lista. Ex.: blockbit.com; 

• Delimiter: Informe qual delimitador foi usado no arquivo contendo os usuários. Ex.: Colon; 

• Login: Informe a ordem que se encontra o campo “Login” no arquivo contendo os usuários. Ex.: 

1º field; 

• Name: Informe a ordem que se encontra o campo “Name” no arquivo contendo os usuários. 
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Ex.: 2º field; 

• E-mail: Informe a ordem que se encontra o campo “E-mail” no arquivo contendo os usuários. 

Ex.: 3º field; 

• Password: Informe a ordem que se encontra o campo “Password” no arquivo contendo os 

usuários. Ex.: 4º field; 

• Group of domain: São grupos do domínio disponíveis para serem selecionados de modo a 

adicionar os usuários sincronizados; 

• Users groups: São grupos selecionado para adicionar os usuários que foram importados. 

 

 

 

 

Figura 494 - Imported Users. 
 
 
 
 

14.12.3.13 Users – Add User 

 

Para adicionar um novo usuário, clique em Add [ ], a seguinte janela será exibida: 

É comum em um processo de importação de usuários por lista, que se defina 

uma senha padrão para todos os usuários da lista. Por esse motivo é 

importante manter habilitada a opção “Trocar senha no próximo login”. 
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Figura 495 – Add New User. 
 
 
 

Preencha os campos com os respectivos dados: 

• Name: Informe o nome do usuário. Ex.: user; 

• E-mail: Informe o do usuário. Ex.: user@blockbit.com; 

• Login: Informe as credenciais de login do usuário. Ex.: userlogin; 

• Domain: Informe o domínio ao qual o usuário fará parte. Ex.: blockbit.com; 

• Password: Informe a senha que o usuário deverá usar para efetuar o seu login, as estrelas no 

topo do campo representam o nível de complexidade da senha; 
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• Confirm: É o campo onde se confirma a senha digitada no campo “password”; 

• Groups of Domain: Determine os grupos de domínio aos quais o usuário será incluso, a caixa 

de busca logo a direita permite a pesquisa de um grupo específico; 

• User Groups: Essa opção serve para incluir o usuário em algum grupo; 

• Enabled[ ]: Determina se o usuário estará ativado ou não. 

Após finalizar as devidas alterações clique no botão [ ] para salvá-las. 

 

14.12.3.14 Users – Enable User 

 

Ao habilitar o botão enable[ ] é possível ativar o usuário selecionado. Caso o usuário esteja 
desabilitado ele terá sua conta cadastrada normalmente, mas será impossível dele fazer login nela ou 
usá-la. 
 

14.12.3.15 Users – Edit User 

 

Ao clicar no botão edit[ ] é possível editar as informações localizadas no usuário selecionado. 
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Figura 496 – Add New User. 

 

O botão [ ] permite que o usuário determine uma senha no próximo login. Ao clicar 

nesse botão, a seguinte mensagem será exibida: 

 

Figura 497 – Password Expiration Confirmation. 
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Clique em “OK” para forçar o usuário a determinar uma senha no próximo login, caso contrário, clique 

em “Cancelar”. 

Após finalizar as devidas alterações clique no botão [ ] para salvá-las. 

 

14.12.3.16 Users – Remove User 

 

Caso queira remover algum dos usuários criados, clique no ícone delete[ ], uma mensagem de 

confirmação será exibida, conforme ilustrado pela imagem abaixo: 

 

 

Figura 498 – Remove User. 

 

Clique em “OK” para efetuar a deleção, caso contrário, clique em “Cancelar” para não remover o grupo. 

 

14.12.3.17 Users – Action Menu 

 

No topo direito do painel “Users”, temos o menu de ações, que pode ser exibido ao clicar no botão [

], conforme ilustrado pela imagem abaixo: 



User Guide  

 

539  © BLOCKBIT 

 

Figura 499 – Action Menu. 

 

Ao clicar na opção “Select”, os ícones de remoção serão trocados por caixas de seleção que podem ser 

utilizadas para fazer uma deleção em massa através do menu de ações. É possível selecionar todas as 

caixas de seleção através da opção “Select all”. 

 

14.12.3.17.1 Expirar Senha 

 

Para forçar que a senha dos usuários expire e eles tenham que criar uma nova senha no próximo login, 

clique em “Expire”. 

 

Figura 500 – Expire User Password. 
 
 

Clique em “OK” para forçar a expiração da senha, caso contrário, clique em “Cancelar”. 
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14.12.3.17.2 Enable Users 

 

Para ativar os usuários selecionados, clique em “Enable”. A seguinte mensagem de confirmação 

aparecerá: 

 

Figura 501 – Enable Users. 
 

Clique em “OK” para ativar o usuário, caso contrário, clique em “Cancelar”. 

 

14.12.3.17.3 Disable Users 

 

Para desativar os usuários selecionados, clique em “Disable”. A seguinte mensagem de confirmação 

aparecerá: 

 

Figura 502 – Disable Users. 
 

Clique em “OK” para desativar o usuário, caso contrário, clique em “Cancelar”. 
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14.12.3.17.4 Delete Users 

 

Para deletar os usuários desejados, clique na opção “Remove”, a seguinte mensagem de confirmação 

será exibida: 

 

Figura 503 – Delete Users. 
 

Clique em “OK” para efetuar a deleção, caso contrário, clique em “Cancelar” para não remover os 

usuários. 

Por fim, para voltar a ver os ícones de delete[ ], clique em “Groups” no menu lateral a esquerda. 
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14.12.3.18 Users - Status de autenticação 

 

Após o cadastro/importação de usuários locais, a integração com servidores Windows AD/Ldap, Radius 

e TACACS+ , e após a execução de alguns testes de autenticação, temos a tela abaixo: 

 

 

Figura 504 - Status dos Usuários. 

 

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, LDAP 

ou TACACS+; 

• [ ] Significa que este usuário está com uma “sessão aberta”; 

• [ ] Significa que este usuário foi bloqueado por “exceder limite” na tentativa de 

login; 

• [ ] Significa que a senha deste usuário expirou. No próximo “logon” será exigida a 

alteração da senha. 
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14.12.4 Aba Servers 

Para a autenticação de usuários temos as opções [Windows], [LDAP], [TACACS+] e [RADIUS]. 

A configuração dos servidores é simples, mas requer alguns cuidados para não gerar erros ou falhas no 

sincronismo na floresta do seu servidor Windows AD. 

 

14.12.4.1 Integração de domínio e sincronismo Windows AD/LDAP 

 

A autenticação integrada suporta autenticação Windows AD e/ou LDAP e 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. Por fim, a autenticação baseada no sincronismo LDAP 

autentica diretamente na base LDAP, não necessitando integração ao domínio. 

Para o processo de integração de domínio é necessário certificar que o servidor esteja configurado 

adequadamente para o ingresso no controlador de domínio do servidor Windows. 

Selecione o Menu [System] >> [Network] >> [Settings]. 
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Figura 505 - Network Settings. 

 

Na aba [Settings], certificar-se que o endereço do campo [DNS server 1] esteja configurado para o 

endereço IP do controlador de domínio do seu servidor Windows, onde pretende-se aplicar o 

sincronismo de usuários. 

Podemos configurar o item de autenticação de usuários. 

Clique em [System] >> [Authentication] >> [Servers]. 

 

Para a autenticação de usuários temos as Abas [Windows] e [Ldap]. 

A configuração deste item é simples, mas requer alguns cuidados para não gerar erros ou falhas no 

sincronismo na floresta do seu servidor Windows AD. 

Abaixo vamos especificar alguns campos: 

• LDAP Server: Selecionar o perfil ldap que foi criado em System >> Synchronism. Ex.: Primary 

DC; 

• Workgroup: Define o workgroup do controlador de domínio. Ex.: DOMINIOC; 

• Domain: Define o domínio que será importado os usuários. Ex.: dominioc.com. 
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Figura 506 - Authentication Windows Server. 

 

Preencha os campos e clique em [ ] para salvar as configurações. 

Após salvar, ao clicar no botão [ ] e clicar em “Synchronize” é possível realizar o sincronismo de 

forma manual (para mais informações, vide “Windows Server – Sync Interval”). 

 

Figura 507 - Want to run the sync now? 

 

Após clicar no botão [OK] o sistema irá iniciar o sincronismo com o servidor remoto. 

O sistema irá gerar o apply na fila, ao clicar sobre [Apply] o sincronismo será inicializado.  

 

 

 

O princípio de configuração do sincronismo de uma base LDAP é o mesmo. 

No entanto é importante considerar que as configurações de filtros e base 

de busca em um servidor LDAP são criadas por quem implementa o serviço 

de diretório e é necessário ter essas informações para obter êxito na 

configuração. 
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14.12.4.2 Windows Server 

 

Clique em [System] >> [Authentication], aba [Servers] e opção [Windows]. 

Surgirá a tela ilustrada na imagem abaixo: 

 

 

Figura 508 - Authentication Windows Server esmaecido. 

 

Caso todas as opções estejam esmaecidas como no caso da imagem acima, selecione o ícone activate 

[ ], localizado no lado direito da opção “Windows Server”. Clique nele de modo a ativá-lo, ele deverá 

ficar da seguinte forma: activate [ ]. Feito isso, as opções ficarão disponíveis para a edição e o 

servidor Windows Server poderá ser configurado corretamente. 

 

Abaixo vamos especificar alguns campos: 

• LDAP Server: Selecionar o perfil LDAP que foi criado ao clicar no botão add [ ]. Ex.: Primary 

DC; 

• Workgroup: Define o workgroup do controlador do domínio. Ex.: DOMINIOC; 

• Domain: Define o domínio no qual os usuários serão importados. Ex.: dominioc.com. 



User Guide  

 

547  © BLOCKBIT 

Após preencher os campos, no canto superior direito, ao lado do botão de sincronismo, é possível de 

se ver o botão [ ], ele tem como função salvar as alterações feitas nos “servers” do painel “Windows 

Server”. 

Para adicionar um novo server clique no botão [ ]. E a tela abaixo será exibida: 

 

 

Figura 509 - Add Windows Server. 

 

14.12.4.2.1 Windows Server - Add Server – Aba Settings 

 

Nesta aba os campos que se referem às credenciais de administração do servidor Windows AD podem 

ser configurados. 

• Name: Definir um nome para a conexão de sincronismo. Ex.: Primary DC; 

• IP Address: Definir o endereço IP do controlador de domínio. Ex.: 172.16.102.191; 

• Port: Definir a porta para conexão ao controlador de domínio, caso o serviço esteja rodando 

em SSL selecione a opção “SSL”. Ex.: 389; 

• Login: Definir um usuário do servidor Windows com direitos de fazer pesquisa na base LDAP, 

geralmente usuário membro do grupo administradores. Ex: “administrador@dominioc.com” 
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• Password: Definir a senha do usuário.  

 

 

Figura 510 – Add Windows Server – Settings. 

 

Ao clicar sobre o botão [Test] o sistema irá validar as credenciais de acesso ao servidor Windows. 
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Figura 511 – Test connection. 

 

14.12.4.2.2 Windows Server - Add Server – Aba Users filter 

 

Nesta aba configura-se os campos que se referem à base de pesquisa de usuários e os seus respectivos 

filtros na base LDAP do servidor Windows AD. 

Configure os campos “Base”, “Filter”, “Attribute login”, “Attribute name”, “Attribute email” e 

“Attribute member” de acordo com os dados da base LDAP do respectivo servidor Windows. 

Estes campos são preenchidos automaticamente ao clicar no botão [ ].  
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Figura 512 – Add Windows Server – User filter. 

 

 

 

 

Preencha os campos e clique em [Salvar]. 

 

 

Para a configuração de um servidor Windows AD com LDAP, é necessário 

alterar manualmente os campos para possuírem os valores abaixo: 

• Filter: (&(objectclass=user)(objectclass=person)(!(objectclass=computer))) 

• Attribute login: userPrincipalName 
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14.12.4.2.3 Windows Server - Add Server – Aba Group filter 

 

Nesta aba é possível habilitar o sincronismo de grupo ao clicar no botão [ ]. Configure os campos 

“Base”, “Filter”, “Atributo descrição” e “Atributo membro” de acordo com os dados da base LDAP do 

respectivo servidor Windows. 

Estes campos são preenchidos automaticamente ao clicar no botão [ ].  

 

Figura 513 – Add Windows Server – Group filter. 

 

Preencha os campos e clique em [ ], a aba “servidores” será automaticamente exibida. 
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Após adicionar o servidor retornaremos a tela anterior, conforme demonstrado na imagem abaixo: 

 

Figura 514 - Authentication Windows Server. 

 

14.12.4.2.4 Windows Server - Edit Server 

 

É possível editar as informações localizadas no servidor selecionado na caixa de seleção abaixo de 

“LDAP Server” e clicando no botão edit [ ]. 

A seguinte janela será exibida:  

O princípio de configuração do sincronismo de uma base LDAP é o mesmo. 

No entanto é importante considerar que as configurações de filtros e base 

de busca em um servidor LDAP, são criadas por quem implementa o serviço 

de diretório e portanto, é necessário estar de posse dessas informações 

para obter êxito na configuração.  
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Figura 515 – Edit Domain. 

 

Após finalizar as devidas alterações clique no botão [ ] para salvar as alterações. 

 

14.12.4.2.5 Windows Server – Remove Server 

 

Para remover algum servidor, clique no ícone delete [ ], um painel com todos os servidores criados 

será exibido, conforme demonstrado na imagem abaixo: 
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Figura 516 – Windows server – Painel de Remoção 
 

Escolha o servidor que se deseja ser removido e clique no ícone delete [ ] para remover o servidor 

desejado. Uma mensagem de confirmação será exibida: 

 

 

Figura 517 – Windows server – Mensagem de Remoção 

 

Clique em “OK” para remover o servidor selecionado, ou em “Cancel” para não efetuar nenhuma 

deleção. 

 

14.12.4.2.6 Windows Server – Connection Test 

 

Feita a adição de uma conexão, é possível efetuar um teste de conexão ao clicar no ícone connection 
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test [ ], ao clicar neste ícone a tela abaixo é exibida: 

 

Figura 518 – Windows server – Teste de Conexão 

  

A função deste painel é testar a conexão com o servidor, para tanto efetue os passos a seguir: 

1. Em “Login”, digite as informações de login adequadas utilizadas para entrar no servidor; 

2. Em “Password”, digite a senha; 

3. Na lista “Server” e “Status”, temos uma lista dos servidores e o status de disponibilidade atual 

destes mesmos, como exemplificado na imagem abaixo; 
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Figura 519 - Windows server – Teste de Conexão Status 

 

4. Ao clicar no botão de test [ ], é efetuado um teste de conexão que atualiza os devidos 

estados dispostos na lista citada acima; 

 

14.12.4.2.7 Windows Server – Sync Interval 

 

No canto superior direito, é possível ver o botão [ ], onde se determina o intervalo de sincronismo. 

Conforme exibido na imagem abaixo: 
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Figura 520 – Sync Interval 

 

Na primeira caixa de seleção é possível determinar um valor numérico, sendo 1 o valor mínimo. 

Na segunda caixa de seleção é possível optar por qual período temporal será utilizado, as duas opções 

são horas ou minutos. 

Além disso, ao clicar no botão [ ], é possível iniciar o sincronismo imediatamente, uma 

mensagem de verificação surgirá pedindo a confirmação dessa ação, conforme ilustrado pela imagem 

abaixo: 

 

Figura 521 - Want to run the sync now? 
 

Ao clicar em “OK”, o sistema irá gerar o apply na fila, ao clicar sobre [Apply] o sincronismo será 

inicializado. 
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Figura 522 - Sistema > Sincronismo 

 

Tendo o intervalo de sincronismo determinado, clique no botão [Save], para salvar as configurações 

feitas, ou clique fora do painel ou no “x” no topo desse painel para descartar as alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O princípio de configuração do sincronismo de uma base LDAP é o mesmo. 

No entanto é importante considerar que as configurações de filtros e base 

de busca em um servidor LDAP são criadas por quem implementa o serviço 

de diretório e é necessário ter essas informações para obter êxito na 

configuração. 
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14.12.4.2.8 Autenticação Single Sign On 

 

 

O agente SSO do BLOCKBIT UTM não precisa ser distribuído entre os dispositivos (estações de trabalho) 

de domínio do Windows. Ele é um agente que precisa ser disponibilizado apenas no servidor Windows 

que detém o controlador de domínio e mantém o AD (Active Directory) na sua rede, tendo como 

função a integração e sincronismo de usuários. 

O cliente SSO atua integrado com os eventos de login do AD. Assim sendo, qualquer dispositivo que 

faça login no AD terá sua sessão autenticada no UTM, isso inclui outros sistemas operacionais que de 

alguma maneira se ingressam no AD. 

 

14.12.4.2.8.1 Requisitos para execução do agente SSO 

 

Para o funcionamento do agente BLOCKBIT SSO e integração com o serviço de agendamento e evento 

do login, o sistema requer a instalação do aplicativo .NET Framework versão 3.5 no servidor Windows. 

Para instalar o .NET versão 3.5, utilize os recursos de instalação disponíveis no painel do “Gerenciador 

do servidor”, item [Adicionar funções e recursos] do seu servidor Windows. 

Realize o download do arquivo do agente SSO a partir do servidor Windows AD da sua rede e salve-o 

em um diretório local.  

No BLOCKBIT UTM acesse o Menu [Sistema] >> [Autenticação] >> [Servidores] na aba [Windows]. 

 

Clique no link [Clique aqui] para baixar o agente de autenticação Single Sign On. 

 

Este procedimento está homologado para o Windows Server 2012, 

Windows Server 2008 e Windows Server 2016. 
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Figura 523 - Authentication Windows Server. 

 

 

 

 

14.12.4.3 LDAP Server 

 

Clique em [System] >> [Authentication], aba [Servers] e opção [LDAP]. 

Surgirá a tela ilustrada na imagem abaixo: 

 

 

Figura 524 - Authentication LDAP Server esmaecido. 

 

Para o procedimento de instalação e configuração do agente SSO – siga os 

procedimentos do tutorial de configuração em nosso site: 

“Doc_Tech_Tutorial_Config_SSO_utm_pt_BR.PDF” 
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Caso todas as opções estejam esmaecidas como no caso da imagem acima, selecione o ícone activate 

[ ], localizado no lado direito da opção “LDAP Server”. Clique nele de modo a ativá-lo, ele deverá ficar 

da seguinte forma: activate [ ]. Feito isso, as opções ficarão disponíveis para a edição e o servidor 

LDAP Server poderá ser configurado corretamente. 

 

Abaixo vamos especificar alguns campos: 

• LDAP Server: Selecionar o perfil LDAP que foi criado ao clicar no botão add [ ]. Ex.: Primary 

DC; 

• Domain: Define o domínio no qual os usuários serão importados. Ex.: dominioc.com. 

 

Após preencher os campos, no canto superior direito, ao lado do botão de sincronismo, é possível de 

se ver o botão [ ], ele tem como função salvar as alterações feitas nos “servers” do painel “LDAP”. 

 

Para adicionar um novo server clique no botão [ ]. E a tela abaixo será exibida: 

 

 

Figura 525 – Add LDAP Server. 
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14.12.4.3.1 LDAP Server - Add Server – Aba Settings 

 

Nesta aba os campos que se referem às credenciais de administração do servidor LDAP podem ser 

configurados. 

• Name: Definir um nome para a conexão de sincronismo. Ex.: Primary DC; 

• IP Address: Definir o endereço IP do controlador de domínio. Ex.: 172.16.102.191; 

• Port: Definir a porta para conexão ao controlador de domínio, caso o serviço esteja rodando 

em SSL selecione a opção “SSL”. Ex.: 389; 

• Login: Definir um usuário do servidor Windows com direitos de fazer pesquisa na base LDAP, 

geralmente usuário membro do grupo administradores. Ex: “administrador@dominioc.com” 

• Password: Definir a senha do usuário.  
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Figura 526 - Add LDAP Server – Settings. 

 

Ao clicar sobre o botão [Test] o sistema irá validar as credenciais de acesso ao servidor Windows. 
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Figura 527 - Test connection. 

 

14.12.4.3.2 LDAP Server - Add Server – Aba Users filter 

 

Nesta aba configura-se os campos que se referem à base de pesquisa de usuários e os seus respectivos 

filtros na base LDAP do servidor Windows AD. 

Configure os campos “Base”, “Filter”, “Attribute login”, “Attribute name”, “Attribute email” e 

“Attribute member” de acordo com os dados da base LDAP do respectivo servidor Windows. 

Estes campos são preenchidos automaticamente ao clicar no botão [ ].  
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Figura 528 – Add LDAP Server – User filter. 

 

 

 

 

Preencha os campos e clique em [Salvar]. 

 

 

Para a configuração de um servidor Windows AD com LDAP, é necessário 

alterar manualmente os campos para possuírem os valores abaixo: 

• Filter: (&(objectclass=user)(objectclass=person)(!(objectclass=computer))) 

• Attribute login: userPrincipalName 
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14.12.4.3.3 LDAP Server - Add Server – Aba Group filter 

 

Nesta aba é possível habilitar o sincronismo de grupo ao clicar no botão [ ]. Configure os campos 

“Base”, “Filter”, “Atributo descrição” e “Atributo membro” de acordo com os dados da base LDAP do 

respectivo servidor Windows. 

Estes campos são preenchidos automaticamente ao clicar no botão [ ].  

 

Figura 529 – Add LDAP Server – Group filter. 

 

Preencha os campos e clique em [ ], a aba “servidores” será automaticamente exibida. 
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Após adicionar o servidor retornaremos a tela anterior, conforme demonstrado na imagem abaixo: 

 

Figura 530 – Authentication LDAP Server. 

 

14.12.4.3.4 LDAP Server - Edit Server 

 

É possível editar as informações localizadas no servidor selecionado na caixa de seleção abaixo de 

“LDAP Server” e clicando no botão edit [ ]. 

A seguinte janela será exibida:  

O princípio de configuração do sincronismo de uma base LDAP é o mesmo 

que o de um Windows Server. No entanto é importante considerar que as 

configurações de filtros e base de busca em um servidor LDAP, são criadas 

por quem implementa o serviço de diretório e portanto, é necessário estar 

de posse dessas informações para obter êxito na configuração.  
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Figura 531 – Edit Domain. 

 

Após finalizar as devidas alterações clique no botão [ ] para salvar as alterações. 

 

14.12.4.3.5 LDAP Server – Remove Server 

 

Para remover algum servidor, clique no ícone delete [ ], um painel com todos os servidores criados 

será exibido, conforme demonstrado na imagem abaixo: 
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Figura 532 – Windows server – Painel de Remoção 

 

Escolha o servidor que se deseja ser removido e clique no ícone delete [ ] para remover o servidor 

desejado. Uma mensagem de confirmação será exibida: 

 

 

Figura 533 – Windows server – Mensagem de Remoção 

 

Clique em “OK” para remover o servidor selecionado, ou em “Cancel” para não efetuar nenhuma 

deleção. 
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14.12.4.3.6 LDAP Server – Connection Test 

 

Feita a adição de uma conexão, é possível efetuar um teste de conexão ao clicar no ícone connection 

test [ ], ao clicar neste ícone a tela abaixo é exibida: 

 

Figura 534 – Windows server – Teste de Conexão 

  

A função deste painel é testar a conexão com o servidor, para tanto efetue os passos a seguir: 

5. Em “Login”, digite as informações de login adequadas utilizadas para entrar no servidor; 

6. Em “Password”, digite a senha; 

7. Na lista “Server” e “Status”, temos uma lista dos servidores e o status de disponibilidade atual 

destes mesmos, como exemplificado na imagem abaixo; 
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Figura 535 - Windows server – Teste de Conexão Status 

 

8. Ao clicar no botão de test [ ], é efetuado um teste de conexão que atualiza os devidos 

estados dispostos na lista citada acima; 

 

14.12.4.3.7 LDAP Server – Sync Interval 

No canto superior direito, é possível ver o botão [ ], onde se determina o intervalo de sincronismo. 

Conforme exibido na imagem abaixo: 

 

Figura 536 – Sync Interval 
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Na primeira caixa de seleção é possível determinar um valor numérico, sendo 1 o valor mínimo. 

Na segunda caixa de seleção é possível optar por qual período temporal será utilizado, as duas opções 

são horas ou minutos. 

Além disso, ao clicar no botão [ ], é possível iniciar o sincronismo imediatamente, uma 

mensagem de verificação surgirá pedindo a confirmação dessa ação, conforme ilustrado pela imagem 

abaixo: 

 

Figura 537 - Want to run the sync now? 
 

Ao clicar em “OK”, o sistema irá gerar o apply na fila, ao clicar sobre [Apply] o sincronismo será 

inicializado. 
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Figura 538 - Sistema > Sincronismo 

 

Tendo o intervalo de sincronismo determinado, clique no botão [Save], para salvar as configurações 

feitas, ou clique fora do painel ou no “x” no topo desse painel para descartar as alterações. 

 

 

 

 

14.12.4.4 TACACS+ Server 

O TACACS+ é um conjunto de protocolos inter-relacionados cuja função é: Tratar da autenticação 

remota e dos serviços pertinentes a moderação de acesso a rede por intermédio de um servidor 

centralizado. O TACACS+ utiliza-se do protocolo TCP, na porta 49, fornece controle granular e 

criptografa o conteúdo de cada pacote de dados durante sua transmissão. 

O princípio de configuração do sincronismo de uma base LDAP é o mesmo 

que de um Windows Server. No entanto é importante considerar que as 

configurações de filtros e base de busca em um servidor LDAP são criadas 

por quem implementa o serviço de diretório e é necessário ter essas 

informações para obter êxito na configuração. 
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Dentre as diversas características do TACACS+ podemos ressaltar: 

• Atuação em TCP, dispensando mecanismos de controle de transmissão; 

• Controle de serviços de autenticação, autorização e contabilização, permitindo 

disponibilizá-los de forma isolada; 

• Dissociação da autorização e autenticação no perfil de um utilizador; 

A principal função deste protocolo no BLOCKBIT UTM é na realização da autenticação do usuário de 

acesso perante uma conta anteriormente criada em um servidor TACACS+. 

Tipos de autenticação suportados 

• PAP; 

• CHAP; 

• LOGIN. 

 

Clique em [System] >> [Authentication], aba [Servers] e opção [TACACS+]. 

Surgirá a tela ilustrada na imagem abaixo: 

 

Figura 539 - Authentication TACACS+ esmaecido. 

 

Caso todas as opções estejam esmaecidas como no caso da imagem acima, selecione o ícone activate 

[ ], localizado no lado direito da opção “TACACS+”. Clique nele de modo a ativá-lo, ele deverá ficar 

da seguinte forma: activate [ ]. Feito isso, as opções ficarão disponíveis para a edição e o servidor 

TACACS+ poderá ser configurado corretamente. 
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Abaixo vamos especificar alguns campos: 

• TACACS+ Server: Selecionar o perfil TACACS+ que foi criado ao clicar no botão add [ ]. Ex.: 

Primary DC; 

• Domain: Define o domínio no qual os usuários serão importados. Ex.: dominioc.com. 

• Groups: Determina grupo ao qual o servidor faz parte. 

 

Após preencher os campos, no canto superior direito, ao lado do botão de sincronismo, é possível de 

se ver o botão [ ], ele tem como função salvar as alterações feitas nos “servers” do painel 

“TACACS+”. 

 

14.12.4.1 TACACS+ Server – Add Server 

 

Clique em add [ ], localizado no lado direto do menu. 

 

Figura 540 – TACACS+ server settings. 
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Abaixo vamos especificar alguns campos: 

• Description: Informe a descrição do servidor. Ex.: TACACS+ Windows server; 

• Timeout: Define tempo de espera em segundos pelo qual o servidor aguarda uma resposta do 

host. Ex.: 10; 

• Address: Endereço IP do servidor desejado. EX.:10.0.0.1/32 

• Port: Especifica um número de porta do servidor. Ex.: 49; 

• Key: Define a chave de autenticação usada para executar a comunicação e encriptação da 

comunicação com o servidor de autenticação do TACACS+. Ex.: blockbit.utm; 

• Protocol: Determina o tipo de protocolo de autenticação desejado. EX.: PAP; 

 

Figura 541 – TACACS+ Protocol 

Após completar os campos Description, Timeout, Address, Port, Key e Protocol, clique em add [ ] 

para adicionar o servidor a lista de servidores TACACS+; 

 

A lista de servidores funciona como um meio de prevenção contra possíveis falhas de comunicação 

com o servidor TACACS+, por exemplo: 

• Tempo de resposta excedido; 

• Firewall ou lista de acesso bloqueando tráfego; 

• TACACS+ configurado com a chave de autenticação errada; 

• Entre outras possibilidades... 

O sistema atua tentando se conectar com os servidores cadastrados nessa lista por ordem, tentando 

efetuar a conexão até que algum destes servidores responda e a autenticação seja efetuada. 

Justamente por essa razão, é essencial que a base de servidores seja idêntica. 
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Caso queira remover um servidor adicionado à lista, clique no ícone remove [ ]. 

 

Figura 542 – TACACS+ server list. 

 

Após fazer as configurações adequadas, clique em save [ ] para registrá-las corretamente, 

caso contrário, clique fora da tela para cancelar as edições feitas; 

Feita a adição, o servidor será visualizado na janela, conforme demonstrado na imagem abaixo: 

 

 

Figura 543 – TACACS+ server 
 

 

14.12.4.2 TACACS+ Server – Edit Server 
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Para editar as configurações já efetuadas, selecione o servidor desejado no menu suspenso “TACACS+ 

Server” e clique em edit [ ], a tela abaixo será exibida: 

 

 

Figura 544 – TACACS+ server - Edição 

 

Da mesma forma que durante a adição, é possível editar as configurações desejadas e clicar em save [

], de modo a registrar as devidas alterações feitas. 

 

14.12.4.3 TACACS+ Server – Connection Test 

 

Feita a adição de uma conexão, é possível efetuar um teste de conexão ao clicar no ícone connection 

test [ ], ao clicar neste ícone a tela abaixo é exibida: 
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Figura 545 – TACACS+ server – Teste de Conexão 

  

A função deste painel é testar a conexão com o servidor TACACS+, para tanto efetue os passos a seguir: 

1. Em “Login”, digite as informações de login adequadas utilizadas para entrar no servidor 

TACACS+; 

2. Em “Password”, digite a senha; 

3. Na lista “Server” e “Status”, temos uma lista dos servidores TACACS+ e o status de 

disponibilidade atual destes mesmos, como exemplificado na imagem abaixo; 
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Figura 546 - TACACS+ server – Teste de Conexão Status 

 

4. Ao clicar no botão de test [ ], é efetuado um teste de conexão que atualiza os devidos 

estados dispostos na lista citada acima; 

 

14.12.4.4 TACACS+ Server – Delete Server 

 

Para remover algum servidor, clique no ícone delete [ ], um painel com todos os servidores criados 

será exibido, conforme demonstrado na imagem abaixo: 

 

Figura 547 – TACACS+ server – Painel de Remoção 
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Escolha o servidor que se deseja ser removido e clique no ícone delete [ ] para remover o servidor 

desejado. Uma mensagem de confirmação será exibida: 

 

Figura 548 – TACACS+ server – Mensagem de Remoção 

 

Clique em “OK” para remover o servidor selecionado, ou em “Cancel” para não efetuar nenhuma 

deleção. 

 

14.12.4.5 RADIUS Server 

O RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service), é um protocolo amplamente utilizado para 

gerenciar o acesso dos mais diversos serviços de rede. Este protocolo define um padrão para troca de 

informações entre um Servidor de acesso à rede NAS (Network Access Server) e um servidor Radius 

AAA cuja função é realizar a autenticação, a autorização e as operações de gerenciamento de contas.  

O RADIUS apresenta uma série de funcionalidades que o qualifica como um eficiente sistema de 

autenticação adaptável às mais diversas condições de rede. 

O Radius opera no modo Cliente/ Servidor e suporta dois métodos de autenticação 

• RSSO (Radius Single Sign ON); 

• Account Client Radius. 
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14.12.4.5.1 RSSO – Radius Single Sign ON 

Suporte a dispositivos NAS (Network Account Service). 

O NAS funciona como um cliente para o servidor RADIUS, sendo que este é responsável por enviar as 

informações dos usuários que desejam acessar o serviço do NAS para o servidor RADIUS, que se 

encarrega de verificar a autenticidade do usuário e informar a sua validade para o NAS. 

A autenticação RSSO tem como papel a integração da autenticação dos dispositivos NAS nos servidores 

Radius (por exemplo: “Roteadores Wireless e/ou Switches”) com o BLOCKBIT UTM de forma 

transparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta integração os Roteadores Wireless ou Switches devem ter suporte 

ao protocolo 802.1x que provê mecanismos de autenticação e controle de 

acesso à rede. 
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Diagrama RSSO – Radius Single Sign ON  

 

Figura 549 - RSSO – Radius Single Sign On. 

 

14.12.4.5.2 Account Client Radius 

A autenticação padrão Client Radius habilita o seu dispositivo BLOCKBIT UTM com um cliente NAS que 

requisita diretamente para o servidor Radius a autenticidade e autorização de login para o usuário. 

Tipos de autenticação suportados 

• MSCHAP; 
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• CHAP; 

• PAP. 

 

Diagrama Account Cliente Radius 

 

 

Figura 550 - Diagrama Account Cliente Radius. 

 

14.12.4.5.3 Configuração Radius 

Para configuração da autenticação Radius, é necessário certificar o cadastro dos domínios e grupos de 

modo a fazer a integração da base de usuários do servidor Radius. 

Verifique os domínios cadastrados e certifique-se de registrar pelo menos um “grupo local” para o 

respectivo domínio do servidor Radius. (Em caso de dúvidas, vide: Adicionando Grupos de Usuários). 

Clique em [Sistema] >> [Autenticação], aba [Servidores] e opção [Radius]. 
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Figura 551 - Authentication Radius Server. 

 

14.12.4.5.3.1 RADIUS Server – Add Server 

Caso todas as opções estejam esmaecidas como no caso da imagem acima, selecione o ícone activate 

[ ], localizado no lado direito da opção RADIUS”. Clique nele de modo a ativá-lo, ele deverá ficar da 

seguinte forma: activate [ ]. Feito isso, as opções ficarão disponíveis para a edição e o servidor 

RADIUS Server poderá ser configurado corretamente. 

Clique em ADD [ ] servidor Radius. 
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Figura 552 - Radius server settings. 

 

Abaixo vamos especificar alguns campos: 

• IP do servidor: Endereço IP do servidor de autenticação Radius. Portas de autenticação do 

servidor Radius. Porta padrão: 1812. 

• Domínio: Seleção do domínio do servidor de autenticação.  

• Secret: Chave pré-compartilhada (Pre-Shared Key ou PSK). Segredo compartilhado entre o 

servidor de autenticação “Radius” e o servidor de contas “Blockbit UTM”. Ex.: blockbit.utm. 

• Tipo de autenticação: Seleção dos tipos de autenticação suportados. 

 

Figura 553 – Radius – Tipos de Autenticação 
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• Grupos: Seleção do(s) “Grupo(s)” de auto cadastro para integração da base de usuários do 

servidor “Radius” com o servidor de contas “Blockbit UTM”. 

 

 

 

• IP do NAS: Endereço IP dos dispositivos “Roteadores Wireless/ e ou Switches ou seu Dispositivo 

UTM” capazes de receber as solicitações de clientes de autenticação e repassar o pedido ao 

servidor Radius da rede. 

 

 

 

 

 

Após fazer as configurações adequadas, clique em [save] para registrá-las corretamente, caso 

contrário, clique fora da tela para cancelar as edições feitas; 

 

 

Neste processo não é possível identificar os usuários removidos do servidor 

remoto, neste caso o administrador da rede terá a responsabilidade de 

gerenciar a base de usuários e atualizar manualmente o BLOCKBIT UTM 

quando ocorrer os casos de remoção de usuários da base do servidor Radius 

remoto. 

Os dispositivos NAS devem ter suporte ao protocolo 802.1x e permitir a 

configuração de identificação do Servidor de autenticação Radius para a 

porta 8012 e do servidor de contas Radius para a porta 8013. 

Para fazer a definição de políticas de segurança dos usuários integrados da 

base Radius por perfis de grupos, é requisitado que o administrador 

cadastre grupos “locais” para o respectivo domínio e associe os usuários 

integrados pelo grupo de auto cadastro para cada grupo respectivamente. 
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14.12.5 Aba Portal  

O BLOCKBIT UTM conta com o portal de autenticação, cuja função é proceder com a autorização e 

logon dos usuários na plataforma BLOCKBIT e também prestar serviço para alguns outros recursos do 

sistema. 

Nesta versão, o sistema de autenticação requer a habilitação do serviço por perfil para autorizar o 

processo de logon do usuário. 

Para a habilitação do portal de autenticação, clique em [System] >> [Authentication] na Aba [Portal].  

 

Figura 554 - Authentication – Portal. 
 

14.12.5.1 Portal – Enable Profile 

Para ativar algum dos perfis já criados, habilite a opção [ ], localizada na coluna “Status”. Através 

desta função é possível habilitar ou desabilitar um dos perfis criados previamente através do botão 

Add [ ]. 

 

14.12.5.2 Portal – Add Profile 

Para criar um perfil, clique em Add [ ] perfil. 

Preencha os campos com os respectivos dados, neste momento somente é obrigatório adicionar dados 

no quadro [Propriedades]: 

• Profile Name: Digite um nome para o perfil padrão. Ex.: “Authentication Local Network”. 

{requisito obrigatório}; 
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• IPv4 Address: Informe ou selecione da lista o endereço IPv4 da rede local. {requisito NÃO 

obrigatório}; 

• IPv6 Address: Informe ou selecione da lista o endereço IPv6 da rede. Ex.: “FE80::/10”. {requisito 

NÃO obrigatório}; 

• Allowed Domains (self registration): Selecione da lista o domínio de rede convidados. Ex.: 

“blockbit.com”. {requisito obrigatório}. 

 

Figura 555 - Authentication Portal Settings. 

 

14.12.5.2.1 Add Profile – Guest Registration 

 

O painel [Guest Registration] tem como função cadastrar os usuários de tipo “Convidado”, conforme 

demonstrado pela imagem abaixo:  

 

 

Figura 556 - Authentication Portal Settings. 
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No painel [Guest Registration] temos os seguintes campos: 

 

• Enabled: Caso essa caixa de seleção estiver marcada, o campo permite que usuários 

“Convidados” entrem no sistema; 

• Allowed Groups: Esse campo determina que apenas membros destes grupos aceitem registro 

de “Convidados” no sistema; 

 

14.12.5.2.2 Add Profile – Personal Information 

 

No painel [Personal Information], é possível adicionar campos de formulário para registrar 

informações referentes aos usuários que irão se cadastrar no sistema, conforme exibido pela imagem 

a seguir: 

 

 

Figura 557 - Authentication Portal Settings. 

 

Ao clicar no botão [ ] é possível se adicionar campos: 

• Field: Determina qual será o campo do formulário, é nessa caixa de texto que se determina o 

texto que será digitado para se referir ao campo do formulário. Ex.: Departamento; 

• Type: Se determina o tipo de dado que serão registrados por esses campos, sendo possível 

determinar caso o tipo será opcional (“optional”) ou será obrigatório (“required”). As opções 
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possíveis podem ser visualizadas na imagem abaixo: 

 

 

Figura 558 - Type. 

• Characters: Determina a quantia de caracteres que o campo terá. Ex.: 30; 

• Rows: Determina a quantia de linhas que estará disponível na campo do formulário. Ex.: 1; 

 

14.12.5.2.3 Add Profile – Social Login 

 

Em [Social Login] é possível habilitar o login através de redes sociais, conforme demonstrado pela 

imagem abaixo: 
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Figura 559 – Social Login. 

 

Os campos disponíveis no formulário são: 

• Facebook: Essa caixa de checagem permite a habilitação de login através do “Facebook”; 

• Application ID: Determina a Identificação da aplicação do Facebook; 

• Aplication Secret: Determina a chave secreta utilizada para se logar no Facebook; 

• Google: Essa caixa de checagem permite a habilitação de login através do “Google”; 

• Application ID: Determina a Identificação da aplicação do Google; 

• Aplication Secret: Determina a chave secreta utilizada para se logar no Google; 

• Twitter: Essa caixa de checagem permite a habilitação de login através do “Twitter”; 

• Application ID: Determina a Identificação da aplicação do Twitter; 

• Aplication Secret: Determina a chave secreta utilizada para se logar no Twitter; 
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14.12.5.2.4 Add Profile – Available Options 

 

A área [Available Options] se foca em ativar o fornecimento de alguns recursos ao usuário que se logar 

no portal: 

 

Figura 560 – Available Options. 

 

As opções disponíveis são: 

• Personal Data: Caso a opção tiver sido habilitada, ativa a requisição dos dados pessoais do 

usuário; 

• Password: Caso a opção tiver sido habilitada, obriga que o usuário utilize sua senha para acessar 

o portal; 

• Sessions: Caso a opção tiver sido habilitada, ativa limite de sessões no acesso do usuário; 

• Certificates: Caso a opção tiver sido habilitada, ativa a requisição de certificados no acesso ao 

portal; 

• Reports: Caso a opção tiver sido habilitada, ativa o registro de relatórios; 

• Virtual Office: Caso a opção tiver sido habilitada, disponibiliza o Virtual Office aos usuários; 

• Quarantine: Caso a opção tiver sido habilitada, a quarentena é ativada no portal; 
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14.12.5.2.5 Add Profile – Terms of Use 

 

A área [Terms of Use] tem como objetivo possibilitar a criação dos termos de uso que serão exibidos 

no portal, conforme demonstrado pela imagem a seguir: 

 

Figura 561 – Terms of use. 

 

14.12.5.2.6 Add Profile – Customize Logo 

 

Em [Customize Logo] é possível editar o logo que será exibido no portal, conforme demonstrado pela 

imagem abaixo: 

 

Figura 562 – Customize Logo. 
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As opções disponíveis são: 

• Restore: Caso seja marcada, essa caixa de seleção tem como função restaurar o logo padrão da 

BLOCKBIT; 

• Browse: Permite a importação de uma imagem PNG com o máximo de 215 x 47. 

 

14.12.5.2.7 Add Profile – Botões de Ação 

 

O botão back [ ] tem como função voltar para a aba “Portal”. 

Por fim, feitas todas as alterações, é possível usar-se do botão Save [ ] para registrar as mudanças. 

 

 

Figura 563 - Authetication Settings. 

 

14.12.5.3 Portal – Edit Profile 

 

Ao clicar no botão edit [ ], é possível editar as configurações do perfil. 

Ao clicar no botão, a seguinte janela será exibida: 
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Figura 564 – Edit Profile. 

 

Faças as alterações necessário, feito isso, clique no ícone save [ ], caso contrário, clique no botão 

back [ ], para voltar para a tela anterior. 

 

14.12.5.4 Portal – Remove Profile 

 

Para remover um perfil, clique no ícone delete [ ], a seguinte janela de confirmação será exibida: 

 

Figura 565 – Remove Profile. 

 

Clique em “OK” para remover um perfil, caso contrário clique em “Cancelar”. 
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14.12.5.5 Portal – Action menu 

 

No topo direito do painel “Portal”, do lado do botão “Add”, temos o menu de ações, que pode ser 

exibido ao clicar no botão [ ], conforme ilustrado pela imagem abaixo: 

 

Figura 566 – Action Menu. 

 

Ao clicar na opção “Select”, os ícones de remoção serão trocados por caixas de seleção que podem ser 

utilizadas para fazer uma deleção em massa através do menu de ações. É possível selecionar todas as 

caixas de seleção através da opção “Select all”. 

Para deletar os perfis desejados, clique na opção “Remove”, a seguinte mensagem de confirmação será 

exibida: 

 

Figura 567 – Delete Profile. 
 

Clique em “OK” para efetuar a deleção, caso contrário, clique em “Cancelar” para não remover o 

domínio. 

Por fim, para voltar a ver os ícones de delete[ ], clique na aba “Portal” no topo da página. 
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14.12.5.6 Portal de Autenticação 

 

Aplicando um teste de logon 

Para acesso ao portal de autenticação, acesse um navegador (browser) e acesse:  

Ex.: https://auth-fw.ead.labblockbit.com:9803 ou https://192.168.1.1:9803 

 

Vamos fazer um acesso utilizando um usuário de autenticação do domínio “blockbit.com” – 

cadastrados /importados. 

 

Figura 568 - Authentication Login. 

 

 

Utilizar a sintaxe: ex.: “usuário@seu_dominio.com”. 

Durante o login dos usuários do domínio padrão, não é requerido digitar o 

sufixo “@domínio”. 

https://auth-fw.ead.labblockbit.com:9803/
https://192.168.1.1:9803/
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Interface do Portal de autenticação 

 

Figura 569 - User’s portal. 

  

 

14.12.5.6.1 Gerenciamento do portal de autenticação 

A interface de gerenciamento do portal permite ao administrador parametrizar o serviço a fim de 

disponibilizar o gerenciamento de alguns itens de recurso da plataforma BLOCKBIT UTM ao usuário da 

rede. 

O portal de autenticação permite o usuário gerenciar alguns recursos da plataforma. 

• Dados Pessoais; 

• Alteração de senha; 

• Sessões; 

• Fazer o download da CA (Certification Authority); 

• Acessar o Termo de Uso; 

• Acessar relatórios personalizados; 

• Outros... 

Para ter acesso a esses recursos o administrador deve alterar o perfil de autenticação para este grupo 

de usuários. 

Para editar um perfil do portal de autenticação, clique em [System] >> [Authentication] na Aba 

[Portal].  
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Clique em Editar [ ]. 

 

Figura 570 - Edit Authentication Portal. 

 

No quadro [Available options] habilite os itens de recurso que deseja disponibilizar para seus usuários 

a partir do portal de autenticação. 

 

Figura 571 - Authentication Portal – Available options. 

 

Depois clique em Save [ ]. 

Após a habilitação desses itens, o portal devolve ao usuário o direito sobre os respectivos recursos, 

como o exemplo abaixo: 
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Figura 572 - User's Portal. 

 

14.12.5.7 Agente de autenticação Windows 

Dentre os métodos de autenticação temos também o “Agente de autenticação Windows”. 

Uma aplicação cliente/servidor que servirá tanta para a autenticação do usuário para o serviço de 

“Firewall” como para outros recursos de conexão remota do tipo: “VPN IPSEC” ou “VPN SSL”. 

Integrado ao serviço de notificações e alertas do Windows, o agente dispara mensagens de alertas em 

referência as “Ações de Bloqueio” do BLOCKBIT UTM. Ex.: “categorias WEB”, “aplicativos WEB2”, 

“aplicativos e ameaças detectadas pelo ATP”, “download de arquivos em verificação pelo 

ANTIMALWARE”, entre outros tipos de bloqueios, com base nas políticas de segurança aplicadas para 

o respectivo usuário.  

 

O Agente é disponibilizado para “Download” a partir do portal de autenticação. 

 

 

O “Agente” está homologado para as versões MS-Windows 7+ Superiores. 
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14.12.5.7.1 Requisitos 

Para o funcionamento do agente de autenticação Windows e integração com o serviço de notificações 

e eventos do Windows, o sistema requer a instalação e habilitação do aplicativo .NET Framework 

versão 3.5 nas estações de trabalho Windows. 

Para instalação do aplicativo .NET versão 3.5, utilize os recursos de instalação disponíveis no “Painel 

de controle”, item [Programas e recursos do Windows] >> [Ativar/ Desativar recursos do Windows]. 

 

Figura 573 - Requisitos para instalação. 

 

14.12.5.7.2 Download do BLOCKBIT Agent Windows 

O Agente é disponibilizado para “Download” a partir do portal de autenticação. 

Siga as etapas: 

Para acesso ao portal de autenticação, acesse um navegador (browser) e digite:  

https://utm.blockbit.com:9803. 

https://utm.blockbit.com:9803/


User Guide  

 

603  © BLOCKBIT 

 

Figura 574 - Figura 114 – User’s Portal Authentication. 

 

Do lado inferior direito, temos um LINK para Download do Client de Autenticação Windows. Clique 

em [ ] para o download do agente [Blockbit_agente.msi]. 

O instalador é um arquivo do tipo “msi – Microsoft Windows installer”, basta executar o arquivo com 

2(duplo) clique e proceder com a instalação padrão. 
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Figura 575 - Save Agente de autenticação. 

 

14.12.5.7.3 Instalando BLOCKBIT Agente de Autenticação 

Clique em [Next] para prosseguir. 

 

Figura 576 - Welcome to the InstallShield Wizard for BLOCKBIT Agent. 
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Figura 577 - Installing BLOCKBIT Agent. 

 

Clique em [Ok]. 

 

Figura 578 - Files in Use. 
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Clique em [Finish]. 

 

Figura 579 - InstallShield Wizard Completed. 

 

Instalação finalizada! 

Concluído a instalação o sistema cria um ícone do Agent na área de trabalho. 

 

Figura 580 - Atalho na Área de Trabalho. 

 

14.12.5.7.4 Configuração do BLOCKBIT Agent Windows 

O BLOCKBIT UTM permite ao administrador parametrizar o BLOCKBIT Agent e criar [N] perfis de acesso 

para a mesma instalação no computador local. Para a configuração e criação dos perfis de acesso clique 

no ícone BLOCKBIT Agent Windows [ ] e execute-o. 



User Guide  

 

607  © BLOCKBIT 

 

Figura 581 - Configuração do BLOCKBIT Agent Windows. 

 

Para criar o primeiro perfil você deve clicar em [No configured connections] ou no menu superior 

clique em [File] >> [Profile]. Configure o formulário de acordo com as especificações de conexão para 

o respectivo servidor BLOCKBIT UTM. Depois clique em [Apply]. 

 

Figura 582 - BLOCKBIT Agent Profile. 

A seguir analisaremos cada campo em detalhe: 

• Profile Name: Nome da conexão. Ex.: Default Auth Local; 

• Remote Gateway: Endereço IP ou host do servidor BLOCKBIT UTM. Ex.: utm.labblockbit.com; 



 User Guide 

 

© BLOCKBIT  608 

• Porta: Porta de conexão do serviço de autenticação. Ex.: 9803; 

• Authentication Method: Selecione entre os métodos de autenticação: 

o Windows login: O Agent reconhece o usuário autenticado localmente no dispositivo ou 

na rede Windows, como usuário de autenticação para o BLOCKBIT UTM; 

o Windows login with certificate: O Agent reconhece o usuário autenticado localmente 

no dispositivo ou na rede Windows, como o usuário de autenticação para o BLOCKBIT 

UTM e procura por um certificado válido instalado para esse mesmo usuário; 

o Simple login: Você deve declarar o nome do usuário para conexão com o BLOCKBIT 

UTM. Ex.: Jhonny.muller@ead.labblockbit.com; 

o Simple login with certificate: Você deve declarar o nome do usuário para conexão com 

o BLOCKBIT UTM. Ex.: Jhonny.muller@labblockbit.com. O Agente procura por um 

certificado válido instalado para esse mesmo usuário. 

• Automatic VPN: A habilitação desse recurso permite uma autenticação transparente e 

unificada para o BLOCKBIT UTM Firewall e para conexões remotas do tipo VPN. Habilite esse 

item caso utilize esse recurso e o usuário possua o direito de acesso. 

• VPN Type: Selecione o tipo de VPN que deseja conectar-se automaticamente, há duas opções 

disponíveis: 

o IPSec; 

o SSL. 

Caso o SSL tenha sido selecionado, é importante ressaltar que o BLOCKBIT Agent assume uma 

configuração padrão e precisa que o UTM esteja configurado adequadamente, verifique conforme a 

seguir: No UTM, em Services >> VPN SSL >> Server localizar as opções ADVANCED e CRYPTOGRAPHY, 

clicar nos botões [ ] para expandir ambas as sessões, feito isso, configurar os campos, conforme o 

seguinte padrão: 

Advanced 

• Compression: Habilitar essa caixa de checagem; 

• Key Lifetime: 28800; 

• KeepAlive: 60; 

• Max Clients: Pode ser configurada conforme se desejar. 
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Cryptography 

• Cryptographic Algrithms: AES-128-CBC; 

• Authentication Algorithm: SHA256; 

• Key Size: 2048. 

Por fim, os dados devem estar conforme a ilustrados pela imagem a seguir: 

 

 

Figura 583 – Usando o BLOCKBIT Agent com VPN SSL. 

 

Feitas as devidas alterações clique em save[ ]. 

 

 

 

 

 

A primeira execução do BLOCKBIT Agent com [Perfil] utilizando método de 

autenticação com certificado. Ex.: “Login simples com certificado” ou “Login 

Windows com certificado” emite um [Aviso de Segurança], solicitando 

download de certificado do portal de autenticação. 

É recomendável a instalação prévia do certificado de usuário para o 

respectivo dispositivo. 
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Figura 584 - Security Warning. 

 

 

 

 

Preencha os campos para realizar a autenticação: 

• Informe o nome de usuário: Ex.: “aedwards@ blockbit.com”; 

• Informe a senha: [XXXXXXXX]; 

• Certificado: Selecione o certificado de usuário correspondente para validação do método 2FA: 

Ex.: aedwards@ blockbit.com. 

 

O BLOCKBIT Agent realiza uma procura por certificados instalados para 

seleção no momento do logon. 

mailto:ntavares@ead.labblockbit.com
mailto:ntavares@ead.labblockbit.com
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Figura 585 - BLOCKBIT Agent authentication. 

 

Clique em [Connection]. 

 

 

Figura 586 - Autenticação realizado com sucesso. 

 

O BLOCKBIT Agent também disponibiliza acesso ao portal de autenticação para acesso aos recursos e 

serviços da plataforma BLOCKBIT UTM para o usuário. 
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No lado superior direito clique em Portal [ ], automaticamente o usuário será redirecionado para 

o Portal WEB. 

 

Figura 587 – Portal de Autenticação 

 

Por segurança, sempre que o Portal WEB for acessado ele solicitará o nome de usuário e senha, isso 

garante a confidencialidade no acesso aos [Serviços/ Recursos] disponíveis para o usuário. Ex.: Troca 

de Senha; Certificados, Arquivos da Quarentena do Antimalware, Relatórios, etc... 

 

14.12.6 Aba Settings  

O BLOCKBIT UTM permite definir parâmetros globais para autenticação e também permite a 

determinação de outros recursos do sistema. 

Clique em [System] >> [Authentication], aba [Settings]. 
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14.12.6.1 Certificates 

Nesta seção vamos habilitar a autenticação validando um endereço WEB por certificado digital. 

 

Figura 588 - Certificates. 
 

 

O administrador deve associar a C.A (Certificate Authority) e o C.S (Certificate Service) ou certificado 

digital, inclusive a lista de Certificados revogados, o que garante que se algum usuário tentar usar um 

certificado revogado, o mesmo não terá mais validade para a C.A. associada. 

Selecione as C.A.’s correspondentes nas listas suspensas e clique em [Salvar]. 
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Figura 589 - Select certificates. 

 

 

14.12.6.1.1 Autenticação de Dois Fatores – 2FA (Two Factor Authentication) 

A autenticação de dois fatores (também conhecida como 2FA) é um tipo (subconjunto) de autenticação 

multifator.  

• Multifator 

A autenticação multifator (MFA) é um método para confirmar a identidade reivindicada de um usuário, 

na qual o usuário só recebe acesso após apresentar com sucesso 2(duas) ou mais provas (ou fatores) a 

um mecanismo de autenticação: 

o Conhecimento (informação possuída exclusivamente pelo usuário);  

o Posse (de poder exclusivo do usuário);  

o Inerência (característica essencial do usuário).  

 

• 2FA 

Caracterizado pelo método de confirmação de identidade reivindicada por um usuário, utilizando uma 

combinação de dois fatores diferentes: 1) algo que eles conhecem, 2) algo que eles têm, ou 3) algo que 
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eles são. 

Um bom exemplo de autenticação de dois fatores é a retirada de dinheiro de um caixa eletrônico; 

apenas a combinação correta de um cartão bancário (algo que o usuário possui) e um PIN (número de 

identificação pessoal, algo que o usuário conhece) ou a identificação digital (identificação única de 

quem ele é) permite que a transação seja realizada. 

Implementada no BLOCKBIT UTM, é uma camada extra de segurança que requer não apenas um nome 

de usuário e a senha, mas também uma identificação que somente esse “usuário” possuí e que o 

BLOCKBIT UTM possa usar para identificar ele, ou seja, uma informação que apenas o usuário em 

questão deve saber ou possuir, o “Certificado digital de usuário”. 

Por utilizar-se de um nome de usuário e senha, em combinação com uma informação que apenas o 

usuário conhece, é mais difícil para intrusos em potencial terem acesso aos recursos e serviços 

essenciais de rede ou virem a cometer roubo de identidade dessa pessoa em questão. 

 

14.12.6.1.1.1 Como funciona a autenticação 2FA (Two Factor Authentication)  

 

A configuração do serviço, a definição de um perfil de autenticação e o acesso ao portal são requisitos 

obrigatórios para habilitação e ativação deste método de autenticação. 

Para configuração da autenticação de 2 (dois) fatores – 2FA é necessário certificar o cadastro dos 

certificados digitais (serviços e usuários) e sua referência ao serviço de autenticação.  

No exemplo que iremos apresentar já temos uma base de usuários cadastrados em um domínio local 

“blockbit.com”, portanto, basta já ter a associação de um certificado de usuário correspondente 

cadastrado e possuir o certificado digital instalado.  
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• Certificados SSL 

Verifique a criação dos certificados digitais de serviços e usuários. 

Clique em [System] >> [Certificates] >> aba [Services]. 

 

Figura 590 - Certificate Management. 

 

Clique em [System] >> [Certificates] >> aba [Users]. 

 

Figura 591 - Users certificate management. 

 

14.12.6.1.1.2 Instalando um Certificado de Usuário 

No exemplo que iremos apresentar já temos uma base de usuários cadastrados em um domínio local 

“blockbit.com”.  

 

Após garantir que os certificados de usuários já foram criados, acesse a área 

de gerenciamento de certificados SSL para realizar o download do C.U. 

(Certificate User). 
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Clique em [System] >> [Certificates] >> aba [Users]. 

 

Figura 592 - Install user´s certificate. 

 

Selecione entre o usuário desejado na lista e clique em Download [ ] para fazer download do 

certificado.  

No momento do “Download” é necessário definir uma senha (Chave mestra), que será solicitada no 

momento da instalação do certificado. 

 

 

 

Somente o usuário “dono” do certificado deve possuir o valor desta senha 

“Chave mestra”. Que garante que somente “ele” tem o direito ou permissão 

de instalar o certificado correspondente. 
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Figura 593 - User certificate download. 

 

Existem duas maneiras de instalar o certificado. 

14.12.6.1.1.2.1 MMC 

O MMC é um console de gerenciamento da Microsoft para instalação e configuração de Apps 

(aplicativos) na estação local. 

14.12.6.1.1.2.2 Auto Install 

Auto execução do certificado, que faz uma chamada para o “Windows installer” que executa um 

“Wizard”(um assistente de instalação). 

Exemplificando a instalação dos certificados de usuários nas respectivas estações de trabalho pelo 

método Auto Install. 

Localize o arquivo salvo na respectiva estação de trabalho e execute o Auto Install do certificado de 

usuário. 
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Figura 594 - Install user certificate. 

 

Clique no arquivo [.p12 ] executando as etapas a seguir do [Certificate Import Wizard]. 

Selecione o local do repositório [ ] Usuário Atual e clique em [Next]. 

 

Figura 595 - Certificate Import Wizard. 
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Localize e especifique o arquivo para importação, Ex.: “C:\Users\$User\DownloadsAuth_User.p12”. 

Clique em [Browse], em seguida clique em [Next]. 

 

Figura 596 - File import. 

 

Informe a senha de proteção para acesso a chave privada. A Senha se refere a senha “Salva” no 

momento do download do certificado de usuário. Clique em [Next]. 
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Figura 597 - Private key protection. 

 

Altere a seleção para o repositório onde será instalado o certificado de usuário. 

[ ] Place all certificates in the following store... Clique em [Browse]. 
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Figura 598 - Select certificate Store. 

 

  

Figura 599 - Definition certificate store. 
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Selecione a pasta [Personal] e clique em [OK] e em seguida [Next]. 

 

Figura 600 - Finish certificate import Wizard. 

 

Concluindo o assistente de instalação do certificado de usuário, confira se o repositório selecionado 

para a instalação e o arquivo corresponde ao respectivo usuário e clique em [Finish]; 
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Figura 601 - Finish certificate import Wizard. 

 

Para finalizar, o assistente retorna uma notificação de que a Importação foi realizada com sucesso. 

Clique em [OK]. 

 

Figura 602 – The import was successful. 

 

14.12.6.1.1.3 Configuração 2FA 

Autenticação 

Clique em [System] >> [Authentication] >> aba [Settings]. 
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Nesta seção vamos habilitar a autenticação validando um endereço WEB por certificado digital. 

 

Figura 603 - Authentication Settings. 

 

No quadro [Certificates] clique [ ] para expandir a seção. 

 

 

Figura 604 - Authentication Settings – Certificates. 

 

O administrador deve associar a C.A (Certificate Authority) e o C.S (Certificate Service) ou certificado 

digital, inclusive a lista de Certificados revogados, o que garante que se algum usuário tentar usar um 

certificado revogado, o mesmo não terá mais validade para a C.A. associada. 

Selecione as C.A.’s correspondentes das listas (Dropdown) e clique em [Salvar]. 
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Figura 605 - Select certificate to 2FA. 

 

PRONTO! Serviço de autenticação habilitado e configurado para acesso utilizando validação do 

certificado digital do usuário como o 2º fator de autenticação.  

A Autenticação 2FA possui suporte para os 5 (cinco) tipos de autenticação: 

• Local; 

• Windows AD LDAP; 

• LDAP (AD, Unix, Linux); 

• TACACS+; 

• Radius (Remote Authentication Dial in User Service). 
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14.12.6.1.1.4 Estabelecendo acesso por autenticação 2FA 

 

Vamos estabelecer o teste de autenticação utilizando portal web. Acesse um navegador (browser) e 

digite  

https://utm.labblockbit.com:9803  

Vamos fazer um acesso utilizando um usuário de autenticação do domínio “blockbit.com” – 

cadastrados/importados. 

Após configurar o serviço de autenticação com a opção de validação de certificados de usuários 

“habilitada”, o processo de autenticação passa a “exigir” a apresentação do “Certificado Digital” como 

item de autenticação. 

Selecione o certificado de usuário correspondente para validar a autenticação e clique em [OK]. 

 

Figura 606 - Select a Certificate. 

 

Em seguida conclua o processo identificando o usuário com os dados padrões de autorização: 

“user@seu_dominio.com” e a respectiva senha “xxxxxxx”. 

https://utm.labblockbit.com:9803/
mailto:user@seu_dominio.com
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Figura 607 - User's Portal Authentication. 

 

Interface do Portal de autenticação 

 

Figura 608 - Interface do Portal de autenticação. 
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14.12.6.2 Notifications 

Permite habilitar notificações do sistema e os usuários referentes ao sistema de autenticação, são duas 

opções: 

• Enable notifications via Agent: Refere-se a notificações através do BLOCKBIT Agent; 

• Enable notification via Email: Refere-se a notificações através de e-mails. 

 

Figura 609 - Authetication – Notifications. 

 

14.12.6.3 Sessions 

Permite definir parâmetros de segurança no módulo de autenticação do BLOCKBIT UTM. 

Os parâmetros são: 

• Concurrent sessions: Define o número máximo de sessões simultânea de usuários; 

• Login attempts: Define o número máximo de tentativas sem sucesso de autenticação, antes do 

bloqueio do usuário; 

• Lock timeout: Define o tempo em minutos para que o usuário seja bloqueado após exceder o 

número definido no campo “Login attempts”; 

• Session timeout: Define o tempo máximo de inatividade de uma sessão de um usuário 

autenticado. 
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Figura 610 - Authetication – Sessions. 

 

14.12.6.4 Permissions 

Permite definir restrições a usuários e grupos para se autenticarem no BLOCKBIT UTM. 

É possível adicionar mais parâmetros ao clicar no botão [ ]; 

Os parâmetros são: 

• All users: Permite que todos os usuários sincronizados autentiquem-se no BLOCKBIT UTM; 

• Except users: Define que os usuários só podem se autenticar quando seu endereço IP estiver 

definido no campo “Source network”; 

• Except groups: Define que os usuários pertencentes aos grupos podem autenticar, somente 

quando seu endereço IP estiver definido no campo “Source network”; 

• Source network: Define os endereços IP ou sub-rede que podem se autenticar. 
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Figura 611 - Authetication – Permissions. 
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14.13 Administration 

O administrador tem a opção de 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. 

 

Para definir e configurar estes recursos acesse [System] >> [Administration]. 

O item “Sistema Administração” nos permite regular o acesso à interface de administração WEB, 

definir e aplicar as configurações gerais, gerenciar o cadastro e permissões dos administradores do 

sistema, auditar os acessos e as configurações aplicadas, e ainda moderar os bloqueios por tentativas 

de acessos não autorizados. 

14.13.1 Settings 

Este item nos permite definir as configurações de segurança em relação à interface de administração 

do sistema.  

Para o acesso clique em [System] >> [Administration]. 

A aba [Settings] está dividida em 6 recursos: 

• Certificates; 

• LDAP; 

• TACACS+; 

• Sessions; 

• Notifications; 

• Notifications via Email; 

• Notifications via SNMP. 

 

14.13.1.1 Certificates 
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Em [Certificates], é possível habilitar o uso de certificados ao acessar a interface de administração, 

selecione a C.A. “Certificate Authority” e o C.S. “Certificate Service” ou Certificado Digital para o “host” 

definido para o acesso a interface WEB. 

 

Figura 612 – Administration - Authetication - Certificates. 

 

14.13.1.2 LDAP 

 

Em [LDAP] você pode optar em habilitar a integração do usuário do servidor Windows para ser usado 

como usuário administrador no BLOCKBIT UTM. 

 

Figura 613 - Administration - Authetication. 
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• Enabled: Caso essa caixa de seleção estiver ativada, habilita o uso do servidor LDAP; 

• LDAP Server : Selecionar o perfil LDAP que foi criado em System >> Authentication. Ex.: Primary 

DC; 

• Domain : Definir o domínio no qual será importado os usuários. Ex.: dominioc.com; 

• Profile : Definir o perfil de usuário administrador que será usado para os usuários integrados através 

do auto cadastro. 

 

14.13.1.2.1 LDAP - Edit Server 

Para editar algum servidor já adicionado, clique no ícone edit [ ], um painel muito semelhante ao 

de adição exibirá os detalhes do servidor, conforme demonstrado na imagem abaixo: 

 

Figura 614 – LDAP server – Painel de Edição 
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Faça as devidas edições e clique em [Save] para efetuar a edição, ou clique fora da janela para não 

efetuar nenhuma deleção. 

14.13.1.2.2 LDAP - Add Server – Aba Settings 

 

Para adicionar um novo server clique no botão [ ]. E a tela abaixo será exibida: 

 

 

Figura 615 – Add LDAP Server. 

 

Nesta aba os campos que se referem às credenciais de administração do servidor Windows AD podem 

ser configurados. 
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• Name: Definir um nome para a conexão de sincronismo. Ex.: Primary DC; 

• IP Address: Definir o endereço IP do controlador de domínio. Ex.: 172.16.102.191; 

• Port: Definir a porta para conexão ao controlador de domínio, caso o serviço esteja rodando 

em SSL selecione a opção “SSL”. Ex.: 389; 

• Login: Definir um usuário do servidor Windows com direitos de fazer pesquisa na base LDAP, 

geralmente usuário membro do grupo administradores. Ex: administrador@dominioc.com 

• Password: Definir a senha do usuário. 

Para validar as credenciais de acesso clique em [Test]. 

 

Figura 616 - Add Server – Settings. 

 

14.13.1.2.3 LDAP - Add Server – Aba Users filter 

Nesta aba configura-se os campos que se referem à base de pesquisa de usuários e os seus respectivos 

mailto:administrador@dominioc.com
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filtros na base LDAP do servidor Windows AD. 

Configure os campos “Base”, “Filter”, “Attribute login”, “Attribute name”, “Attribute email” e 

“Attribute member” de acordo com os dados da base LDAP do respectivo servidor Windows. 

Estes campos são preenchidos automaticamente ao clicar no botão [ ].  

 

Figura 617 - Add Server – User filter. 

 

 

 

Para a configuração de um servidor Windows AD com LDAP, é necessário 

alterar manualmente os campos para possuírem os valores abaixo: 

• Filter: (&(objectclass=user)(objectclass=person)(!(objectclass=computer))) 

• Attribute login: userPrincipalName 
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Preencha os campos e clique em [Save]. 

14.13.1.2.4 LDAP - Add Server – Aba Group filter 

Nesta aba é possível habilitar o sincronismo de grupo ao clicar no botão [ ]. Configure os campos 

“Base”, “Filter”, “Atributo descrição” e “Atributo membro” de acordo com os dados da base LDAP do 

respectivo servidor Windows. 

Estes campos são preenchidos automaticamente ao clicar no botão [ ].  

 

Figura 618 - Add Server – Group filter. 

 

Após ter preenchido os campos, clique em [Save]. 
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Após adicionar o servidor LDAP retornaremos a tela anterior. 

 

14.13.1.2.5 LDAP – Delete Server 

Para remover algum servidor, clique no ícone delete [ ], um painel com todos os servidores criados 

será exibido, conforme demonstrado na imagem abaixo: 

 

Figura 619 – LDAP server – Painel de Remoção 

Escolha o servidor que se deseja ser removido e clique no ícone delete [ ] para remover o servidor 

desejado. Uma mensagem de confirmação será exibida: 

 

O princípio de configuração do sincronismo de uma base LDAP é o mesmo. 

No entanto é importante considerar que as configurações de filtros e base 

de busca em um servidor LDAP, são criadas por quem implementa o serviço 

de diretório e portanto, é necessário estar de posse dessas informações 

para obter êxito na configuração.  
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Figura 620 – LDAP server – Mensagem de Remoção 

Clique em [OK] para remover o servidor selecionado, ou em [Cancel] para não efetuar nenhuma 

deleção. 

 

14.13.1.2.6 LDAP – Connection Test 

Após a adição de uma conexão, é possível efetuar um teste de conexão ao clicar no ícone connection 

test [ ], ao clicar neste ícone surgirá um mensagem informando o status atual do servidor; 

 

14.13.1.3 TACACS+ 

 

De volta no painel inicial, em [TACACS+] você pode optar em habilitar a integração do usuário do 

servidor TACACS+ para ser usado como usuário administrador no BLOCKBIT UTM. 

 

• Enabled: Caso essa caixa de seleção estiver ativada, habilita o uso do servidor TACACS+; 

• TACACS+ Server : Selecionar o perfil TACACS+ que foi criado em System >> Authentication. Ex.: 

TACACS Windows Server; 

• Domain : Definir o domínio no qual será importado os usuários. Ex.: dominioc.com; 

• Profile : Definir o perfil de usuário administrador que será usado para os usuários integrados através 

do auto cadastro. 
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14.13.1.3.1 TACACS+ Server - Edit Server 

 

Para editar as configurações já efetuadas, selecione o servidor desejado no menu suspenso “TACACS+ 

Server” e clique em edit [ ], a tela abaixo será exibida: 

 

Figura 621 – TACACS+ server - Edição 

 

Da mesma forma que durante a adição, é possível editar as configurações desejadas e clicar em save [

], de modo a registrar as devidas alterações feitas. 

 

14.13.1.3.2 TACACS+ Server - Add Server 

Para adicionar um novo server clique no botão [ ]. E a tela abaixo será exibida: 
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Figura 622 – TACACS+ server settings. 

 

Abaixo vamos especificar alguns campos: 

• Description 

Informe a descrição do servidor. Ex.: TACACS+ Windows server; 

• Timeout 

Define tempo de espera em segundos pelo qual o servidor aguarda uma resposta do host. Ex.: 10; 

• Address 

Endereço IP do servidor desejado. EX.:10.0.0.1/32 

• Port 

Especifica um número de porta do servidor. Ex.: 49; 

• Key 

Define a chave de autenticação usada para executar a comunicação e encriptação da comunicação com 

o servidor de autenticação do TACACS+. Ex.: blockbit.utm; 
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• Protocol 

Determina o tipo de protocolo de autenticação desejado. EX.: PAP; 

Após completar os campos Description, Timeout, Address, Port, Key e Protocol, clique no ícone add [

] para adicionar o servidor a lista de servidores TACACS+; 

 

A lista de servidores funciona como um meio de prevenção contra possíveis falhas de comunicação 

com o servidor TACACS+, por exemplo: 

• Tempo de resposta excedido; 

• Firewall ou lista de acesso bloqueando tráfego; 

• TACACS+ configurado com a chave de autenticação errada; 

• Entre outras possibilidades... 

O sistema atua tentando se conectar com os servidores cadastrados nessa lista por ordem, tentando 

efetuar a conexão até que algum destes servidores responda e a autenticação seja efetuada. 

Justamente por essa razão, é essencial que a base de servidores seja idêntica. 

Caso queira remover um servidor adicionado à lista, clique no ícone remove [ ]. 

 

Figura 623 – TACACS+ server list. 
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Após fazer as configurações adequadas, clique em save [ ] para registrá-las corretamente, 

caso contrário, clique fora da tela para cancelar as edições feitas; 

Feita a adição, o servidor será visualizado na janela, conforme demonstrado na imagem abaixo: 

 

Figura 624 – TACACS+ server 
 

14.13.1.3.3 TACACS+ Server - Delete Server 

Para remover algum servidor, clique no ícone delete [ ], um painel com todos os servidores criados 

será exibido, conforme demonstrado na imagem abaixo: 

 

Figura 625 – TACACS+ server – Painel de Remoção 

 

Escolha o servidor que se deseja ser removido e clique no ícone delete [ ] para remover o servidor 

desejado. Uma mensagem de confirmação será exibida: 
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Figura 626 – TACACS+ server – Mensagem de Remoção 

 

Clique em “OK” para remover o servidor selecionado, ou em “Cancel” para não efetuar nenhuma 

deleção. 

 

14.13.1.3.4 TACACS+ Server - Connection Test 

 

Feita a adição de uma conexão, é possível efetuar um teste de conexão ao clicar no ícone connection 

test [ ], ao clicar neste ícone a tela abaixo é exibida: 

 

Figura 627 – TACACS+ server – Teste de Conexão 
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A função deste painel é testar a conexão com o servidor TACACS+, para tanto efetue os passos a seguir: 

5. Em “Login”, digite as informações de login adequadas utilizadas para entrar no servidor 

TACACS+; 

6. Em “Password”, digite a senha; 

7. Na lista “Server” e “Status”, temos uma lista dos servidores TACACS+ e o status de 

disponibilidade atual destes mesmos, como exemplificado na imagem abaixo; 

 

Figura 628 - TACACS+ server – Teste de Conexão Status 

 

8. Ao clicar no botão de test [ ], é efetuado um teste de conexão que atualiza os devidos 

estados dispostos na lista citada acima; 

 

14.13.1.4 Sessions 

 

Em [Sessions] você configura os tempos de “time out” no acesso a interface WEB, de acordo com a 

política que pretende adotar. Esses parâmetros especificam os padrões de segurança adotados no 
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acesso ao gerenciamento da interface do BLOCKBIT UTM. 

 

Figura 629 - Administration - Sessions. 

 

• Session timeout: É o tempo em minutos no qual a interface desconecta por inatividade. Ex.: 5 
minutes; 

• Lock timeout: É o tempo em minutos no qual a interface desbloqueia um usuário administrador 

que foi bloqueado por erro de senha. Ex.: 5 minutes; 

• Login attempts: Quantidade de tentativas de login, ao atingir o valor configurado, o login é 

bloqueado por tentativas de conexão. Ex.: 3; 

• Concurrent sessions: É a quantidades de logins simultâneos conectados na interface de 

administração. Ex.: 3; 

• Strong password: É possível habilitar somente o uso de senhas fortes para o login do 

administrador. 

 

 

 

 

INTEGRITY KEY: Chave integridade do sistema, utilizada no processo de 

criptografia dos arquivos de backups, e do carimbo de integridade dos 

relatórios.  

Guarde-a em um local seguro! 

É importante saber que: Em casos de reinstalação o usuário precisa 

configurar este campo com o mesmo valor (chave) utilizada na instalação 

anterior. O processo de restore de configurações e validação da chave de 

integridade da base de relatórios, dependem desta chave, a fim de ser 

mantida a integridade dos relatórios e obter sucesso no restore das 

configurações da base anterior. 
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14.13.1.5 Notifications 

 

No painel [Notifications] você pode configurar o serviço para o envio de duas classes de notificações. 

• System Notifications ; 

• Security Notifications. 

 

Figura 630 - Administration - Notifications. 

 

14.13.1.5.1 System Notifications 

Nesta seção você, administrador, pode habilitar quais notificações do sistema devem ser remetidas: 

“License”, “Update”, “Backup”, “Performance”, “Sysnchronism”, “Multilink” e “High availability”. As 

notificações “habilitadas” serão disparadas para “visualização” na interface WEB, no quadro de ações 

do lado superior direito através do ícone [ ] em “tempo real”, e encaminhadas por “E-mail” ou por 

“SNMP Trap”, quando habilitadas. 
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Figura 631 - Administration - System Notifications. 

 

14.13.1.5.2 Security Notifications 

Nesta seção você, administrador, pode habilitar quais notificações de segurança devem ser remetidas: 

“Policy Activities”, “Instrusion Detection Activities”, “Threat Detection Activities”, “Aplication 

Activities”, “Web Categories Activities” e “Malware Activites”. As notificações “habilitadas” serão 

disparadas para “visualização” na interface WEB, no mesmo quadro de ações do lado superior direito 

através do ícone [ ] em “tempo real”, e encaminhadas por “E-mail” ou por “SNMP Trap”, quando 

habilitadas. 
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Figura 632 - Administration - Security Notifications. 

 

Nos casos de notificações de segurança, o administrador seleciona entre as atividades especificas para 

cada caso: “Policy Activities”, “Instrusion Detection Activities”, “Threat Detection Activities”, “Aplication 

Activities”, “Web Categories Activities” e “Malware Activites”. Abaixo segue um exemplo de como fazer 

essa seleção: 

Ao clicar sobre o ícone [ ] a tela abaixo será exibida: 

 

Figura 633 - Administration - Policy Activities. 
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Ao selecionar uma determinada política, quando houver qualquer atividade relacionada a esta mesma, 

o sistema irá disparar uma notificação conforme tela abaixo. 

 

Figura 634 - Administration Notifications. 

 

O sistema comtempla dois recursos para o envio das “Notificações”: 

• Notifications via Email; 

• Notifications via SNMP TRAP. 

 

14.13.1.6 Notifications via Email 

 

Acesse [Notifications via Email]. 

Notifications via Email 

No quadro [Notifications via Email] você pode configurar o sistema para o envio de notificações por 

e-mail para um administrador exclusivo, determinado pelo endereço do destinatário. Estas 

notificações são as mesmas devolvidas em tempo real, alertadas através do menu superior direito pelo 

ícone [ ]. 
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Figura 635 - Administration - Notifications via Email. 

 

• Enabled: Para habilitar o serviço; 

• IP: Informar o IP do servidor de email. Ex.: Mail Server; 

• Port: Informar a porta na qual irá conectar no servidor SMTP. Ex.: 587; 

• Secure connection: Informar o tipo de criptografia da conexão. Ex.: SSL/TLS; 

• Authentication: Informar se a conexão será autenticada ou não; 

• User: Caso a opção de autenticação estiver habilitada, informar um usuário para se autenticar 

no servidor de email. Ex.: admin@blockbit.com; 

• Password: Caso a opção de autenticação estiver habilitada, informar uma senha para se 

autenticar no servidor de email; 

• Sender: Informar um remetente para o envio das notificações. Ex.: notifications@blockbit.com; 

• Recipient: Informar o destinatário para recebimento das notificações. Ex.: 

administrator@blockbit.com; 

Você pode configurar o sistema para usar um servidor de e-mail “local” ou “remoto”, caso pretenda 

receber as notificações por e-mail, configure o serviço e clique em Salvar [ ].  



User Guide  

 

653  © BLOCKBIT 

 

14.13.1.7 Notifications via SNMP 

 

Acesse [Notifications via SNMP TRAP]. 

Notifications via SNMP TRAP 

No quadro [Notifications via SNMP TRAP] é possível configurar o sistema para o envio de notificações 

por trap SNMP. Diferente de um serviço de coleta de dados SNMP, uma “Trap” é um serviço de 

notificações iniciado pelo servidor monitorado, isso inicia a comunicação e entrega dos alertas para o 

servidor SNMP remoto. O serviço suporta a comunicação com os protocolos SNMP v1, SNMP v2 e 

SNMP v3. 

Abaixo vamos detalhar um pouco sobre as diferenças das versões do protocolo SNMP. 

• SNMP v1 

A primeira versão do SNMP possui um esquema de autenticação extremamente frágil, sendo seu único 

mecanismo de segurança os "nomes de comunidade". Estes, representam um grupo de gerenciamento 

com permissões específicas, ou seja, a atribuição dos direitos de utilização das instruções SET e GET 

sobre um determinado parâmetro a membros desta comunidade. O armazenamento destes nomes é 

local, ou seja, cada agente que implementa o SNMP deve registrar as permissões dadas a cada 

comunidade de gerenciamento que pode fazer uso de seus parâmetros. 

É importante notar que as permissões são dadas à determinada comunidade, e não a estações de 

gerenciamento específicas, de fato, não há nenhuma listagem dos membros de uma comunidade.  

A "autenticação" de uma NMS “Network Management Station” é feita através da declaração, enviada 

em formato texto, do nome da comunidade a qual pertence. A NMS, deve, deste modo, manter uma 

listagem dos nomes de comunidade relevantes para cada agente da rede. Para simplificar a tarefa de 

gerenciamento, tende-se a manter certa uniformidade nos grupos de gerenciamento cadastrados nas 

várias entidades da rede, mas isto não é obrigatório. 
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A principal falha deste modelo de segurança reside no fato de que qualquer um que conheça o nome 

de comunidade com os privilégios adequados pode enviar um comando do SNMP pela rede. Para piorar 

a situação, como não há privacidade no SNMPv1, as informações sobre os nomes de comunidades são 

enviadas em forma de texto e sem encriptação nas mensagens UDP que trafegam na rede, é 

extremamente simples para um atacante interceptar estes nomes e relacioná-los às estações as quais 

se destinam. 

Dada esta total insegurança gerada pela combinação da falta de privacidade com o modelo simples e 

descentralizado de autenticação, quase todas as implementações desta versão do SNMP em sistemas 

de produção desabilitam a instrução SET, e restringem os parâmetros acessíveis pelas instruções GET 

a informações não confidenciais. Esta atitude limita muito a funcionalidade do protocolo, mas ao 

mesmo tempo garante segurança nos ambientes onde ela é essencial. 

• SNMP v2 

Originalmente, uma reforma no modelo de segurança do SNMP era parte dos objetivos na criação da 

segunda versão do protocolo. O SNMPv2 (RFC 1901, 1996) surgiu para suprir algumas das deficiências 

do SNMPv1.  

Adicionou pelo menos duas novas funções:  

• Get-bulk-request: Acesso a grandes blocos de informações na MIB; 

• Inform-request: Permite que um gerente envie informações relevantes diretamente a outros 

gerentes; 

• Dentre as novidades do SNMPv2, destacam-se: 

o Gerenciamento de redes descentralizadas, permitindo a existência de mais de uma 

estação gerente e, consequentemente, a troca de informações entre elas; 

o Possibilidade de transferência de grandes blocos de informação; 

o Introdução de contadores de 64 bits, possibilitando um melhor monitoramento de 

variáveis que atingem seus limites rapidamente com contadores de 32 bits; 
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o Melhoria no tratamento de erros das variáveis, definindo-se o estado de sucesso ou erro 

da operação para cada variável da PDU e não mais para a PDU inteira. Assim, se uma 

variável contiver erro, as demais não serão sacrificadas, sendo o campo da variável em 

que ocorreu o problema preenchido com um código de erro. 

A versão final do protocolo que foi normatizada foi a versão 2c, que apesar de introduzir novas 

funcionalidades como a instrução “GetBulkRequest”, não fez qualquer alteração no modelo de 

segurança do protocolo e o modelo baseado em nomes de comunidade se manteve. 

• SNMP v3 

Esta versão do protocolo teve como principal foco a melhoria da segurança oferecida pelas versões 

anteriores do protocolo SNMP. Foram desenvolvidos mecanismos para lidar com cada uma das falhas 

de segurança discutidas até então. Desta forma, se tornou possível utilizar o potencial completo do 

protocolo, incluindo as instruções SET, sem comprometer a segurança da rede. O novo modelo de 

segurança garante confidencialidade, integridade, autenticação e controle de acesso. 

Em termos gerais, o PDU efetivo que carrega a instrução do SNMP (seja SNMPv1 ou SNMPv2c) é 

encapsulado em um PDU do SNMPv3. Esta operação provê as funções relacionadas à segurança no 

nível de processamento de mensagens. Para que esta comunicação seja efetiva, tanto a estação de 

gerenciamento, quanto os agentes devem estar utilizando a mesma SNMP engine. 

Os dois módulos principais do modelo de segurança do SNMPv3 são o Modelo de Segurança Baseado 

em Usuário (User-based Security Model - USM) e o Modelo de Controle de Acesso Baseado em Visões 

(View-based Access Control Model - VACM). O USM é encarregado de autenticar, encriptar e decriptar 

os pacotes SNMP, enquanto que o VACM é encarregado de administrar o acesso aos dados na MIB. 

Para o envio das notificações por SNMP Trap, clique para expandir [ ] e configure conforme os 

campos da interface e dos parâmetros de configuração do servidor SNMP remoto e a versão do 

protocolo em uso.  

Depois clique em Salvar [ ].  



 User Guide 

 

© BLOCKBIT  656 

 

Figura 636 - Administration - Notifications via SNMP. 

 

• Version: Informar a versão do SNMP que pode ser SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3. Ex.: SNMPv2 

• Community: Informar a comunidade que foi configurada no servidor SNMP, recurso suportado 

só na versão SNMPv1 e SNMPv2. Ex.: Blockbit; 

• Destination: Informar o IP do servidor SNMP. Ex.: 172.16.102.52; 

• Authentication Protocol: Informar qual método de criptografia será usado, esse recurso só é 

possível ao SNMPv3. Ex.: MD5; 

• Engine ID: Informar em qual mecanismo de SNMP será realizada a configuração baseado no 

que foi configurado no servidor SNMP, esse recurso só é possível ao SNMPv3. O Engine ID é um 

mecanismo que serve como um identificador exclusivo para o agente. O Engine ID é usado com 

uma função hash para gerar chaves para autenticação e criptografia de mensagens SNMPv3; 

• User: Informar um usuário para realizar autenticação no serviço remoto; 

• User Password: Informar uma senha para autenticação do usuário no serviço remoto; 

• Security Level: Informar o nível de segurança no serviço remoto, que pode ser autenticado 

privado ou autenticado não privado; 

• Cryptographic Algorithms: Informar o algoritmo de criptografia que foi configurado no servidor 

remoto para autenticação; 

• Private Password: Caso o Security Level for configurado como AuthPriv é necessário configurar 

a senha privada da conexão. 
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14.13.2 Administrators 

Este item permite você gerenciar o cadastro e permissões sobre os administradores do sistema. Por 

padrão o sistema já contempla 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”, “Desabilitar” ou “Remover” um administrador de sistema. Temos dois níveis de 

administradores do sistema:  

Super administrador: Têm o privilégio total sobre a interface inclusive de gerenciar qualquer nível de 

administrador. Sem a necessidade de definir permissões. 

Administrador comum: Direitos restritos sobre a administração exigem-se definir permissões sobre as 

funcionalidades através de um perfil onde é definido onde visualizar configurar e administrar. 

 

Figura 637 - Administration - Administrators. 

 

Para adicionar um administrador do sistema, clique em Adicionar [ ]. 

A interface de cadastro é dividida em 2 (duas) abas [Information] e [API], configure a aba 

“Information”, defina o tipo de administrador, caso opte em [√] Super Administrator, a opção de 

“Profile” é ocultada, caso contrário, selecione o perfil com as permissões sobre as interfaces que o 

“Administrator Comum” terá direitos.  
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Figura 638 - Administration – Add Administrator. 

 

• Login: Informar o login do administrador. Ex.: blockbit; 

• Password: Informar a senha para o usuário administrador; 

• Password confirmation: Confirmar a senha para o usuário administrador; 

• Name: Informar um nome para o administrador. Ex.: Blockbit; 

• Email: Informar um email para o administrador. Ex.: admin@blockbit.com; 

• Super Administrator: Informar se o usuário administrador será super administrador do sistema; 

• Profile: Informe o perfil para o usuário administrator. Ex.: Primary DC Administrators; 

• Na aba [API] onde é configurado usuário administrador poderá ter permissão de acesso a API 
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do sistema. 

 

Figura 639 - Administration - Edit Administrator. 

 

Enable API: Informar se o usuário administrador poderá ter permissão de acesso a API do sistema. 

Depois clique em [Salvar].  

Na aba [Profiles], onde será criado os perfis de permissão de acesso as interfaces de administração. 

Para adicionar um perfil, clique em Adicionar [ ]. 
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A interface de cadastro é dividida em 3 (três) abas [Information], [Permissions] e [Ações]. 

Na aba “Information”:  

 

Figura 640 - Administration - Add Profile. 

 

• Name: Informar um nome para o perfil que será cadastrado. Ex.: Domains Admins; 

• Available Administrators: Lista com os usuários administradores desníveis para ser usado no 

perfil; 

• Profile administrators: Usuário administrador pertencente ao perfil. Ex.: blockbit. 

Na aba “Permissions”, será definido as interfaces no qual o perfil poderá ter acesso e o tipo de acesso, 
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que pode ser do tipo “View” e “Edit”. 

 

Figura 641 - Administration - Add Profile - Permissions. 

 

Na aba “Action”, é possível permitir ao administrador acessos específicos ao sistema, bem com Apply 
Settings, Backup, Restore, Shutdown Server, Restart Server, Stop/Start Services, Start Services, Restart 
Services, Snapshot Backup, e Snapshot Restore. 
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Figura 642 - Administration - Add Profile - Actions. 

 

Depois clique em [Save].  

No exemplo temos: 

 



User Guide  

 

663  © BLOCKBIT 

 

Figura 643 - Administration - Profile. 

 

14.13.3 Central Management 

O recurso de gerenciamento global é uma ferramenta de integração de plataformas, que visa facilitar 

o processo de gestão de múltiplos dispositivos de Firewalls BLOCKBIT UTM a partir de uma gestão 

centralizada com o BLOCKBIT GSM. 

Nesta seção você administrador tem a opção de habilitar a integração com o BLOCKBIT GSM que 

permite aplicar desde configurações de sistema a políticas de segurança, isso é feito através de 

templates acessados remotamente no seu dispositivo, sendo integrados de forma segura por meio de 

troca de chaves de deploy da API. 

Esta integração ainda contempla recursos de gerenciamento centralizado do dashboard e a emissão 

de relatórios analíticos “Logs” que geram visibilidade completa ao administrador quanto ao 

monitoramento do seu ambiente de rede. 

Para habilitar este recurso, requer a instalação prévia de um Appliance para o BLOCKBIT GSM.  

Acesse [Administration] >> [Central Management]. A tela abaixo será exibida: 
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Figura 644 - Administration - Central Management. 

 

Para facilitar o processo de configuração, abaixo as especificações dos itens de configuração da 

integração com o BLOCKBIT GSM. 

Clique em [ ] Enable Manager para a integração com o GSM para os serviços de gerenciamento 

centralizado das configurações e da base de políticas de segurança.  

Clique em [ ] Enable updates from centralized repository para o deploy de atualização do sistema a 

partir da integração com o BLOCKBIT GSM para todos os dispositivos BLOCKBIT UTM da malha de rede 

gerenciados por ele.  

• [Endereço da Manager] 

Especificação do endereço IP do dispositivo BB GSM Manager. Ex.: 172.16.102.101 

• [Status] “status padrão offline” 

Seu status padrão “off-line” é atualizado/ alterado para “online” após a configuração da integração e a 

troca de chaves realizada com sucesso. Este procedimento requer a cópia das chaves de deploy e da 

API inseridas e habilitadas no BB-GSM (consultar manual do GSM para a realização do procedimento). 

• [Deploy Service] 

Se refere a porta de comunicação com o BLOCKBIT GSM Manager. Porta [444/TCP]. 
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• [Deploy key]  

Esta é a chave pública usada como autenticação para o deploy “descompactação” dos arquivos de 

templates da base de configuração e das políticas de segurança distribuídos pelo BB GSM para os 

dispositivos firewall BLOCKBIT UTM. 

Clique em gerar [ ] a chave, depois clique em copiar [ ] a chave. 

Essa chave deve ser copiada e salva nas configurações do BLOCKBIT GSM. (consultar manual do GSM para 

a realização do procedimento). 

• [Administrator] 

Selecione da lista o administrador com direito de executar o deploy dos templates do BLOCKBIT GSM. 

• [API key]  

Esta é a chave pública usada como autenticação da API – “Application Programing Interface” um 

conjunto de rotinas e padrões no acesso ao BLOCKBIT GSM para recepção dos templates e acesso a 

base de “Loggers” quando habilitados no dispositivo BLOCKBIT UTM. 

Clique em gerar [ ] a chave, depois clique em copiar [ ] a chave. 

Clique em [ ] Habilitar Logger para a integração com o GSM Analyser e consolidando todos os logs: 

“Tráfego”, “Acesso WEB”, “Ameaças”, “Ataques” e “Aplicativos” em um único dispositivo com a 

vantagem de um servidor dedicado para o gerenciamento de relatórios.  

• [Enable Logger] 

Especificação do endereço IP do dispositivo BLOCKBIT GSM responsável pelo Logger. Ex.: 

172.16.102.101. 

• [Status] “status padrão offline” 

Seu status padrão “off-line” é atualizado/ alterado para “online” após a configuração da integração e a 
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troca de chaves realizada com sucesso.  

Este procedimento requer a cópia das chaves de deploy e da API inseridas e habilitadas no BLOCKBIT 

GSM. (consultar manual do GSM para a realização do procedimento). 

• [Logger Service] 

Se refere a porta de comunicação com o BLOCKBIT GSM Analyzer. Porta [555/TCP]. 

Depois clique em [Salvar].  

Após a [Aplicar] a configuração, realize a troca de chaves de “Deploy” e da “API”. 

Clique em iniciar [ ] os serviços “GSM” e “Logger”. 

 

Figura 645 - Start GSM Service? 

 

 

Figura 646 - Start Logger Service? 

 

14.13.4 Audit Logs 

Este recurso tem como finalidade principal “Auditar” todas as operações realizadas no sistema, desde 

“Visualização”, “Configuração de um serviço”. Além disso, é possível acessar as “Definições” e ou 
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“Alterações” de uma política de compliance realizada por qualquer um dos administradores do 

sistema, seja o “Super Administrador” ou “Administrador Comum”. 

Clicando na Aba [Audit Log] é possível aplicar filtros por: “Data inicial/final”, “Administradores”, 

“Interfaces” e ainda definir o limite que deseja exibir por página. 

 

Figura 647 - Administration - Audit Logs. 

  

14.13.5 Blocked Addresses 

Na aba [Blocked Addresses] 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 do timeout estabelecido nas configurações e políticas de acesso a interface de gerenciamento 

WEB. 

 

Figura 648 - Administration - Blocked Addresses. 
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14.14  Maintenance 

O serviço de manutenção do Blockbit UTM é responsável pela limpeza dos dados alocado no disco local 

do appliance ou da máquina virtual. Abaixo seguem os diretórios e relatórios possíveis de serem 

gerenciados pela ferramenta de manutenção. 

• All Files: Todos os arquivos listados abaixo; 

• Temporary: Arquivos temporários dos serviços e sistema; 

• Quarantime: Arquivos na quarentena do serviço Antimalware; 

• PCAP: Arquivos de dumps de rede gerados; 

• Cache: Arquivos e pastas do serviço Web Cache; 

• Reports: Relatórios gerados; 

• Logs: Arquivos de logs dos serviços e do sistema; 

• Statistics: Estatísticas geradas automaticamente como Dashboards e Analyzer.  

 

 

Figura 649 - Tela Maintenance. 

 

14.14.1 All Files 

Na aba All Files é possível visualizar o gráfico informando o tamanho de todos os diretórios para a 

manutenção no sistema.  
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Figura 650 - Maintenance – All files. 

 

Na aba All files ao clicar sobre o botão [ ], é possível apagar os dados de todos os diretórios. 

 

Figura 651 - Clear All files. 

 

Após clicar no botão [Ok] serão removidos os dados de todos os diretórios. 

 

 

Ao selecionar a opção de apagar todos os dados, o sistema irá exibir um 

alerta informando que o serviço de proxy será reinicializado. 
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14.14.2 Temporary 

Na aba temporary é possível visualizar o tamanho do diretório temporário e a sua última alteração, e 

ao clicar sobre o botão [ ], é possível apagar os dados do diretório conforme a tela abaixo. 

 

Figura 652 - Temporary files. 

 

Após clicar no botão [Ok] serão removidos os dados do diretório temporário. 

 

14.14.3 Quarantine 

Na aba Quarantine é possível visualizar o tamanho do diretório temporário e a sua última alteração, e 

ao clicar sobre o botão [ ], é possível apagar os dados do diretório conforme a tela abaixo. 

 

Figura 653 - Quarantine files. 

 

Após clicar no botão [Ok] serão removidos os dados do diretório de quarentena. 
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14.14.4 PCAP 

Na aba PCAP é possível visualizar o tamanho do diretório e a data da última alteração, e ao clicar sobre 

o botão [ ], é possível apagar os dados do diretório conforme a tela abaixo. 

 

Figura 654 - PCAP files. 

 

Após clicar no botão [Ok] serão removidos os dados do diretório de PCAP. 

14.14.5 Cache 

Na aba cache é possível visualizar o tamanho do diretório e a data da última alteração, e ao clicar sobre 

o botão [ ], é possível apagar os dados do diretório conforme a tela abaixo. 

 

Figura 655 - Cache files. 

Após clicar no botão [Ok] serão removidos os dados do diretório de cache. 
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14.14.6 Reports 

Na aba cache é possível visualizar o tamanho do diretório e a data da última alteração, o diretório 

reports está dividindo em 2 subdiretórios PDF e CSV, dessa forma é possível apagar todo o conteúdo 

do diretório ou somente um subdiretório especifico, para tanto, basta clicar sobre o botão [ ], 

conforme a tela abaixo. 

 

Figura 656 - Reports files. 

 

Após clicar no botão [Ok] os dados do diretório de reports serão removidos. 

 

14.14.7 Logs 

Na aba logs é possível visualizar o tamanho do diretório e a data da última alteração, o diretório logs 

está dividindo em 5 subdiretórios, são eles: “Network Traffic”, “Web Traffic”, “Antimalware”, “Threat 

Ao selecionar a opção de apagar o Cache, o sistema irá exibir um alerta 

informando que o serviço de proxy será reinicializado. 
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Protection” e “Instrusion Prevention” dessa forma é possível apagar todo o conteúdo do diretório ou 

somente um subdiretório especifico, para tanto, basta clicar sobre o botão [ ], conforme a tela 

abaixo. 

 

Figura 657 - Logs files. 

 

Após clicar no botão [Ok] serão removidos os dados do diretório de logs. 

 

14.14.8 Statistics 

Na aba statistics é possível visualizar o tamanho do diretório e a data da última alteração, o diretório 

logs está dividindo em 5 subdiretórios, são eles: “Network Traffic”, “Web Traffic”, “Antimalware”, 

“Threat Protection” e “Instrusion Prevention” dessa forma será possível apagar todo o conteúdo do 

diretório ou somente de um subdiretório especifico ao clicar sobre o botão [ ], conforme tela abaixo. 
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Figura 658 - Statistics files. 

 

Após clicar no botão [Ok] serão removidos os dados do diretório de statistics. 
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14.15 Certificates 

O Certificado SSL, tecnicamente chamado de Secure Socket Layer (SSL) é um padrão global em 

tecnologia de segurança, ele é capaz de criar um canal criptografado entre um servidor web e um 

navegador (browser) de modo a garantir que todos os dados transmitidos estejam protegidos e 

seguros. 

A tecnologia SSL foi incorporada em todos os browsers populares e funciona automaticamente quando 

um usuário se conecta a um servidor habilitado para o protocolo.  

O SSL (Secure Sockets Layer) dispõe de um sistema de criptografia que se utiliza de duas chaves para 

encriptar os dados: Uma chave pública conhecida por todos e uma chave privada que apenas o 

destinatário possui.  

O que é a chave privada? 

A chave privada é gerada simultaneamente com a chave pública e são relacionadas entre si em um 

sistema de criptografia assimétrica. A chave privada deve ser mantida em sigilo e sob posse somente 

de seu titular. Com ela é possível assinar digitalmente documentos e arquivos de forma inequívoca 

pelo seu titular. 

O que é a chave pública? 

A chave pública é gerada simultaneamente com a chave privada e são relacionadas entre si utilizando 

um sistema de criptografia assimétrica. A chave pública está associada com os dados do seu titular e é 

utilizada para verificar a assinatura digital que foi criada com a chave privada correspondente. Ela 

também é utilizada para cifrar mensagens ou arquivos que podem ser decifrados com a chave privada 

correspondente. 

 

14.15.1 Entendendo o funcionamento SSL 
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Quando o seu navegador se conecta a um servidor SSL, ele automaticamente pedirá ao servidor um 

certificado digital da Autoridade Certificadora (CA), ela autenticará a identidade do servidor de forma 

a garantir o tráfego de dados para o verdadeiro destino de modo seguro, e não um endereço 

falsificado. 

No entanto, caso haja uma falha com a Autoridade Certificadora, o seu navegador irá abrir uma janela 

para informá-lo sobre o problema que encontrou, permitindo-lhe terminar a sessão ou continuar sob 

seu próprio risco. 

Ocorrendo tudo conforme o esperado, o seu browser irá automaticamente criptografar todas as 

informações antes do envio.  

Quando as informações chegam a um servidor seguro, são decifradas usando uma chave secreta. No 

momento que o servidor retorna dados ou informações para a origem da conexão, essas informações 

também são criptografadas pelo servidor antes de serem enviadas, seu navegador irá decifrá-las 

automaticamente no momento do recebimento. 

No tráfego para aplicações WEB em servidores seguros, também é possível autenticar os clientes que 

se conectam de modo a garantir, por exemplo, que o usuário não esteja tentando se passar por outra 

pessoa que possua acesso restrito. Outra característica da tecnologia SSL é a capacidade de autenticar 

os dados de modo que um intercessor não possa substituí-los por informações falsas sem ser 

detectado. 

 

Exemplificando: 

Pense na mensagem como sendo uma fechadura de cofre em um banco sendo que ela possui duas 

chaves: Uma para trancar (criptografar) e outra para destrancar (decifrar) a porta. 
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Figura 659 - Funcionando de uma conexão SSL. 

 

As Conexões SSL são um meio eficaz de obter segurança no tráfego de dados em aplicações Web.  

Simplificando o Certificado SSL garante ao seu cliente (usuário) de que os dados enviados a sua 

aplicação web estejam sempre assegurados. 

 

14.15.2 Gerenciador de Certificados 

Certificados geralmente são emitidos para: Um determinado servidor de aplicações web, serviços ou 

até mesmo usuários, sendo que eles podem possuir finalidades, tempo de validade e, destinatários 

específicos. 

Em função disso, às vezes pode ser necessário obter certificados adicionais, renovar certificados 

existentes, examinar ou modificar as propriedades de um certificado, ou mesmo revogar certificados.  

Embora muitas dessas tarefas possam ser executadas para um único usuário, computador, ou serviço, 

muitas vezes são executadas por um administrador em um servidor.  

Esta seção descreve as tarefas comuns de gerenciamento de certificados e o procedimento para cada 
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uma delas. 

Criar, importar e gerenciar “Authorities”, “Services”, “Users” e “Revokation”. 

O gerenciador de certificados suporta: 

• Autoridades Certificadoras: 

o CA Local; 

o CA Remota. 

• Certificado de Serviços; 

• Certificado de Usuários;  

• Revogação de certificados. 

Nesta sessão iremos aprender como configurar cada etapa do gerenciamento de certificados. 

 

14.15.2.1 Autoridade Certificadora (C.A – Certificate Authority) 

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. 

O BLOCKBIT UTM permite que o administrador crie sua a própria autoridade certificadora, sendo esta 

uma maneira simples e prática de se obter o certificado que será utilizado para garantir confiabilidade 

no acesso aos recursos da solução: 

• Interface WEB do BLOCKBIT UTM; 

• Autenticação web ou Captive portal; 

• Interceptação SSL nos acessos via proxy; 

• VPN IPSEC RAS; 

• VPN SSL Site-to-site; 

• VPN SSL RAS. 
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O BLOCKBIT UTM gera uma Autoridade Certificadora na execução do “Wizard de configuração”, sendo 

esta, realizada no processo de instalação do sistema.  

Essa mesma entidade certificadora é responsável pela emissão de certificados digitais de serviços e 

usuários suportados pelo BLOCKBIT UTM. 

Para acessar a interface de gerenciamento de certificados, vá para [System] >> [Certificates]. 

 

Figura 660 - Certificate Management. 

 

A interface [Authorities] se divide em [Local CA] e [Remote CA]. 

No quadro [Local CA] você pode fazer “download” para importação da Local CA nos dispositivos da 

rede, ou gerar uma “nova” (CA - Certificate Authority). 

Para fazer download do certificado, clique em [ ].  

 

Apenas em caso de necessidade especial o administrador pode gerar uma nova (CA - Certificate 

Authority), clicando em Salvar [ ].  

 

Após o “Download” da CA. Instale a CA em todos os dispositivos da rede.  

Salvar uma CA requer que o servidor gere uma nova entidade certificadora. 

Esta ação exige a reinstalação da nova CA em todos os dispositivos da rede. 
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No quadro [Remote CA] você tem a opção de [Importar] um certificado assinado por alguma 

entidade certificadora válida.  

O certificado deve estar no formato “.crt” ou “.pem”. O arquivo contendo o certificado, inclui as 

informações de identidade, chave pública data de expiração e assinatura. 

Para a importação do certificado clique em [ ] selecione os arquivos correspondentes para a 

importação e clique em [Importar]. 

Caso deseje recriar a CA, você também deve refazer o Certificado do 

Servidor, este procedimento requer a instalação da nova CA em todos os 

dispositivos da rede. Faça o download da CA e reinstale em todas as 

estações de trabalho. Lembrando que para validação da nova CA. você deve 

REINICIAR o servidor. 
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Figura 661 - Import CA. 

14.15.2.2 Services (CS - Certificate Service) 

Já vimos que Autoridades Certificadoras são empresas responsáveis por validar a identidade de uma 

aplicação web.  

Esta validação é realizada a partir dos certificados digitais ou de serviços. 

É muito importante entender a distinção entre o certificado digital e o de serviço e também quem pode 

ter ou usar estes certificados. 

O certificado digital é um documento eletrônico que garante e protege as transações online e a troca 

virtual de documentos, mensagens e dados que possuam validade jurídica. Com esta tecnologia, o 

sistema pode validar e reforçar os mecanismos de segurança online, através dessa técnica é possível 

garantir a privacidade e confirmar a autenticidade das informações dos usuários e do acesso às 

aplicações relacionadas ao certificado. 

O certificado pode ser de titularidade de uma Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Equipamento ou Aplicação. 

Exemplos de titularidade:Nos casos de Equipamento/Aplicação podemos exemplificar um certificado 

de servidor(serviço) emitido para um common name (host domínio) da sua rede. 
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Neste item, o administrador pode cadastrar, importar, visualizar e gerenciar Certificados de Serviços 

“CS - Certificate Services” cada qual para uma finalidade. 

Interface WEB do BLOCKBIT UTM.  

• Autenticação web ou Captive portal; 

• Interceptação SSL nos acessos via proxy; 

• VPN IPSEC RAS; 

• VPN SSL Site-to-site; 

• VPN SSL RAS. 

Para acessar a interface clique em [Services]. 

 

Figura 662 - Certificate Management – Services. 

 

Os Certificados de Serviços são utilizados para resolver nomes de hosts do servidor correspondentes 

aos serviços publicados na rede, para isso é importante lembrar que os nomes (hosts) que forem 

adicionados ou configurados como “Certificados de serviço”, devem ser cadastrados e configurados 

no serviço de DNS, deste modo, o mesmo pode resolver os nomes correspondentes aos serviços 

publicados através do seu BLOCKBIT UTM.  

 

14.15.2.3 Adicionar Certificado de Serviços 

Para cadastrar um certificado de serviço, clique em “ADD” [ ] e preencha o campo “Hostname” com 

o nome correspondente ao serviço que irá utilizar o certificado como validador. 
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Figura 663 - New service certificate. 

 

 

Figura 664 - New service certificate installed. 

 

14.15.2.4 Importar Certificado de Serviços 

Para importar um Certificado assinado, clique em “Importar” [ ], e preencha o campo “Name” com 

o nome correspondente ao serviço que irá utilizar o certificado como validador, feito isso, especifique 

os locais de onde serão realizadas as importações dos certificados. 

Formato [.crt/.pem] 

O certificado “.crt/.pem” contém o certificado, incluindo as informações de identidade, chave pública 

data de expiração e assinatura. 

Formato [.key] 

O certificado “.key” contém as informações da identidade privada. 
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Clique em [Selecionar arquivo...] e selecione cada certificado correspondente, após esse passo, clique 

em [Importar]. 

 

Figura 665 - Import service certificate. 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente os CS – “Certificate Services” ou “Certificados de serviços” 

importados correspondem a uma “C.A - Certificate Authority” válida ou a 

um “CA Remoto”. 
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Extensões relacionadas a certificados digitais: 

Tabela 18 - Extensões relacionadas a certificados digitais. 

Extensão Descrição 

.kdb Key Database File 

.p12 PKCS-(Public Key Cryptography Standards) #12 Data File 

.csr Certificate Signing Request 

.pem PEM Encoded Certificate File 

.crl Certificate Revocation List 

.p7m PKCS#7- (Public Key Cryptography Standards) - Encrypted Message 

.sst Microsoft Serialized Certificate Store 

.pkcs PKCS - (Public Key Cryptography Standards) – File 

.dsa PKCS7 - (Public Key Cryptography Standards) - Signature  

 

14.15.3 Users (CU – Certificate Users) 

Certificados geralmente são emitidos para um determinado servidor de aplicações web, serviços ou 

mesmo usuários, com finalidades, tempo de validade e destinatários específicos.  

Já vimos as autoridades certificadoras e os certificados de serviços, neste item veremos os certificados 

de usuários, sendo estes, utilizados como fator de segurança nos processos e serviços que requerem 

autenticação ou apresentações de credenciais. 

A autenticação por dois fatores, também conhecida como 2FA, é uma informação adicional que é usada 

para permitir acesso à determinado serviço. Neste caso, quando este recurso estiver habilitado nos 

serviços que requerem autenticação de usuário, o mesmo deve possuir um certificado de usuário para 

validar sua credencial e deste modo, ter seu acesso autorizado no respectivo serviço. 
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Neste item, o administrador pode gerenciar, cadastrar e visualizar os certificados de usuários para 

múltiplos sistemas operacionais 

Para acessar a interface clique em [Users]. 

 

Figura 666 - Certificate Management – Users. 

 

 

14.15.3.1 Adicionar Certificados de Usuários 

Para a cadastrar um certificado de usuário, clique em “ADD” [ ] e preencha o campo “Name”, e 

selecione o “User” correspondente da lista e associe-o ao “Operational System” da sua conexão de 

origem de acordo com a lista suportada. 

 

Figura 667 - New user certificate. 
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Figura 668 - New user certificate installed. 
 
 

 

 

14.15.4 Revokation 

Os certificados digitais são documentos eletrônicos com período de validade determinado podendo 

variar conforme o tipo de certificado adquirido sendo que, a revogação de um certificado digital é o 

processo de cancelamento deste, quando durante o período de sua validade. 

A revogação pode ser solicitada a qualquer momento pelo titular do certificado, ou seu responsável. 

Sempre que se entender que exista a necessidade de realizar o seu cancelamento, seja devido ao 

comprometimento da segurança de sua chave privada ou mudanças das informações do certificado, 

entre outros motivos possíveis, como: 

• Quando constatada emissão imprópria ou defeituosa do mesmo; 

• Perda ou roubo do certificado (inclusive do PC no caso de certificado digital A1); 

• Acesso indevido; 

• Comprometimento ou suspeita de insegurança da chave privada correspondente à chave 

pública contida no certificado; 

• Comprometimento ou danificação da mídia armazenadora, inclusive o computador no caso de 

certificado digital A1; 

O gerenciamento de certificados suporta “Múltiplos” certificados de usuário 

para os múltiplos Sistemas Operacionais. 
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• Constatação de informação incorreta no certificado; 

• Necessidade de alterar qualquer informação constante do certificado; 

• Mudança na razão ou denominação social do titular (equipamentos, aplicações e pessoas 

jurídicas); 

• Extinção, dissolução ou transformação do titular do certificado (equipamentos, aplicações e 

pessoas jurídicas); 

• Extinção, dissolução ou transformação da AC relacionada com o certificado. 

Revogar um certificado significa encerrar a sua validade antes do prazo previsto, ou seja, 

impossibilitando, a partir da revogação, o seu uso. 

 

 

A ideia é mostrar os certificados que não estão ativos, revogados ou cancelados, especificamente para 

aquela “CA – Certificate Authority” (ou Autoridade Certificadora), impedindo assim, que um certificado 

sem validade seja utilizado. 

Neste item, o administrador pode gerenciar a lista de certificados revogados para uma entidade 

certificadora (“CA – Certificate Authority”), visualizar os dados da CA e o status, se “Válido” ou 

“Revogado”, bem como a opção de “Download” do arquivo “.crl” referente a lista das ocorrências de 

revogação. 

Para acessar e gerenciar a lista clique em [Revokation]. 

 

 

É importante manter uma “Lista de Certificados Revogados (LCRs)”, sendo 

estes normalmente, arquivos com extensão “.crl”. 
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Figura 669 - Certificate Management – Revokation. 

 

Para visualizar os dados da CA e o seu status clique em “Visualizar” [ ]. 

 

Figura 670 - List Revokation Local CRL. 

 

14.15.4.1 Importar Lista de Revogação 

Para importar uma lista de revogação de Certificados Digitais Assinados, clique em “Importar” [ ], e 

preencha o campo “Nome” com o nome correspondente para identificação da CA Remota. E 

especifique o local de onde será realizada a importação do arquivo. 

Formato [.crl] 

O arquivo “.crl” contém as informações de identidade, e a lista dos certificados revogados e a data de 

revogação. 



 User Guide 

 

© BLOCKBIT  690 

 

Clique em [Selecionar arquivo...] depois clique em [Importar]. 

 

Figura 671 - Import revokation list. 
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14.16 Backup 

A opção Backup do Sistema gera uma “imagem” completa do sistema, o que inclui desde o “Sistema 

Operacional”, o “banco de dados de configuração” e o “dados de estatística do dashboard”, garantindo 

uma cópia íntegra do sistema, dessa forma também é garantida a sua restauração de maneira muito 

mais rápida e eficiente. 

A opção Snapshot, oferece uma forma mais rápida e compacta para salvar as configurações do 

BLOCKBIT UTM. 

Antes de configurar o serviço de backup, você precisar configurar o serviço de “Storage”.  

Acesse a interface de gerenciamento de backup, vá para [System] >> [Backups]. 

 

Figura 672 - System Backups. 

14.16.1 Backups 

O serviço de backups é composto por dois widgets, que, serão detalhados a seguir: 

• Settings; 

• Device Backups. 
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14.16.1.1 Settings 

Nesta área você configura o serviço de backup e define o local de armazenamento entre as opções de 

armazenamento “NFS”, “SSH” ou “Disco”, previamente cadastrados em [System] >> [Backups] >> 

[Storages]. O sistema possibilita executar 3 tipos de backup, backup de sistema, snapshot e backup de 

log. 

Você ainda pode selecionar o tipo de backup: [Diário] ou [Semanal] e definir um horário para realizar 

o backup automaticamente. 

• Storage: Define o local onde será armazenado os backups. Ex.: Backup – NFS; 

SYSTEM BACKUP 

• Period: Define o período que o backup de sistema será realizado, o mesmo pode ser diário ou 

semanal. Ex.: Daily; 

• Hour: Define o horário que será realizado o backup. Ex.: 12:01; 

• Automatic cleanup: Define a quantidade de backups serão armazenados no storage. Ex.: 2. 

SNAPSHOT 

• Period: Define o período que o backup de snapshot será realizado, o mesmo pode ser diário, 

ou semanal. Ex.: Daily; 

• Hour: Define o horário que será realizado o backup. Ex.: 12:01; 

• Automatic cleanup: Define a quantidade de backups de snapshot que serão armazenados no 

storage. Ex.: 2. 

LOG BACKUPT 

• Period: Define o período que o backup de log será realizado, o mesmo pode ser diário, ou 

semanal. Ex.: Daily; 

• Hour: Define o horário que será realizado o backup. Ex.: 12:01; 

• Automatic cleanup: Define a quantidade de backups de log que serão armazenados no storage. 

Ex.: 2 
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Figura 673 - Backup - Settings. 

 

Após isso, clique no botão [ ] para salvar as configurações. 



 User Guide 

 

© BLOCKBIT  694 

 

14.16.1.2 Backup on-demand 

O sistema também conta com o recurso de executar um backup na hora, manualmente, basta um 

clique em [ ]. 

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

IMPORTANTE: O Backup é gerado no modo criptografado, dessa forma para ser restaurado em caso 

de uma possível reinstalação do sistema, é necessário o uso da mesma chave de integridade da 

instalação anterior que fica em [System] >> [Administration] >> [Settings] >> [Sessions], em Integrity 

key. 

14.13.1.3 Device Backups  

Nesta área o sistema retorna a lista dos arquivos de backup disponíveis no armazenamento 

selecionado e configurado na guia [Settings]. 

Na coluna Date, o arquivo é gerado com a data e hora do sistema no momento da sua realização; na 

coluna Type, é informado o tipo de backup; Na coluna Size após clicar no botão [ ], o tamanho do 

backup será exibido; na coluna Action existe dois botões, o botão [ ] que é responsável por 

restaurar o backup, e o botão [ ] que serve para excluir o backup do armazenamento. 

 

Figura 674 - Device Backups. 
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Caso esteja fazendo uma reinstalação, lembrar que o backup foi salvo no modo “criptografado” e 

portanto, o algoritmo usado na criptografia utiliza-se da chave de integridade gerada pelo “Wizard de 

configuração” da instalação original do sistema de criptografia e descriptografia do backup/restore.  

Para o sucesso no restore do backup da instalação atual, requere-se que seja usada a mesma chave de 

integridade e licença utilizadas na ativação do produto durante a instalação anterior. 

Para restaurar um backup basta acessar o ícone [ ] e depois clicar em [Restaurar] para que o 

arquivo desejado seja restaurado. 

 

14.16.2 Storages 

Nessa seção iremos expor os tipos de armazenamentos suportados pelo sistema e suas aplicações: 

• SMB – “Server Message Block” comumente utilizado em compartilhamento de pasta pelo 

Windows. Esse modelo de armazenamento é disponibilizado pelo sistema para acesso através 

do portal da VPN SSL; 

• NFS – “Network File System” comumente utilizado em compartilhamento de pastas em 

servidores UNIX. Esse modelo de armazenamento é disponibilizado pelo sistema para as 

aplicações de “Backup/ Restore”; 

• SSH – “Secure Shell” é um protocolo de rede criptográfico comumente utilizado para conexão 

de serviços de rede de forma segura. Esse modelo de armazenamento é disponibilizado pelo 

sistema para as aplicações de “Backup/ Restore”; 

• Disc – Dispositivo físico de armazenamento de dados. São suportados dispositivos do tipo (USB-

HDD; USB-SSD). Esse modelo de “Storage” é disponibilizado pelo sistema para as aplicações de 

“Backup/Restore”. 

Acesse a interface de gerenciamento dos Armazenamentos, vá para [System] >> [Backups] >> 

[Storage]. 
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Figura 675 - Backup Storages. 

 

14.16.2.1 Add Storage SMB 

Para adicionar um armazenamento SMB, clique em [System] >> [Backups] >> [Storages], depois clique 

em Add [ ]. Configure o formulário de acordo com as especificações para conexão com respectivo 

servidor SMB. 

• Description: Nome da conexão. Ex.: Document; 

• Login: Usuário do servidor de arquivos. Ex.: blockbit1; 

• Password: Senha do usuário do servidor de arquivos; 

• IP: Endereço IP do servidor de arquivos. Ex.: 172.16.102.52; 

• Share: Nome da pasta que foi compartilhada no servidor de arquivos. Ex.: storage. 
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Figura 676 - Add SMB storage. 
 

Depois de preencher todos os campos clique em [Save]; 

Após salvar a tela abaixo será exibida. 

 

Figura 677 - Show SMB storage. 

 

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

Ao clicar sobre o botão Refresh [ ] a tela irá atualizar e exibirá a tela abaixo. 
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Figura 678 - Status SMB Storage. 

  

14.16.2.2 Add storage NFS 

Para adicionar um armazenamento NFS, clique em [System] >> [Backups] >> [Storage], depois clique 

em Add [ ]. Configure o formulário especificando os campos “Description”, “IP” e “Directory” do 

servidor NFS para o armazenamento do recurso de backup/restore, depois clique em [Salvar]. 

• Description: Nome do armazenamento NFS. Ex.: Backup; 

• IP: Endereço IP do servidor NFS. Ex.: 172.16.102.53; 

• Directory: Diretório de armazenamento no servidor NFS. Ex.: /storage/backup. 
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Figura 679 - Add NFS storage. 

 

Após preencher todos os campos clique em [Save]. 

 

A configuração deste item pode ser definida com base nas configurações e especificações do servidor 

NFS. 

O administrador não conhecendo detalhes da configuração do servidor NFS, 

pode manter os valores padrões de configuração da interface. 
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Após salvar a tela abaixo será exibida. 

 

Figura 680 - Show storage NFS. 

 

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

Ao clicar sobre o botão Refresh [ ] a tela irá atualizar e exibirá a tela abaixo. 

 

Figura 681 - Status storage NFS. 

  

14.16.2.3 Add Storage SSH 

Para adicionar um armazenamento SSH, clique em [System] >> [Storage], depois clique em Add [

]. Configure o formulário especificando os campos “Description”, “IP” e “Directory” do servidor NFS 

para o armazenamento do recurso de backup/restore, depois clique em [Salvar]. 

• Description: Nome do armazenamento SSH. Ex.: Backup SSH; 

• IP: Endereço IP do servidor SSH. Ex.: 172.16.102.53; 

• Port: Porta do serviço SSH. Ex.: 22; 

• User: Usuário responsável pela conexão ssh. Ex: user1; 

• Directory: Diretório de armazenamento no servidor SSH. Ex.: /home/user1/backup. 
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Figura 682 - Add SSH storage. 

 

Depois de preencher todos os campos clique em [Save]. 

Após salvar a tela abaixo será exibida. 

 

Figura 683 - Show storage SSH. 

 

Observação: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone: [ ]. 
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Após isso, vamos editar o storage “SSH” clicando no botão [ ] que fica na coluna Action, a tela abaixo 

será exibida. 

 

Figura 684 - Edit storage SSH. 
 

O sistema irá gerar uma chave pública para ser exportada para o servidor SSH, ao clicar sobre o ícone 

[ ], esta chave será copiada conforme exibido na tela abaixo. 

 



User Guide  

 

703  © BLOCKBIT 

 

Figura 685 - Save storage SSH. 

 

Após copiar a chave iremos no servidor remoto onde será configurado o SSH. 

No diretório .ssh do usuário onde será feito o armazenamento do backup como por exemplo: 

“/home/user1/.ssh”, a chave que foi copiada no diretório authorized_keys será salva, conforme 

imagem abaixo. 
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Figura 686 - SSH authorized_keys. 

 

Ao editar o arquivo vamos colar a chave e salvar as alterações. 

 

Figura 687 - Edit SSH authorized_keys. 

 

Após isso, ao clicar sobre o botão Refresh [ ] a tela irá atualizar e exibirá as informações abaixo. 

 

Figura 688 - Status storage SSH. 
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14.16.2.4 Add Storage Disc 

Para identificar um dispositivo do tipo “Disc”, clique em [System] >> [Storage], depois clique em 

Refresh [ ], desta forma, será feito o reconhecimento do tipo de dispositivo, montagem e 

configuração da unidade de acesso de acordo com sua identificação. 

O sistema requer que dispositivos do tipo “Disco” estejam formatados de acordo com o sistema de 

arquivos de registro EXT4. 

Para executar a formatação do disco basta acessar o console do BLOCKBIT UTM, clicando em 

[Terminal]. 

Para fazer login no terminal, utilize o usuário admin e a senha personalizada. 

Login: admin 

Password: admin 

 

Figura 689 - Terminal 

O acesso ao terminal é restrito, para listar os comandos disponíveis, digite: ?. 

1. Para listar o novo disco, digite: fdisk –l 
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admin > 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                              
 
admin  >  

Para formatar o disco identificado, digite “mkfs -t ext4 [/dev/sdx??]”.  

2. Digite: ex. mkfs -t ext4 /dev/sdb/ 
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admin > mkfs -t 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:                                                                                                   
        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                                                                                                                                   
admin  > 

Uma vez conectado ao servidor e formatado no padrão EXT4, o dispositivo estará pronto para listar. 

Em [System] >> [Backups] >> [Storage], clique em Refresh [ ], o sistema aplicará o recurso 

“AUTO_MOUNT” e o dispositivo ficará automaticamente disponível para seleção. 

Observação: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone: [ ]. 
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14.17 Objects 

O sistema foi desenvolvido orientado a objetos para facilitar o processo de configuração, manutenção 

e leitura de regras. Os objetos são um recurso cuja finalidade é interagir de maneira amigável com o 

usuário a fim de simplificar o processo de configuração, habilitação dos serviços e recursos gerais do 

sistema. Os Objetos podem ser compartilhados entre os serviços do sistema. 

Tipos de objetos suportados são: 

• IPv4 Addresses; 

• IPv6 Addresses; 

• MAC Addresses; 

• Services; 

• Time; 

• Period/Dates; 

• Dictionary; 

• Content-type. 

Qualquer alteração efetuada em um objeto é automaticamente replicada e aplicada em todos os 

serviços utilizados pelo respectivo objeto.  

Para gerenciamento dos objetos clique em [System] >> [Objects], será exibida a interface [Object 

Manager], a partir desta mesma, poderemos “Adicionar”, “Editar”, “Remover”, “Agrupar” e inclusive 

“Importar” listas de alguns tipos de objetos. 
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Figura 690 - Object Manager. 
 
 

Na tela de cadastro de objeto existem 3 botões no canto superior direito conforme a imagem abaixo. 

 

Figura 691 - Object – Actions. 

As ações padrão para todas as janelas, são: 

• Import List: Adiciona um objeto a partir de uma lista; 

• Add: Adiciona um objeto; 

• List actions: 

o Select: Permite selecionar objetos existentes; 

o Select all: Seleciona todos os objetos exibidos; 

o Remove: Remove os objetos selecionados; 

o Grouping: Cria um grupo com os objetos selecionados. 

 

Cada objeto existente permite três ações, que são localizada na coluna a direita do objeto: [

]. 
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• Caso seja utilizada a primeira ação, é possível visualizar onde o objeto está sendo usado 

conforme visualizado na tela abaixo: 

 

Figura 692 - Object – Mapping. 

 

• A segunda opção possibilita editar o objeto cadastrado; 

• A terceira opção possibilita remover o objeto, caso o mesmo não esteja sendo utilizado. 

 

14.17.1 IPv4 Addresses 

Clique em [System] >> [Objects] >> [IPv4 Addresses]. 

Nesta tela temos o painel administrativo dos objetos [IPv4 Addresses] que serão 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 utilizados nos processos de configuração e 

habilitação dos serviços. Os objetos de endereço de rede são classificados em dois tipos: 

• Unique IP; 

• LISTA (suporte a múltiplos endereços IPs/endereço de rede e Hosts). 
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Esta definição é aplicada no momento do cadastro do objeto de endereço, que permite sinalizar caso 

este será único ou não. 

 

Figura 693 - Object – IPv4 Addresses. 
 

14.17.1.1 Adding List IPv4 Address 

O primeiro ícone das ações disponíveis é responsável por importar uma lista de IP cuja função é 

cadastrar um objeto de endereços. 

Ao clicar sobre o botão [ ], a tela abaixo será exibida. 

• Name: Nome do objeto de IP. Ex.: IPs Servers; 

• Existing object: Caso queira importar a lista para um objeto já existente; 

• Description: Descrição do objeto de IP. Ex.: IPs Servers; 

• Group: Caso queira adicionar este objeto a um grupo já existente.  
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Figura 694 - Import IP Address object. 
 

Ao clicar sobre o botão “Choose File” e selecionar o arquivo que será importado, clicar no botão Add [

] para adicionar o conteúdo do arquivo dentro do objeto, caso queira remover algum endereço 

cadastrado, selecionar o endereço IP e clicar no botão [ ] e o conteúdo será removido. 

 

 

 

 

O formato suportado da lista é um endereço IP ou de rede por linha. 

 Ex.: 

10.0.0.1 

189.175.102.208 

172.16.0.0/16 
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Figura 695 - Import IP Address object. 
 

Para adicionar o objeto, clique no botão “Save” e este será criado com o conteúdo importado. 

14.17.1.2 Adding IPv4 Address / Group of Object 

Para adicionar um objeto de endereço IP ou um Grupo, clique no botão ADD [ ] e este será exibido 

nas opções: 

• Objeto de IP; 

• Grupo de objetos. 
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Figura 696 - Adding IPv4 Address or Object Group. 

 

14.17.1.2.1 Adding IPv4 Address 

Para adicionar um objeto de endereço IP clique em Add [ ], selecione a opção “Object”, configure 

o objeto de acordo com as definições do endereço de host e também, faça os ajustes necessários 

conforme as aplicações nas configurações dos respectivos serviços da solução, além disso, considere 

os campos do formulário: 

• Name: Defina o nome do objeto. Ex.: Local Network; 

• Unique IP: Defina se o objeto será do tipo IP único; 

• IP/Host: Defina o ip/host para adicionar no objeto. Ex.: 172.16.102.0; 

• Mask: Defina a máscara do ip que será adicionada no objeto. Ex.: 255.255.255.0; 

• Description: Defina uma descrição para o objeto. Ex.: Local Network; 

• Group: Caso queira adicionar este objeto em um grupo já existente. 
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Figura 697 - Add IPv4 Address object. 
 

Para adicionar o objeto, clique no botão “Save” e o objeto será criado. 

 

 

 

14.17.1.2.2 Adding Group IPv4 Addresses 

Para adicionar um grupo de objeto de endereço IPv4 clique em Add [ ] seleciona a opção “Object 

Group”, a tela abaixo será exibida: 

Uma vez definido o objeto do tipo UNIQUE IP, não é possível alterá-lo. 
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• Name: Nome do objeto. Ex.: Private Class Network; 

• Object to Add: Selecione os objetos que farão parte do grupo. Ex.: “Class A network”, “Class B 

network” e “Class C network”; 

• Group object: Objeto ou objetos pertencentes ao grupo. Ex.: “Class A network”, “Class B 

network” e “Class C network”; 

• Description: Descrição do grupo. Ex.: Private Class Network. 

 

Figura 698 - New Object Group. 
 
 

Para adicionar o objeto, clique no botão “Save” e o objeto será criado. 
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Figura 699 - Search Objects. 
 

14.17.2 IPv6 Addresses 

Clique em [System] >> [Objects] >> [IPv6 Addresses]. 

Nesta tela temos o painel administrativo dos objetos [IPv6 Addresses] que são utilizados em todo o 

sistema. 

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: 

• Unique IP; 

• LISTA (suporte a múltiplos endereços IPs/endereço de rede e Hosts). 

Esta definição é aplicada no momento do cadastro do objeto de endereço, que permite sinalizar se o endereço 
será do tipo único ou não. 
 

Para pesquisar o objeto cadastrado, clique no campo [Search], insira o texto 

de acordo os métodos de pesquisas permitidas e clique em [ ] para 
localizá-lo. 
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Figura 700 - Add IPv6 Addresses Object. 
 

14.17.2.1 Adding List IPv6 Address 

O primeiro ícone das ações irá importar uma lista de IP para cadastrar um objeto de endereços. 

Ao clicar sobre o botão [ ], a tela abaixo será exibida. 

• Name: Nome do objeto de IP. Ex.: IPs Servers; 

• Existing object: Caso queira importar a lista para um objeto já existente; 

• Description: Descrição do objeto de IP. Ex.: IPs Servers; 

• Group: Caso queira adicionar este objeto em um grupo já existente.  
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Figura 701 - Import IP Address object. 
 

Ao clicar sobre o botão “Choose File” e selecionar o arquivo que será importado clique no botão Add [

] para adicionar o conteúdo do arquivo dentro do objeto, caso queira remover algum endereço 

cadastrado, selecione o endereço IP e clique no botão [ ] e o conteúdo será removido. 

 

 

 

 

O formato suportado da lista é um endereço IP ou de rede por linha.  

Ex.: 

 2001::FF:01/68 

::FF:0A/128 

2001:abcd:172.16.102.0/120 
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Figura 702 - Import IP Address object. 
 

Para adicionar o objeto, clique no botão “Save” e o objeto será criado com o conteúdo importado. 

14.17.2.2 Adding IPv6 Address / Group of Object 

Para adicionar um objeto de endereço IP ou um Grupo, clique no botão ADD [ ] e serão exibidas as 

seguintes opções: 

• Objeto de IP; 

• Grupo de objetos. 
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Figura 703 - Adding IP Address or Object Group. 

 

14.17.2.2.1 Adding IPv6 Addresses 

Para adicionar um objeto de endereço IP clique em Add [ ] e selecione a opção “Object”, configure 

o objeto de acordo com as definições do endereço de host e também, faça os ajustes necessários 

conforme suas aplicações nas configurações dos respectivos serviços da solução, além disso, considere 

os campos do formulário: 

• Name: Defina o nome do objeto. Ex: Local Network; 

• Unique IP: Defina se o objeto será do tipo IP único; 

• IP/Host: Defina o IP/host para adicionar no objeto. Ex: 2001:db8::/32; 

• Prefix: Defina o prefixo do endereço IP que será adicionado no objeto. Ex: 32; 

• Description: Defina uma descrição para o objeto. Ex.: Local Network; 

• Group: Caso queira adicionar este objeto em um grupo já existente. 
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Figura 704 - Adding IPv6 Address. 
 

Para adicionar o objeto, clique no botão “Save” e o objeto será criado. 

 

 

 

14.17.2.2.2 Adding Group IPv6 Address 

Para adicionar um grupo de objeto de endereço IPv6 clique em Add [ ] selecione a opção “Object 

Group”, a tela abaixo será exibida: 

Uma vez definido o objeto do tipo UNIQUE IP, não é possível alterá-lo. 
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• Name: Nome do objeto. Ex.: Private Class Network; 

• Object to Add: Selecione os objetos que farão parte do grupo. Ex.: “Class A network”, “Class B 

network” e “Class C network”; 

• Group object: Objeto ou objetos pertencentes ao grupo. Ex.: “Class A network”, “Class B 

network” e “Class C network”; 

• Description: Descrição do grupo. Ex.: Private Class Network. 

 

Figura 705 - New Object Group. 
 
 

Para adicionar o objeto, clique no botão “Save” e o objeto será criado. 
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14.17.3 MAC Addresses 

Clique em [System] >> [Objects] >> [MAC Addresses] 

Nesse quadro temos o painel administrativo 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.  

 

Figura 706 - Object – MAC Addresses. 

 

14.17.3.1 Adding List MAC Address 

O primeiro ícone das ações irá importar uma lista de IP para cadastrar um objeto de endereços. 

Ao clicar sobre o botão [ ], a tela abaixo será exibida. 

• Name: Nome do objeto de IP. Ex.: MAC Servers; 

• Existing object: Caso queira importar a lista para um objeto já existente; 

• Description: Descrição do objeto de IP. Ex.: MAC Servers; 

• Group: Caso queira adicionar este objeto em um grupo já existente.  
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Figura 707 - Import MAC Address object. 
 

Ao clicar sobre o botão “Choose File” e selecionar o arquivo que será importado clique no botão Add [

] para adicionar o conteúdo do arquivo dentro do objeto, caso queira remover algum endereço 

cadastrado, selecione o endereço IP e clique no botão [ ] e o conteúdo será removido. 

 

 

 

 

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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Figura 708 - Import MAC Address object. 
 

Para adicionar o objeto, clique no botão “Save” e o objeto será criado com o conteúdo importado. 

 

14.17.3.2 Adding MAC Address / Group of Object 

Para adicionar um objeto de endereço IP ou um Grupo, clique no botão Add [ ], as opções a seguir 

serão exibidas: 

• Objeto de MAC; 

• Grupo de objetos. 
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Figura 709 - Adding MAC Address or Object Group. 

 

14.17.3.2.1 Adding MAC Address 

Para adicionar um objeto de endereço IP clique em Add [ ] e selecione a opção “Object”, configure 

o objeto de acordo com as definições do endereço de host e também, faça os ajustes necessários 

conforme suas aplicações nas configurações dos respectivos serviços da solução, além disso, considere 

os campos do formulário: 

• Name: Defina o nome do objeto. Ex.: MAC Dev; 

• Unique MAC: Defina se o objeto será do tipo MAC único; 

• MAC Address: Defina o MAC para adicionar no objeto. Ex.: 00:0b:ab:f1:9b:d4 e 

00:0b:ab:f1:9b:d5; 

• Description: Defina uma descrição para o objeto. Ex.: MAC Dev; 

• Group: Caso queira adicionar este objeto em um grupo já existente. 
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Figura 710 - Add MAC Address object. 
 

Para adicionar o objeto, clique no botão “Save” e o objeto será criado. 

 

 

 

14.17.3.2.2 Adding Group MAC Addresses 

Para adicionar um grupo de objeto de endereço MAC clique em Add [ ] selecione a opção “Object 

Group”, a tela abaixo será exibida: 

Uma vez definido o objeto do tipo UNIQUE MAC, não é possível alterá-lo. 
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• Name: Nome do objeto. Ex.: MAC ALL; 

• Object to Add: Selecione os objetos que farão parte do grupo. Ex.: “MAC devel”, “MAC John” e 

“MAC ADM”; 

• Group object: Objeto ou objetos pertencentes ao grupo. Ex.: “MAC devel”, “MAC John” e “MAC 

ADM”; 

• Description: Descrição do grupo. Ex.: MAC ALL. 

 

Figura 711 - New Object Group. 
 
 

Para adicionar o objeto, clique no botão “Save” e o objeto será criado com o conteúdo. 
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14.17.4 Services 

Clique em [System] >> [Objects] >> [Services]. 

Nesta tela temos o painel administrativo dos objetos [Services], que compõe porta e protocolos.  

Por padrão, o sistema traz alguns objetos (portas/protocolos) pré-cadastrados, exemplo, os objetos 

referentes aos 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, isso ocorre objetivando agrupar esses protocolos e serviços como um recurso comum para 

ser aplicado em uma finalidade específica, seja a configuração de um “Serviço” ou uma “Policy”. 

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, também é possível criar grupos contendo diversos objetos de serviços visando agrupar 

esses protocolos e serviços como um recurso comum para ser aplicado em qualquer funcionalidade do 

Blockbit UTM, ex.: “Políticas de compliance”, “Services”, entre outras. 

 

Figura 712 - Object – Services. 
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14.17.4.1 Adding object Services 

Para adicionar um objeto de serviço clique em Add [ ], configure o objeto de acordo com as 

definições das políticas que pretende aplicar para os hosts específicos, por fim configure os respectivos 

campos do formulário: 

• Name: Nome do objeto de Service. Ex.: Proto TCP/UDP; 

• Protocol Type: Seleciona o tipo de protocolo. Ex.: IP; 

• Protocol: Selecione o protocolo. Ex.: TCP; UDP; 

• Description: Descrição do objeto de IP. Ex.: Proto TCP/UDP; 

• Group: Caso queira adicionar este objeto em um grupo já existente. 

 

Figura 713 - Add Service object. 
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Para adicionar o objeto, clique no botão “Save” e o objeto será criado com o conteúdo importado. 

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”. 

 

Figura 714 - Object Service VPN iOS X Server. 
 

Abaixo alguns apontamentos quanto à seleção dos tipos de protocolos em alguns campos do 

formulário.  

14.17.4.1.1 Protocol type 

O administrador pode selecionar entre os tipos de protocolo para compor o objeto, esta seleção 

permite determinar diferentes protocolos e agrupá-los no mesmo objeto: 

• TCP: Associa-se a portas e ranges de portas referente aos 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 



 User Guide 

 

© BLOCKBIT  734 

udp”; 

• ICMP: Associa-se a tipos de tratamento e/ou resposta esperada referente o tráfego do 

protocolo ICMP. Ex.: “Echo Request”, “Echo Replay”, “Destination unreachable”, “time 

exceeded”. 

 

Figura 715 - Protocol Type. 

  

14.17.4.1.2 Port Type 

O administrador pode selecionar entre 2(dois) tipos de portas (serviços) que vai compor o objeto. 

• Source/Destination: Definição dos campos [Source port] / [Destination porta], referente 

a 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)”; 

• 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”. 

 

 

 

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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14.17.4.1.3 Adding Group Services 

Para adicionar um grupo de objeto de endereço IP clique em Add [ ] selecione a opção “Object 

Group”, a tela abaixo será exibida: 

• Name: Nome do objeto. Ex.: “Group of Web Services”; 

• Object to Add: Selecione os objetos que farão parte do grupo. Ex.: “HTTP”, “HTTPS” e etc; 

• Group object: Objeto ou objetos pertencentes ao grupo. Ex.: “HTTP” e “HTTPS”; 

• Description: Descrição do grupo. Ex.: “Group of Group of Web Services”. 

 

Figura 716 - New Object Group. 
 

O Range de portas mesmo para aplicações do mesmo tipo pode variar de 
acordo a especificação de cada aplicativo. 
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Para adicionar o objeto, clique no botão “Save” e o objeto será criado. 

 

14.17.5 Time 

Clique em [System] >> [Objects] >> [Time]. 

Nesta tela temos o painel administrativo 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 e pelas 

“Policy”. 

 

Figura 717 – Object – Time. 
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14.17.5.1 Adding object Time 

Para adicionar um objeto [Time] clique no botão Add [ ], configure o objeto de acordo com as 

definições das políticas as quais pretende-se aplicar e também, ajuste os campos do formulário.  

Vamos exemplificar adicionando um objeto de horário Ex.: “Entertainment – Monday/Friday para os 

respectivos intervalos 07h00/08h00 – 12h00/13h30 – 21h00/21h30”.  

 

Figura 718 - Object – Time Entertainment. 

 

 

14.17.5.2 Adding Group Time 

Para adicionar um grupo de objeto Time clique em Add [ ] selecione a opção “Object Group”, será 

exibida a tela abaixo: 

• Name: Nome do objeto. Ex.: “Group of time”; 

• Object to Add: Selecione os objetos que farão parte do grupo. Ex.: “Bussiness” e “Weekend”; 

• Group object: Objeto ou objetos pertencentes ao grupo. Ex.: “Bussiness” e “Weekend”; 

A definição do objeto horário permite incluir diversos ranges de hora 
inicial/hora final no mesmo objeto. 
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• Description: Descrição do grupo. Ex.: “Group of time”. 

 

Figura 719 - New Object Group. 
 
 

Para adicionar o objeto, clique no botão “Save” e o objeto será criado. 

 

14.17.6 Period/Dates 

Clique em [System] >> [Objects] >> [Period/Dates]. 

Neste quadro temos o painel administrativo dos objetos [Period/Dates], os objetos são compostos 
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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 também, nas definições das “Policy”. 

 

Figura 720 - Object – Period/Dates. 

 

14.17.6.1 Adding object Period/Dates 

Para adicionar um objeto de Period/Date clique no botão Add [ ] e configure o objeto de acordo 

com as definições das políticas que pretende aplicar, além disso, ajuste os campos do formulário.  

• Name: Nome do objeto. Ex.: External Consultant; 

• Start date: Data e hora inicial. Ex.: 21/12/2017 08:00; 

• Ending date: Data e hora final. Ex.: 31/12/2017 19:40; 

• Description: Descrição do objeto. Ex.: External Consultant; 

• Group: Caso queira incluir o objeto que está sendo criado em um grupo de objeto já cadastrado. 
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Figura 721 - Adding Object Period/Dates. 

 

 

 

 

14.17.6.2 Adding Group Period/Dates 

Para adicionar um grupo de objeto de Period/Dates clique em Add [ ] seleciona a opção “Object 

Group”, a tela abaixo será exibida: 

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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• Name: Nome do objeto. Ex.: “Group of Period/Date”; 

• Object to Add: Selecione os objetos que farão parte do grupo. Ex.: “External Consultant” e 

“Group of Period/Dates”; 

• Group object: Objeto ou objetos pertencentes ao grupo. Ex.: “External Consultant” e “Group of 

Period/Dates”; 

• Description: Descrição do grupo. Ex.: “Group of Period/Date”. 

 

Figura 722 - New Object Group. 
 
 

Para adicionar o objeto, clique no botão “Save” e o objeto será criado. 
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14.17.7 Dictionary 

Clique em [System] >> [Object] >> [Dictionary]. 

Nessa tela temos o painel administrativo dos objetos [Dictionary], que podem ser compostos por 

“listas de palavras” ou conjunto de combinações de “expressões regulares”, também é possível criar 

grupos contendo diversos objetos de “Dictionary”. 

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 “Policy”. 

 

Figura 723 - Object – Dictionary. 

 

Na tela de cadastro de objeto existe 3 botões no canto superior direito conforme imagem abaixo. 

 

Figura 724 - Botões de Ações Dictionary. 

 

O primeiro ícone irá importar uma lista de dicionário cuja função é cadastrar um objeto do tipo 

dicionário. 
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Ao clicar sobre o botão [ ], a tela abaixo será exibida. 

 

Figura 725 - Importing Dictionary list. 
 

• Name: Nome do objeto de Dicionário. Ex.: Facebook Access; 

• Existing object: Caso queira importar a lista para um objeto já existente; 

• Description: Descrição do objeto de Dicionário. Ex.: Facebook Access; 

• Group: Caso queira adicionar o objeto que está sendo criado para um grupo de objeto de 

Dicionário já cadastrado. 
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Ao clicar sobre o botão “Choose File” e selecione o arquivo que será importado clique no botão Add [

] para adicionar o conteúdo do arquivo dentro do objeto, caso queira remover algum endereço 

cadastrado, selecione o objeto de dicionário e clique no botão [ ],o conteúdo será removido. 

 

 

Figura 726 - Imported Dictionary list. 

 

Após isso, clique no botão “Save” e o objeto será criado com o conteúdo importado. 

 

14.17.7.1 Adding object Dictionary 
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Para adicionar um objeto Dicionário clique em Add [ ] e configure o objeto de acordo com as 

definições e filtros que pretende-se aplicar nas “Policy”, além disso, ajuste os respectivos campos do 

formulário. 

• Name: Nome do objeto de dicionário. Ex.: Blockbit Web Site; 

• Regular expressions: Contempla uma lista de “regex”, a qual pode ser combinada para 

construir uma expressão regular e adicionar à lista de palavras-chave; 

• Word: Campo onde são colocadas as palavras que serão adicionadas ao objeto; 

• Description: Descrição do objeto. Ex.: Blockbit Web Site; 

• Group: Caso queira incluir o objeto que está sendo criado em um grupo de objetos do tipo 

Dicionário já cadastrado. 

 

Figura 727 - Adding object Dictionary. 
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Após ter feito isso, clique no botão “Save” e o objeto será criado. 

 

 

 

 

14.17.7.2 Example object Dictionary 

Vamos exemplificar o cadastro de um Objeto de dicionários com a lista de palavras simples: “endereços 

dos servidores de Update Microsoft – Servers WSUS”, vamos adicionar os endereços manualmente uma 

palavra por linha. 

 

Figura 728 - Object Dictionary Address WSUS. 

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 fazendo uma combinação por “Expressões 
regulares”. 



User Guide  

 

747  © BLOCKBIT 

 

 

Figura 729 - Object Dictionary Address WSUS. 

 

Outro exemplo, vamos cadastrar uma lista de palavras usando “expressões regulares”, note que 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.  

 

Figura 730 - Dictionary Regex. 
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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 à 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. 

 

Figura 731 - Cadastro Regex Symantec. 
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Figura 732 - Regex Symantec. 

 

14.17.7.3 Adding Group Dictionary 

Para adicionar um grupo de objeto “Dictionary” clique em Add [ ] seleciona a opção “Group object” 

e a tela abaixo será exibida. 

• Name: Nome do objeto. Ex.: Blockbit Access; 

• ADD object: Selecionar os objetos que farão parte do grupo. Ex.: “E-mail Address”, “Facebook 

Access”; 

• Group object: Objeto pertencente ao grupo. “E-mail Address”, “Facebook Access”; 

• Description: Descrição do grupo. Ex.: Blockbit Access. 
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Figura 733 - Group object Dictionary. 

 

Para adicionar o objeto, clique no botão “Save” e o objeto será criado. 
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14.17.8 Content-type  

Clique em [System] >> [Objects] >> [Content-type]. 

Neste quadro temos o painel administrativo dos objetos [Content-type], que 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 “Policy”.  

 

Figura 734 - Object – Content-type. 

 

14.17.8.1 Adding object Content-types 

O objeto [Content-type] permite definir tipos de arquivos e aplicações independentemente de seu 

nome, extensão ou sistema operacional, é uma análise mais profunda do item ou tráfego que está 

sendo analisado. 

Para adicionar um [Content-type] clique no botão Manager [ ] insira a especificação do content-

type que pretende adicionar e cique em Add [ ] para acrescentá-lo à lista. Feito isso, clique em [

]. 
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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”; 

 

Figura 735 - Content-type Google Update. 
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Figura 736 - Content-Type Google Updade Chunk. 

 

 

 

14.17.8.2 Adding Group Content-type 

Para adicionar um grupo de objeto de “Content-type” clique em Add [ ] selecione a opção “Group 

object” e a tela abaixo será exibida. 

• Name: Nome do objeto. Ex.: Google Apps; 

• ADD object: Selecionar os objetos que farão parte do grupo. Ex.: “ActiveX”, “Google Apps”; 

As especificações de novos content-types podem ser identificadas a partir 
dos levantamentos dos registros nos logs detalhados. 
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• Group object: Objeto pertencente ao grupo. “ActiveX”, “Google Apps”; 

• Description: Descrição do grupo. Ex.: Google Apps. 

 

Figura 737 - Group of object Content-type. 
 
 

Para adicionar o objeto, clique no botão “Save” e o objeto será criado. 
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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 administrativos e de 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. Nesse 

caso, exemplificaremos o processo utilizando o aplicativo “PUTTY”; 

2. Acesse a console SSH e preencha os campos: 

• Host Name (or IP Address): Inserir o endereço IP do BLOCKBIT UTM. Ex.: 172.16.102.136; 

 

Figura 738 - PuTTY Configuration. 

• Clique no botão “Open”. 
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3. O console será exibido, solicitando usuário e senha; 

 

 

 

A imagem abaixo apresenta os comandos dos principais serviços do sistema. 

 

Figura 739 - BLOCKBIT UTM – Command Line Interface. 

 

A seguir, apresentaremos cada comando. 

15.17 [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.  

 

Em “login as:” digite o usuário admin e pressione “Enter”. 

Após “password:” entre com a senha admin e pressione “Enter” 
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Modo de uso: 

 

Figura 740 - Command Line Interface – arp. 

Exemplo: Apresentando a tabela de endereços IP e endereços de hosts físicos (dispositivos) na rede: 

 

Figura 741 - Command Line Interface – arp – Exemplo. 
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15.18 [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 742 - Command Line Interface – arping. 

Exemplo: Descobrindo o endereço MAC de um determinado IP: 

 

Figura 743 - Command Line Interface – arping - Exemplo. 

15.19 [biosdecode] 

Exibe informações da bios do appliance em que está instalado o BLOCKBIT UTM. 

Modo de uso: 



User Guide  

 

759  © BLOCKBIT 

 

Figura 744 - Command Line Interface – biosdecode. 

15.20 [configure-syslog] 

Este comando tem a função de configurar o syslog. Segue uma resumo da função de cada um dos seus 

parâmetros: 

Interval 

Determina em quantos segundos o limite de taxa será aplicado. Ao aplicar o valor 0 o ratelimiting é 

desativado, o que não é recomendável (ao desativar o ratelimiting é possível corromper o banco de 

dados). Valor recomendado: 600; 

Burst 

Especifica o número máximo de mensagens que podem ser emitidas dentro do intervalo (determinado 

previamente no parâmetro interval). Valor em segundos. Valor recomendado: 20000; 

Restore-default 

Restaura os valores padrão; 

Configure 
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Aplica as configurações determinadas nos parâmetros anteriores; 

Debug 

Ativa o modo de debug, permitindo a exibição de todos os procedimentos do comando configure-

syslog; 

Help 

Exibe a mensagem de ajuda. 

 

Modo de uso: 

 

Figura 745 - Command Line Interface – configure-syslog. 

15.21 [date] 

Lista e permite alterar a data e hora atual. 

Modo de uso: 
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Figura 746 - Command Line Interface – date. 

 

Figura 747 - Command Line Interface – date 1. 

Exemplo 1: Listando a data e hora atual: 

 

Figura 748 - Command Line Interface – date – Exemplo 1. 

Exemplo 2: Atualizando data e hora baseados no fuso horário América/São Paulo: 

 

Figura 749 - Command Line Interface – date – Exemplo 2. 
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15.22 [df] 

Apresenta e detalha um relatório de uso do espaço no disco do sistema de arquivos. 

Modo de uso: 

 

Figura 750 - Command Line Interface – df. 

Exemplo: Listando o espaço em uso de todas as partições do sistema. 
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Figura 751 - Command Line Interface – df – Exemplo. 

15.23 [exit] 

Abandona a sessão. 

Modo de uso: 

 

Figura 752 - Command Line Interface – exit. 

15.24 [free] 

Exibe o status de uso de memória RAM do sistema. 

Modo de uso: 

 

Figura 753 - Command Line Interface – free. 

Exemplo: Verificando o consumo de memória: 
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Figura 754 - Command Line Interface – free – Exemplo. 

15.25 [help] 

Lista todos os comandos disponíveis na interface CLI. 

Modo de uso: 

 

Figura 755 - Command Line Interface – help. 

15.26 [hostname] 

Exibe ou altera o nome de host do seu dispositivo BLOCKBIT UTM. 

Modo de uso: 
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Figura 756 - Command Line Interface – hostname. 

Exemplo: Utilizando o comando para exibir o nome atual do seu dispositivo BLOCKBIT UTM: 

 

Figura 757 - Command Line Interface – hostname - Exemplo. 

15.27 [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 758 - Command Line Interface – ifconfig. 

Exemplo: Exibindo as informações sobre todas as interfaces de rede, tanto ativas quanto 

desabilitadas: 
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Figura 759 - Command Line Interface – ifconfig - Exemplo. 

15.28 [ifstat] 

Exibe estatísticas do tráfego de rede. 

Modo de uso: 
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Figura 760 - Command Line Interface – ifstat. 

Exemplo: Listando o relatório estatístico geral do tráfego de todas as interfaces da rede: 

 

Figura 761 - Command Line Interface – ifstat - Exemplo. 

15.29 [iostat] 

Monitora a escrita de entrada e saída (I/O) na estrutura de partições “file system” do disco do BLOCKBIT 

UTM. 

Modo de uso: 

 

Figura 762 - Command Line Interface – iostat. 
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Exemplo: Listando o uso de (I/O) das partições do BLOCKBIT UTM. 

 

Figura 763 - Command Line Interface – iostat - Exemplo. 

15.30 [iotest] 

Executa um teste de escrita para a entrada e saída (I/O) na estrutura de partições “file system” do disco 

do BLOCKBIT UTM. 

Modo de uso: 

 

Figura 764 - Command Line Interface – iotest. 

15.31 [lscpu] 

Exibe informações sobre a arquitetura da CPU. 

Modo de uso: 
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Figura 765 - Command Line Interface – lscpu. 

15.32 [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: 

  

Figura 766 - Command Line Interface – ethool. 
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Exemplo: Identificando uma interface de rede específica: 

 

Figura 767 - Command Line Interface – ethool. 

15.33 [nslookup] 

Envia pesquisas DNS para um servidor DNS remoto.  

Modo de uso:  
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Figura 768 - Command Line Interface – nslookup. 

15.34 [ntpdate] 

Ajusta a data e hora local do seu dispositivo consultando servidores NTP (Network Time Protocol) 

disponíveis na rede. 

Modo de uso:  

 

Figura 769 - Command Line Interface – ntpdate. 

15.35 [ping] 

Testa a conectividade entre dispositivos na rede. Utiliza o datagrama do protocolo ICMP. 

Modo de uso: 

 

Figura 770 - Command Line Interface – ping. 

15.36 [passwd] 

Altera a senha do usuário “admin” padrão do console. 

Modo de uso: 
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Figura 771 - Command Line Interface – passwd. 

15.37 [poweroff] 

Desliga o sistema. 

Modo de uso:  

 

Figura 772 - Command Line Interface – poweroff. 

15.38 [reboot] 

Reinicializa o sistema. 

Modo de uso:  
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Figura 773 - Command Line Interface – reboot. 

15.39 [reset-admin-blocks] 

Libera sessões bloqueadas do usuário “admin” da interface WEB. 

Modo de uso: 

 

Figura 774 - Command Line Interface – reset-admin-blocks – Exemplo. 

15.40 [route] 

Exibe e manipula a tabela de roteamento de endereços IP.  

Modo de uso:  

 

Figura 775 - Command Line Interface – route. 

 

Exemplo 1: 

Rotas estáticas adicionadas pelo console CLI (linha de comando) não são 

salvas ou carregadas após o boot. 
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Figura 776 - Command Line Interface – route – Exemplo 1. 

Exemplo 2: Configurando um roteamento estático para uma rede estendida: 

 

Figura 777 - Command Line Interface – route – Exemplo 2. 

15.41 [show-license] 

Exibe informações a respeito da licença. 

Modo de uso: 

 

Figura 778 - Command Line Interface – show-license. 

15.42 [show-version] 

Comando para obter informações da versão. 

Modo de uso: 
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Figura 779 - Command Line Interface – show-version. 

15.43 [system-status] 

Exibe a disponibilidade do disco e da memória. 

Modo de uso: 

 

Figura 780 - Command Line Interface – system-status. 

15.44 [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 781 - Command Line Interface – tcpdump. 
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Exemplo: Monitorando todo o tráfego da interface da rede local (interface Eth0): 

 

Figura 782 - Command Line Interface – tcpdump – Exemplo. 

15.45 [tcptop] 

Extrai e exibe informações de tráfego das interfaces de rede, tais como: Total de pacotes capturados, 

de pacotes recebidos, de pacotes bloqueados pelo kernel e de pacotes trafegados pelos TOP 10 

endereços IP. 

Modo de uso: 

 

Figura 783 - Command Line Interface – tcptop. 

Exemplo: Exibindo informações de tráfego top 10 na interface eth0: 
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Figura 784 - Command Line Interface – tcptop – Exemplo. 

15.46 [telnet] 

Utilizado para acesso remoto, 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 785 - Command Line Interface – telnet. 

Exemplo 1: 

 

Figura 786 - Command Line Interface – telnet – Exemplo 1. 

 

Exemplo 2: Testes de conexão com um serviço remoto (Terminal Service) em uma porta específica: 
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Figura 787 - Command Line Interface – telnet – Exemplo 2. 

15.47 [tracepath] 

Traça um caminho para um endereço de rede designado, informando o “tempo de vida" (ou lag TTL) e 

a unidade de transmissão máxima (MTU) ao longo do caminho. 

Modo de uso: 

 

Figura 788 - Command Line Interface – tracepath. 
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15.48 [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: 

 

Figura 789 - Command Line Interface – traceroute_1. 
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Figura 790 - Command Line Interface – traceroute_2. 

 

Figura 791 - 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): 
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Figura 792 - Command Line Interface – traceroute – Exemplo 1. 

15.49 [update-license] 

Utilizado para efetuar o registro do BLOCKBIT UTM através da CLI. A licença precisa ser digitada na 

frente do comando. O [update-license] deve ser utilizado apenas caso a licença estiver desativada e 

liberada pela BLOCKBIT para ativação, é extremamente importante ter em mente que: Caso esse 

comando seja executado quando a licença já estiver devidamente ativada ela irá ser DESATIVADA. 

Modo de uso: 

 

Figura 793 - Command Line Interface – update-license. 

 

 

 

Atenção para a utilização adequada do comando [update-license]: Se o 

comando for efetuado duas vezes, ou caso ele seja executado quando a 

licença estiver ativa, ela será DESATIVADA. Além disso, para a utilização 

correta deste comando é necessário que esta mesma esteja liberada para 

poder registrá-la corretamente. 
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15.50 [update-license keepalive] 

O parâmetro “keepalive” opera fazendo a atualização da licença, possibilitando a extensão do seu 

tempo de validade. 

Modo de uso: 

 

Figura 794 - Command Line Interface – update-license keepalive. 

15.51 [update-UTM] 

Utilizado para verificação, download e instalação dos pacotes de atualização do BLOCKBIT UTM. 

Modo de uso: 

 

Figura 795 - Command Line Interface – update-UTM. 

15.52 [uptime]  

Exibe há quanto tempo o servidor está ligado. 

Modo de uso: 

 

Figura 796 - Command Line Interface – uptime. 
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15.53 [vmstat] 

Relata informações sobre processos, memória, paginação, I/O de blocos e atividades da CPU. 

Modo de uso: 

 

Figura 797 - Command Line Interface – vmstat. 

Exemplo:  

 

Figura 798 - Command Line Interface – vmstat - Exemplo. 
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