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Prefácio

• Público, página xi

• Organização do documento, página xi

• Convenções do documento, página xi

• Documentação relacionada, página xii

• Como obter documentação e enviar uma solicitação de serviço, página xii

Público
Este documento destina-se principalmente a administradores de rede e parceiros de canal.

Organização do documento
Este guia é dividido em três partes. A primeira parte descreve como instalar e configurar o serviço. A segunda
parte descreve como usar o Cisco CloudWeb Security para filtrar o conteúdo daWeb. A terceira parte descreve
como usar a funcionalidade de geração de relatórios.

Convenções do documento
Este guia utiliza as seguintes convenções:

ConvençãoItem

fonte em negrito.Comandos e palavras-chave.

fonte em itálico.Variáveis para as quais você fornece valores.

[entre chaves]Palavras-chave de comandos opcionais. Não é
necessário selecionar nenhuma opção.

{opções entre chaves | separadas por uma barra
vertical}

Palavra-chave de comando exigido a ser selecionado
em um conjunto de opções. Você deve escolher uma
opção.
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ConvençãoItem

fonte screen.Informações de sistema e sessão exibidas.

fonte screen em negrito.Informações que você insere.

fonte screen em itálico.Variáveis que você insere.

fonte em negrito.Itens de menu e nomes de botão.

Opções > Preferências de redeEscolha de um item de menu.

Significa que o leitor deve tomar nota.Observação

Significa que as informações que se seguem ajudarão a resolver um problema.Dica

Significa que o leitor deve tomar cuidado. Nesse caso, você pode fazer algo que cause danos ao equipamento
ou perda de dados.

Cuidado

Significa que a ação descrita economiza tempo. Você pode economizar tempo executando a ação descrita
no parágrafo.

Poupando tempo

Documentação relacionada
• Guia do administrador do Cisco AnyConnect Secure Mobility Client

• Guia de configuração do Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances

• Guia do administrador do Cisco Cloud Web Security Connector

• Guia do administrador do Cisco Cloud Web Security Passive Identity Management

Como obter documentação e enviar uma solicitação de serviço
Para mais informações sobre como obter documentação, enviar uma solicitação de serviço e reunir informações
adicionais, consulteWhat’s New in Cisco Product Documentation, que também relaciona todas as
documentações técnicas novas e revisadas da Cisco em:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Assine o feed RSS do 'What’s New in Cisco Product Documentation' para ter o conteúdo diretamente
apresentado no seu desktop com um aplicativo de leitura de feeds. Os feeds RSS são um serviço gratuito e a
Cisco também trabalha no momento com RSS versão 2.0
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• Auditorias, página 55

• Administração delegada, página 61

• Solução de problemas, página 65





C A P Í T U L O  1
Resumo

O Cisco ScanCenter é o portal de administração do Cisco Cloud Web Security. Nele, você pode gerenciar
usuários e grupos, definir políticas, monitorar tráfego e gerar relatórios. Este guia detalha o conjunto completo
de funcionalidades disponíveis no ScanCenter. Algumas funcionalidades podem não estar presentes na sua
conta, dependendo da sua região e do fornecedor. Se esse for o caso, você pode contatar um representante
de vendas para obter mais informações. Os seguintes navegadores da Web são compatíveis:

• Microsoft Internet Explorer 8

• Mozilla Firefox 3.6

O Microsoft Internet Explorer 8 é compatível apenas no Modo de exibição de compatibilidade.Observação

As tarefas de administração do Cisco ScanCenter são acessadas pela guia Admin. Nessa guia, você pode:

• Alterar os detalhes e a senha da sua conta.

• Atualizar os endereços IP verificados pelo Cisco Cloud Web Security.

• Verificar o DNS dinâmico.

• Gerenciar usuários administradores.

• Gerenciar chaves de empresa, grupo e usuário.

• Configurar mensagens.

• Gerenciar usuários e grupos.

• Hospedar arquivos de configuração.

• Criar ou importar dicionários e bancos de dados de informações de arquivo.

• Gerar auditorias.

• Gerenciar filtros, políticas e certificados HTTPS.
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C A P Í T U L O  2
Gerenciamento de contas

• Edição dos detalhes da conta, página 5

• Alteração da senha, página 7

• Alteração de endereços IP verificados, página 8

• Download de uma lista de endereços de DNS dinâmico, página 9

• Gerenciamento de usuários administradores, página 10

• Função das permissões, página 13

Edição dos detalhes da conta

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 No menu Sua conta, clique em Detalhes da conta para exibir a página Detalhes da conta.
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Etapa 3 Na lista suspensa Título, escolha gostaria de ser chamado(a).
As opções disponíveis são:

• Sr.

• Sra.

• SRTA.

• Sra.

• Dr.

• Outro
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Etapa 4 Digite seu nome.
Etapa 5 Digite seu sobrenome.
Etapa 6 Digite seu cargo.
Etapa 7 Digite o nome da sua empresa.
Etapa 8 Digite o URL do site da sua empresa.
Etapa 9 Digite seu número de telefone.
Etapa 10 Digite o número de fax no campo Fax.
Etapa 11 Digite o número de telefone do seu celular na caixa Telefone celular.
Etapa 12 Digite o endereço da sua empresa usando até três linhas, nas caixas Endereço.
Etapa 13 Digite o CEP na caixa CEP/Código postal.
Etapa 14 Na lista suspensa, clique no seu País.
Etapa 15 Na lista suspensa Fuso horário, escolha o seu fuso horário. Ou escolha UTC.
Etapa 16 Clique em Salvar para aplicar as alterações. Se preferir, acesse outra página para abandonar as alterações.

Alteração da senha
Quando um novo usuário é criado ou um administrador redefine a senha de um usuário que a esqueceu, uma
senha temporária é enviada ao endereço de e-mail associado a esse usuário.

As senhas expiram após um período definido, por padrão, de 90 dias. Esse período é configurado pelo suporte
ao cliente e você pode solicitar que as senhas não expirem. Se sua senha expirou, será solicitado que você a
altere para poder acessar todas as outras áreas do Cisco ScanCenter. Você também pode optar por alterar a
senha no momento que desejar.

A nova senha não pode ser igual a nenhuma das cinco senhas anteriores e deve conter:

• Pelo menos 8 caracteres

• Uma ou mais letras minúsculas

• Uma ou mais letras maiúsculas

• Um ou mais dígitos

• Um ou mais dos seguintes caracteres especiais: @#$%^&-=_!:?

Clicar em Redefinir não redefine a senha. Apenas limpa as caixas.Observação

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 No menu Sua conta, clique em Alterar senha para exibir o painel Inserir senha.
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Etapa 3 Digite a nova senha nas caixas Senha e Confirmar senha. À medida que você digita a senha, as cruzes
vermelhas mudam para marcas de verificação verdes conforme cada critério é atendido.

Etapa 4 Depois de inserir uma senha válida, clique em Salvar para alterar sua senha. Se preferir, saia da página para
abandonar as alterações.

Alteração de endereços IP verificados
Os endereços IP normalmente serão atualizados em um dia útil. Um e-mail de confirmação será enviado
quando as alterações forem concluídas. Se a alteração for urgente, envie um e-mail ao suporte para ação
imediata.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 Nomenu Sua conta, clique emVerificando IPs para exibir o painel Inserir endereços IP a serem verificados.
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Etapa 3 Digite na caixa os endereços IP com suas máscaras de rede.
Etapa 4 Clique em Salvar para aplicar as alterações. Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.

Download de uma lista de endereços de DNS dinâmico
Normalmente, acessar os servidores proxy de um endereço IP dinâmico exige o uso do conector configurado
com chaves de autenticação de grupo ou empresa.

A maioria dos roteadores da Cisco e de terceiros pode emitir solicitações DDNS (Dynamic DNS, DNS
dinâmico). O DDNS permite que o roteador se comunique com um servidor externo para enviar seu endereço
IP externo (WAN) atual, de modo que outros dispositivos possam se conectar a ele usando um nome resolvido
estático por meio de solicitações DNS normais. O servidor DDNS será atualizado automaticamente se o
endereço IP externo for alterado. Uma atualização do DDNS consiste em nome de usuário, senha e nome do
host, que pode ser usado pelo serviço para autenticar esses dispositivos.

Também é possível executar o registro DDNS com o software do lado do cliente.

Para implantação transparente, os roteadores DDNS devem ter a capacidade de encaminhar o tráfego de
porta aos servidores proxy. Como alternativa, as configurações de proxy do navegador (PAC, WPAD,
etc.) podem ser usadas, se for necessário.

Observação

ACisco oferece um serviço DDNS proprietário comomeio de verificar os endereços IP dinâmicos em relação
ao seu banco de dados de autenticação. Qualquer roteador que tenha uma opção “personalizada” para DDNS
deve poder usar essa funcionalidade.

Para obter instruções detalhadas sobre como configurar seu roteador, consulte a documentação do roteador.
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Procedimento

Etapa 1 Se ainda não tiver feito isso, crie uma chave de autenticação de grupo no Cisco ScanCenter.
Etapa 2 Crie um DDNS “personalizado” no seu roteador.
Etapa 3 Defina o servidor como ddns.scansafe.net.
Etapa 4 Defina um identificador exclusivo para o nome de usuário ou parâmetro equivalente.
Etapa 5 Defina a senha para a chave de autenticação de grupo que você criou anteriormente.
Etapa 6 Defina o hostname como um dos domínios associados à sua conta do Cisco ScanCenter, geralmente seu

domínio de e-mail.
Etapa 7 Defina o URL como /dir/register?hostname=.

Próximos passos

Para verificar se os roteadores estão funcionando corretamente, você pode exibir uma lista de endereços de
DNS dinâmico registrados atualmente. A lista é disponibilizada como um arquivo CSV que contém o atual
endereço IP de cada dispositivo. Ela não contém um histórico de endereços IP do dispositivo.

Para fazer download da lista, clique na guia Admin para exibir os menus de administração. No menu Sua
conta, clique em DNS dinâmico para exibir a página DNS dinâmico.

Clique emGerar auditoria para baixar uma lista separada por vírgulas dos endereços IP dinâmicos registrados
com sua conta. A lista contém nomes de usuário, endereços IP, nomes de hosts e a data da última atualização.

Gerenciamento de usuários administradores
A página Usuários admin. permite criar, editar e remover usuários administradores. Os direitos de acesso de
um usuário administrador são determinados pela função atribuída a esse usuário. As funções disponíveis são:

• Acesso completo

• Somente leitura

• Administrador de relatórios

• Administrador sem função forense

• RH

• Somente leitura completo

Consulte Função das permissões, na página 13 para obter detalhes dos direitos de acesso associados a cada
função.
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Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 No menu Sua conta, clique em Usuários admin. para exibir a página Usuários admin.

Criação de um novo usuário administrador

Antes de iniciar

Você deve ativar o usuário administrador para permitir que ele faça login. Uma senha temporária será
gerada e enviada por email para o usuário na primeira ativação.

Observação

Procedimento

Etapa 1 Clique em Criar para exibir a página Criar usuário admin.

Etapa 2 Digite o endereço de e-mail do usuário administrador na caixa Login de e-mail. Esse será o nome de usuário.
Etapa 3 Na lista suspensa Função, escolha uma função.
Etapa 4 Clique em Salvar para criar o usuário administrador. Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.
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Edição de um usuário administrador
Para ativar um usuário administrador inativo, clique em Ativar.

Para desativar um usuário administrador ativo, clique em Desativar.

Para redefinir a senha de um usuário administrador, clique em Redefinir.

Para desbloquear um usuário administrador que foi bloqueado após várias tentativas de login malsucedidas,
clique em Desbloquear.

Para alterar a função de um usuário administrador, escolha a Função necessária na lista suspensa e clique em
Salvar. Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.

A conta de superusuário da empresa nunca será bloqueada. No caso de várias tentativas de login
malsucedidas, a senha será redefinida e uma senha temporária será enviada ao endereço de e-mail associado
à conta.

Observação

Alteração das credenciais de e-mail do usuário administrador

Antes de iniciar

Para obter informações sobre os critérios de senha aceitáveis, consulte Alteração da senha, na página 7.

Procedimento

Etapa 1 Clique em Alterar para exibir a página Alterar senha.
Etapa 2 Digite a nova senha nas caixas Senha e Confirmar senha, garantindo que a senha atenda aos critérios de

senha aceitáveis.
Etapa 3 Clique em Salvar para alterar a senha. Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.

Restrição de acesso a relatórios

Você pode restringir os dados que um usuário administrador pode ver ao gerar relatórios. Por padrão, não há
restrições definidas.

Os filtros não serão aplicados a relatórios programados. Os conjuntos de filtros não podem ser aplicados
aos usuários administradores.

Observação

Para obter mais informações sobre filtros, consulte Filtragem de relatórios, na página 155.
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Procedimento

Etapa 1 Clique em Alterar para exibir a lista de atributos.
Etapa 2 Desmarque as caixas de seleção dos atributos que não deseja que sejam vistos pelo usuário administrador.
Etapa 3 Adicione todos os filtros que deseja aplicar a relatórios online exibidos pelo usuário administrador.
Etapa 4 Clique em Salvar para aplicar as alterações. Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.

Remoção de um usuário admin.

Quando um usuário admin. é removido, ele não pode ser recuperado. É preciso criar um novo usuário
admin.

Cuidado

Procedimento

Etapa 1 Marque a caixa de seleção Excluir do usuário necessário. Você pode selecionar vários usuários admin. para
remoção.

Etapa 2 Clique em Excluir. Será solicitado que você confirme a ação.

Função das permissões
Administrador
de relatórios

Administrador
(não forense)

RHSomente
leitura
completo

Somente
leitura

Acesso
completo

Área

—R/W—RRR/WMensagens de
usuário

—R/W—RRR/WAlertas por
e-mail

R/WR/WRRRR/WAnálise de
pesquisa/tempo

R/W—R/WR—R/WPesquisa
detalhada

R/WR/WRRRR/WConjuntos de
filtro
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Administrador
de relatórios

Administrador
(não forense)

RHSomente
leitura
completo

Somente
leitura

Acesso
completo

Área

R/WR/W———R/WArmazenar
pesquisa/Remover
pesquisa
armazenada

R/WR/WR/WRRR/WGerenciar
relatórios
compostos

R/WR/WR/W——R/WCriar/editar
relatórios
compostos

R/WR/W—RRR/WRelatórios
programados
gerenciados

R/WR/W———R/WCriar/editar
relatórios
programados

R/WR/W—R—R/WGerenciar
destinatários
de e-mail

R—RR—RRelatórios de
tráfego
permitidos

—R/W—RRR/WSpyware

—R/W—RRR/WFiltragem da
Web

RR/WRRRR/WDetalhes da
conta

R/WR/WR/WR/WR/WR/WAlterar senha

—R/W—R—R/WVerificação
de IPs

—R/W—R—R/WUsuários
administradores

—R/W—R—R/WDNS
dinâmico

—R/W—R—R/WAutenticação

———R—R/WAutenticação
sem cliente
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Administrador
de relatórios

Administrador
(não forense)

RHSomente
leitura
completo

Somente
leitura

Acesso
completo

Área

—R/W—R—R/WGerenciamento
de
usuário/grupo

R/WR/WR/WR—R/WConfigurações
de auditoria

RRRR—RAuditoria de
acesso/atividade

R/WR/W—R/WRR/WDicionários/BDs
de info do
arquivo

—R/W—R—R/WImp. lista de
usuários

—R/W—R/WRR/WInspeção
HTTPS

—R/W———R/WConfig.
hospedada
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C A P Í T U L O  3
Gerenciamento de usuários

A área de gerenciamento de usuários do Cisco ScanCenter permite criar grupos, editar usuários e grupos,
bem como importar usuários, dicionários e informações de arquivo. Ao usar o Cisco AnyConnect Secure
Mobility Web Security ou Connector (incluindo o Appliance de segurança adaptativa da Cisco e a
funcionalidade de conector do Roteador de serviços integrados da Cisco), os grupos permitem que você
implemente a política de acesso à Web baseada em função.

Os grupos são avaliados da seguinte forma:

1 Se o Connector estiver configurado para enviar detalhes do grupo interno, será verificado se o nome do
grupo fornecido corresponde a algum grupo configurado no Cisco ScanCenter. Se houver uma
correspondência, o grupo correspondido será selecionado. Se o usuário pertencer a mais de um grupo,
qualquer grupo que contenha a string "webscan" receberá prioridade.

2 Se o nome de usuário for correspondido, mas nenhum grupo for correspondido, será verificado se o
usuário pertence a um grupo atual.

3 Se não houver correspondência para o grupo, mas o endereço IP interno estiver presente, será verificado
se o endereço IP corresponde a uma expressão de IP do grupo.

4 Se não houver correspondência para o grupo, será verificado se o endereço IP externo corresponde a uma
expressão de IP de grupo.

• Gerenciamento de grupos, página 17

• Gerenciamento de usuários, página 21

Gerenciamento de grupos
Dois tipos de grupo são compatíveis com o Cisco ScanCenter: grupos de diretórios e grupos personalizados.
Os grupos de diretórios podem ser grupos doActive Directory doWindows ou LDAP. Os grupos personalizados
permitem criar um grupo que contenha todos os usuários, independentemente dos seus grupos do Active
Directory ou LDAP.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 No menu Gerenciamento, clique em Grupos para exibir a página Gerenciar grupos.
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Adição de um grupo de diretórios

Antes de iniciar

Para poder adicionar um grupo de diretórios, primeiramente, você deve criar o Active Directory ou grupo
LDAP no seu servidor.

Procedimento

Etapa 1 Clique em Adicionar grupo de diretórios para exibir a página Adicionar novo grupo de diretórios.

Etapa 2 Insira o Active Directory ou grupo LDAP na caixa.
Etapa 3 Clique em Salvar para aplicar as alterações. Se preferir, clique em Cancelar para abandonar as alterações.

Criação de um grupo personalizado

Procedimento

Etapa 1 Clique em Adicionar grupo personalizado para exibir a página Adicionar novo grupo personalizado.
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Etapa 2 Digite na caixa um nome para o grupo.
Etapa 3 Clique em Salvar para retornar à páginaGerenciar grupos. Se preferir, clique em Cancelar para abandonar

a criação do grupo.

Edição de um grupo

Procedimento

Etapa 1 Na página Gerenciar grupos, clique no hiperlink do nome do grupo para exibir a página Editar grupo
personalizado.
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Etapa 2 Insira um novo nome para o grupo na caixa e clique em Salvar. Ou aceite o nome atual.
Etapa 3 Insira as Expressões IP exigidas na caixa, por exemplo, 192.168.0.0/255.255.0.0, e clique em Salvar.
Etapa 4 Insira na caixa os usuários do Active Directory ou LDAP necessários e clique em Salvar.

Próximos passos

Você pode clicar em Concluído para retornar à página Gerenciar grupos.

Remoção de um grupo
Na página Gerenciar grupos, marque a caixa de seleção do grupo a ser removido e clique em Excluir
selecionados para remover permanentemente o grupo. Será solicitado que você confirme a ação. Você pode
selecionar vários grupos para remoção. Não é possível remover um grupo que esteja associado a uma política.
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Quando um grupo personalizado for removido, ele não poderá ser recuperado. Em vez disso, é preciso
criar o grupo personalizado novamente.

Cuidado

Gerenciamento de usuários

Antes de iniciar

Os usuários não podem ser adicionados individualmente. Eles devem ser importados de um arquivo de texto
contendo uma lista separada por vírgulas na forma de grupo, nome de usuário, endereço de e-mail para cada
usuário. Quando a lista tiver sido importada, os usuários individuais poderão ser removidos. Os usuários não
podem ser editados. Se precisar fazer alterações, você deverá remover o usuário atual e importar um novo
usuário com os detalhes adequados.

Importação de uma lista de usuários

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 No menu Gerenciamento, clique em Imp. lista de usuários para exibir a página Imp. lista de usuários.

Etapa 3 Clique em Procurar e navegue até o arquivo.
Etapa 4 Clique em Importar. Você será notificado se o arquivo não puder ser validado.

Etapa 5 Se a lista estiver correta, clique em Confirmar. Você será notificado se a importação for bem-sucedida. Se
preferir, clique em Voltar à etapa 1, edite o arquivo e repita o processo de importação.
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Próximos passos

Depois que tiver importado uma lista de usuários, você poderá clicar emVoltar à etapa 1 para importar listas
de usuários adicionais. Se preferir, aguarde 10 segundos e o retorno será automático.

Remoção de usuários

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 No menu Gerenciamento, clique em Usuários para exibir a página Gerenciar usuários.

Etapa 3 Marque a caixa de seleção do usuário a ser removido.
Etapa 4 Clique em Excluir selecionados. Será solicitado que você confirme a ação.

Próximos passos

Você pode selecionar vários usuários para remoção. Você pode procurar por um usuário inserindo todo ou
parte do nome do usuário na caixa Pesquisa e clicando em Pesquisar. Para exibir a lista completa novamente,
clique em Recarregar lista.
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C A P Í T U L O  4
Autenticação

A autenticação é o ato de confirmar a identidade de um usuário. O Cisco ScanCenter permite controlar o
acesso àWeb de cada usuário ou grupo de usuários. A autenticação permite aplicar as políticas da sua empresa
e estar em conformidade com os regulamentos. O Cisco ScanCenter pode executar a autenticação sem a
necessidade do software cliente, mas você também pode gerar chaves de autenticação para sua empresa,
grupos e usuários individuais para uso com o Cisco AnyConnect SecureMobilityWeb Security e o Connector
(incluindo o Appliance de segurança adaptativa e o conector integrado do Roteador de serviços integrados
da Cisco). Para obter mais informações, consulte o guia de administrador pertinente. Antes de criar chaves
de grupo ou usuário, você deve configurar seus usuários e grupos. Consulte Gerenciamento de usuários, na
página 17.

• Chaves da empresa, página 23

• Chaves de grupo, página 24

• Chaves de usuário, página 26

• Configuração de mensagens de e-mail do usuário, página 27

• Autenticação sem cliente, página 28

Chaves da empresa
A chave da empresa é usada para autenticação em toda a empresa.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 No menu Autenticação, clique em Chave da empresa para exibir a página Chave da empresa.
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Próximos passos

Para desativar uma chave ativa, clique em Desativar. Para ativar uma chave desativada, clique em Ativar.

Para remover permanentemente uma chave, clique em Revogar.

Revogar ou desativar uma chave não permitirá que os usuários façam a autenticação no Cisco Cloud Web
Security. Ao revogar uma chave, você deve gerar uma nova chave.

Observação

Para gerar uma chave da empresa, clique em Criar nova. A página Chaves de autenticação é exibida.

Copie a chave de autenticação em um local seguro.

Por motivos de segurança, a chave de autenticação é exibida apenas uma vez. Se você perder a chave,
será necessário revogar a chave atual e criar outra chave.

Cuidado

Chaves de grupo

Antes de iniciar

As chaves de grupos são usadas para autenticar grupos de usuários. Antes de criar chaves de grupo, você deve
se assegurar de que criou os grupos necessários. Consulte Gerenciamento de usuários, na página 17.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 NomenuAutenticação, clique emChaves de grupo para exibir a páginaChaves de autenticação de grupo.
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Próximos passos

Para criar e ativar uma chave, clique em Criar chave. A página Chaves de autenticação é exibida. Insira
um endereço de e-mail de grupo na caixa Enviar via email para o usuário, clique em um domínio na lista
e, em seguida, clique em Enviar para enviar um e-mail aos membros do grupo.

Para desativar uma chave ativa, clique em Desativar. Para ativar uma chave desativada, clique em Ativar.

Você pode procurar por um grupo inserindo todo ou parte do nome do grupo na caixa Pesquisar e clicando
em Pesquisar. Para exibir a lista completa novamente, clique em Recarregar lista.

Remover um grupo também removerá a chave de autenticação associada que não pode ser recuperada.Observação

Gerenciamento de grupos em massa
Você pode ativar, desativar e revogar chaves de grupo em massa.

Marque a caixa de seleção para selecionar um grupo com uma chave. Você pode clicar em Selecionar tudo
para marcar a caixa de seleção de todos os grupos com chaves ouDesmarcar tudo para limpar todas as caixas
de seleção.

Clique em Ativar selecionadas para ativar todas as chaves de grupo selecionadas.

Clique em Desativar selecionadas para desativar todas as chaves de grupo selecionadas.

Clique em Revogar selecionadas para remover permanentemente todas as chaves de grupo selecionadas.
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Chaves de usuário

Antes de iniciar

As chaves de usuário são usadas para autenticar usuários individuais. Antes de criar chaves de usuário, você
deve ter certeza de que importou os usuários necessários. Consulte Gerenciamento de usuários, na página
17.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 No menu Autenticação, clique em Chaves de usuário para exibir a página Chaves de autenticação de

usuário.

Próximos passos

Para criar e ativar uma chave, clique em Criar chave. A página Chaves de autenticação é exibida. Digite
um endereço de e-mail de usuário na caixa Enviar via email para o usuário, clique em um domínio na lista
e, em seguida, clique em Enviar para enviar um e-mail ao usuário.

Para desativar uma chave ativa, clique em Desativar.

Para ativar uma chave desativada, clique em Ativar.

Para disponibilizar a funcionalidade de mobilidade de um usuário, marque a caixa de seleçãoMóvel. Se
preferir, desmarque a caixa de seleção para desligar a funcionalidade de mobilidade. Será solicitado que você
confirme a ação.

Você pode procurar por um usuário inserindo todo ou parte do nome do usuário na caixa Pesquisa e clicando
em Pesquisar. Para exibir a lista completa novamente, clique em Recarregar lista.

Remover um usuário também removerá a chave de autenticação associada que não pode ser recuperada.Observação
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Gerenciamento de usuários em massa
Você pode ativar, desativar e revogar chaves de usuário em massa.

Marque a caixa de seleção para selecionar um usuário com uma chave. Você pode clicar em Selecionar tudo
para marcar a caixa de seleção de todos os usuários com chaves ou Desmarcar tudo para limpar todas as
caixas de seleção.

Clique em Ativar selecionadas para ativar todas as chaves de usuário selecionadas.

Clique em Desativar selecionadas para desativar todas as chaves de usuário selecionadas.

Clique em Revogar selecionadas para excluir todas as chaves de usuário selecionadas.

Configuração de mensagens de e-mail do usuário
Quando uma chave de autenticação é configurada para um usuário, ela é enviada a ele em uma mensagem de
e-mail.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 No menu Autenticação, clique emMensagens de e-mail para exibir a páginaMensagens de e-mail.

Etapa 3 Edite a mensagem na primeira caixa. O [nome de usuário] e o [nome da empresa] do texto serão
substituídos pelo nome do usuário e o nome da sua empresa.

Etapa 4 Edite a assinatura no segundo campo.
Etapa 5 Clique em Enviar para aplicar as alterações. Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.
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Próximos passos

Você pode clicar em Restaurar mensagem padrão para restaurar a mensagem padrão.

Autenticação sem cliente
Quando você disponibiliza a autenticação sem cliente, o Cisco Cloud Web Security autentica usuários antes
de permitir que eles se conectem a um servidor de destino. Isso pode ser realizado com a criação de uma regra
de autenticação no Cisco ScanCenter para o usuário ou grupo. Para usuários em roaming, isso também exige
a configuração do navegador para enviar tráfego ao servidor proxy do Cisco Cloud Web Security, geralmente
usando um arquivo PAC.

O Cisco ScanCenter permite o protocolo LDAP com autenticação LDAP padrão e segura.

Para disponibilizar a autenticação, você deve criar pelo menos um domínio de autenticação. Um domínio de
autenticação é um conjunto de servidores de autenticação (ou um único servidor) que oferece suporte a um
único protocolo de autenticação com uma configuração específica.

Quando você cria mais de um domínio, os usuários podem selecionar o domínio com o qual desejam se
autenticar na tela de login.

A autenticação sem cliente exige a viabilização de cookies de terceiros no navegador do usuário.Observação

Autenticação LDAP
O banco de dados do servidor LDAP é um repositório de diretórios de funcionários. Esses diretórios incluem
os nomes dos funcionários e vários tipos de dados pessoais, como número de telefone, endereço de e-mail e
outras informações que são exclusivas ao funcionário individual. O banco de dados LDAP é composto por
objetos que contenham atributos e valores. Cada nome de objeto é conhecido como um Nome distinto (DN).
O local no servidor LDAP onde uma pesquisa começa é chamado de Nome distinto base ou DN base.

O Cisco Cloud Web Security oferece suporte à autenticação de servidor LDAP padrão, à autenticação LDAP
segura e ao StartTLS. O suporte ao LDAP permite que as instalações estabelecidas continuem usando o
respectivo banco de dados do servidor LDAP para autenticar usuários. Para LDAP seguro, o Cisco ScanCenter
oferece suporte a conexões LDAP por TLS. O protocolo TLS é um padrão do setor para garantia de
confidencialidade. O TLS usa algoritmos de criptografia de chave e os certificados assinados pela autoridade
de certificado (CA) permitem que servidores LDAP verifiquem a identidade do dispositivo. O StartTLS usa
certificados para identificar o servidor LDAP antes que uma conexão seja criada.

Autenticação SAML
A SAML (Security Assertion Markup Language) é um padrão baseado em XML para troca de dados de
autenticação e autorização entre diferentes redes protegidas, às vezes, conhecidas como domínios de segurança.
O principal problema que a SAML resolve é o login único entre diferentes domínios de segurança. Geralmente,
isso significa usuários em um domínio acessando uma rede (um domínio diferente) usando um navegador da
Web. Às vezes, é conhecido como login único de navegador da Web.

Para atingir o login único de navegador da Web, um diálogo da SAML deve ser estabelecido entre uma
entidade em cada domínio, que a SAML define usando os seguintes termos:
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• Provedor de identidade. Um IdP (identity provider, provedor de identidade) é uma entidade que produz
asserções SAML. É esperado que o provedor de identidade autentique seus usuários finais antes da
geração de uma asserção SAML.

• Provedor de serviços. Um SP (service provider, provedor de serviços) é uma entidade que consome
asserções SAML. O Cisco Cloud Web Security é um provedor de serviços. O provedor de serviços
depende do provedor de identidade para identificar o usuário final e comunicar essa identificação ao
provedor de serviços na asserção SAML. O provedor de serviços toma uma decisão de controle de acesso
com base na asserção.

As asserções SAML são contêineres de informações passadas entre provedores de identidade e provedores
de serviços dentro das solicitações e respostas de SAML. As asserções contêm instruções (como instruções
de autenticação e autorização) que os provedores de serviços usam para tomar decisões de controle de acesso.
As asserções começam com a marca <saml:Assertion>.

Os diálogos SAML são chamados de fluxos, e fluxos podem ser iniciados por um ou outro fornecedor:

• Fluxo iniciado pelo provedor de serviços. O SP é contatado por um usuário final que solicita acesso,
assim, ele inicia um diálogo de SAML contatando o provedor de identidade para fornecer identificação
para o usuário. Para fluxos iniciados pelo provedor de serviços, o usuário final acessa o provedor de
serviços usando um URL que contenha o domínio do provedor de serviços, como
http://www.example.com/<URI>.

• Fluxo iniciado pelo provedor de identidade. O IdP inicia um diálogo SAML contatando o provedor
de serviços que solicita acesso em nome de um usuário final. Para fluxos iniciados pelo provedor de
identidade, o usuário final acessa o provedor de serviços usando umURL que contém um domínio local,
como http://saas.example.com/<URI>.

OCisco CloudWeb Security oferece suporte apenas aos fluxos iniciados pelo provedor de serviços e atualmente
oferece suporte a dois provedores de identidade de SAML: PingFederate Server, versão 5.0 ou posterior, e
os Serviços Federados do Microsoft Active Directory, versão 2.0 ou posterior. Para obter mais informações
sobre a SAML, consulte http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/.

Como a autenticação funciona
Para autenticar usuários que acessam a Web, o Cisco Cloud Web Security se conecta a um servidor de
autenticação externo ou redireciona os usuários para um provedor de identidade. Um servidor de autenticação
contém uma lista de usuários e as senhas correspondentes organizadas em uma hierarquia. Para que usuários
na rede se autentiquem com êxito, eles devem enviar credenciais de autenticação válidas (nome de usuário e
senha conforme armazenados no servidor de autenticação ou pelo provedor de identidade). Com um servidor
de autenticação, quando os usuários acessam aWeb usando o Cisco CloudWeb Security, o serviço se comunica
com o cliente e o servidor de autenticação para autenticar o usuário e processar a solicitação. Com um provedor
de identidade, o Cisco Cloud Web Security redireciona o usuário para o provedor de identidade, que fornece
uma asserção de autenticação.

O Cisco Cloud Web Security oferece suporte aos seguintes protocolos de autenticação:

• LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). O Cisco Cloud Web Security usa a operação de
vinculação LDAP para consultar um servidor de autenticação compatível com LDAP. O Cisco Cloud
Web Security oferece suporte à autenticação de servidor LDAP padrão e à autenticação LDAPS (Secure
LDAP, LDAP Seguro), que exige um certificado de servidor no servidor LDAP.
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• StartTLS. Se o servidor LDAP oferecer suporte à extensão StartTLS, o Cisco Cloud Web Security
poderá definir o protocolo TLS (Transport Layer Security) com o servidor antes da autenticação. O
StartTLS exige um certificado de servidor no servidor LDAP.

• SAML (Security Assertion Markup Language). O Cisco Cloud Web Security usa um fluxo iniciado
pelo provedor de serviços para autenticar o usuário com um provedor de identidade externo. Isso exige
um IdP (provedor de identidade) com suporte à SAML 2.0.

• Autenticação básica. O Cisco Cloud Web Security permite a um aplicativo cliente enviar credenciais
de autenticação na forma de um nome de usuário e senha quando faz uma solicitação.

Configuração de domínios de autenticação
Os domínios de autenticação reduzem as alterações necessárias na rede e simplificam o provisionamento de
usuários com o Cisco Cloud Web Security.

Nessa área do Cisco ScanCenter, você pode criar, editar e remover domínios de autenticação e gerenciar
certificados (usados pelos protocolos seguros).

Para configurar um domínio de autenticação LDAP, você precisará de:

• Endereço do servidor. O endereço completo para seu servidor LDAP; host, porta e protocolo.

• (Opcional) Certificado. O certificado a ser usado se for utilizado um protocolo seguro, por exemplo,
LDAPS.

• Acesso ao LDAP. O Cisco ScanCenter exige pelo menos acesso somente leitura aos servidores LDAP.
As portas que precisam ser abertas e os endereços IP que devem ter o acesso disponibilizado podem ser
encontrados no seu e-mail de provisionamento.

• Base da pesquisa. O local na árvore LDAP para iniciar a busca por usuários e outras informações
relacionadas.

Para configurar um domínio de autenticação SAML, você precisará de:

• Provedor de identidade. Um provedor de identidade (IdP) compatível corretamente configurado, que
possa ser acessado pelos usuários da rede interna.

•Metadados do provedor de serviços. Devem ser exportados do ScanCenter e importados pelo IdP.

•Metadados do provedor de identidade. Devem ser exportados do IdP e importados no ScanCenter.

Você deve importar certificados antes de criar um domínio de autenticação que exija um protocolo seguro.Observação

Obtenção de certificados
O Cisco ScanCenter não pode gerar CSRs (Certificate Signing Requests, solicitações de assinatura de
certificado) com o objetivo de obter um certificado. Portanto, para ter um certificado criado para o servidor
LDAP, você deverá emitir a solicitação de assinatura por meio de outro sistema. Salve a chave desse sistema
porque você precisará instalá-la no servidor LDAP posteriormente.
Em um servidor do Windows, você pode usar os Serviços de certificado Microsoft para gerar um certificado
apropriado.
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Para obter informações sobre como usar os Serviços certificados Microsoft, consulte a documentação do
fornecedor. Como alternativa, você pode usar qualquer máquina UNIX com uma versão recente do OpenSSL
instalada. Para obter informações sobre como gerar uma CSR usando o OpenSSL, consulte http://
www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#ToC28.

Normalmente, servidores LDAP usam certificados autoassinados. Para obter informações sobre como criar
e usar sua própria CA (Certificate Authority, autoridade de certificado), consulte http://www.modssl.org/docs/
2.8/ssl_faq.html#cert-ownca.

As ferramentas para gerar e assinar seu próprio certificado são fornecidas com o OpenSSL, software
gratuito em http://www.openssl.org/.

Observação

Como alternativa, depois que a CSR for gerada, envie-a para uma CA. A CA retornará o certificado no formato
PEM.

Se você está adquirindo um certificado pela primeira vez, procure na Internet por "certificados de servidor
SSL para serviços de autoridade de certificado" e escolha o serviço que melhor atende às necessidades da sua
empresa. Siga as instruções do serviço para obter um certificado SSL.

Procedimento

Etapa 1 Crie um par de chaves púbica-privada.
Etapa 2 Gere uma CSR.
Etapa 3 Autoassine o certificado. Se preferir, contate uma CA para assinar o certificado.

O certificado que você carregar deve usar o padrão X.509 e você deve instalar a chave privada correspondente
no seu servidor LDAP.

Gerenciamento de certificados

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir o menu Autenticação e clique em Gerenciamento para exibir o painel
Carregar certificados LDAP.

Etapa 2 Insira um nome de certificado exclusivo.
Etapa 3 Clique em Procurar para navegar até o certificado exigido e selecioná-lo.
Etapa 4 Clique em Adicionar para carregar o certificado.
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Próximos passos

Clique no ícone Remover para remover um certificado.

Autenticação de usuários
Quando os usuários acessam aWeb usando o Cisco CloudWeb Security, é possível que eles sejam solicitados
a inserir um nome de usuário e uma senha. O Cisco Cloud Web Security requer credenciais de autenticação
para alguns usuários, de acordo com os grupos configurados Identidade e Política de acesso. Os usuários
devem inserir o nome de usuário e a senha das credenciais reconhecidas pelo servidor de autenticação da sua
empresa.

Para viabilizar a autenticação com um domínio de autenticação LDAP, assegure-se de que os usuários
não insiram o nome de domínio do Windows.

Observação

Como lidar com falhas de autenticação
Às vezes, os usuários não podem navegar na Web porque ocorre uma falha na autenticação. A lista a seguir
descreve os motivos de uma falha na autenticação e as ações corretivas que podem ser executadas:

• O aplicativo cliente não pode executar a autenticação. Alguns clientes não podem executar a
autenticação nem podem executar o tipo de autenticação que é necessária. Se um aplicativo cliente causa
falha na autenticação, você pode criar uma regra de filtragem da Web para permitir que o cliente se
conecte.

• O servidor de autenticação não está disponível. Um servidor de autenticação pode estar indisponível
se a conexão de rede for interrompida ou se o servidor estiver enfrentando um problema. Você pode
definir o comportamento desejado nas opções de failover para bloquear o usuário, usar credenciais em
cache ou aplicar a política padrão.

• Credenciais inválidas. Quando um cliente passa credenciais de autenticação inválidas, o Cisco Cloud
Web Security solicita as credenciais válidas continuamente, basicamente bloqueando o acesso à Web
por padrão.

Como trabalhar com domínios de autenticação
Um domínio de autenticação é um conjunto de servidores de autenticação, um único servidor ou um provedor
de identidade que oferece suporte a um único protocolo de autenticação com uma configuração específica.
Cada servidor em um domínio LDAP compartilha o mesmo banco de dados lógico; qualquer servidor retornará
os mesmos resultados para um determinado usuário. De modo geral, um domínio terá uma correspondência
individual com um domínio doWindows. O domínio é o contexto no qual nomes de usuário, nomes de grupo,
etc. devem ser exclusivos.

Você poderá executar qualquer uma das tarefas a seguir ao configurar a autenticação:

• Incluir um ou mais servidores de autenticação em um domínio.

• Criar um ou mais domínios LDAP.

• Criar um ou mais domínios SAML.
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• Editar domínios de autenticação atuais.

Ao usar SAML, somente um domínio SAML poderá estar ativo. Todos os outros domínios SAML e LDAP
deverão estar inativos.

Também é possível incluir um servidor de autenticação em vários domínios, embora, normalmente, isso
não seja exigido, a menos que você use um Catálogo global do Active Directory, que armazena uma cópia
limitada somente leitura dos dados de vários domínios ou domínios.

Observação

Criação de um domínio de autenticação LDAP

Procedimento

Etapa 1 Clique na guiaAdmin para exibir o menuAutenticação e emGerenciamento para exibir o painelDomínios
de autenticação.

Etapa 2 Clique em Adicionar domínio LDAP para exibir o painel Conexão de rede.

Etapa 3 Digite na caixa um Nome de domínio exclusivo.
Etapa 4 Para cada servidor que você deseja adicionar ao domínio:

a) Digite um endereço IP no formato IPv4 ou um nome do host na caixa Nome do host.
b) Na lista suspensa Protocolo, escolha o protocolo necessário: LDAP, StartTLS ou SSL (LDAPS).
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c) Insira uma Porta na caixa. O padrão para LDAP e StartTLS é 389. O padrão para LDAPS é 636.
d) Clique em Verificar conexão.
Você pode clicar emAdicionar outro servidor para adicionar quantos servidores desejar. Também é possível
clicar em Remover servidor para remover todos os servidores indesejados.

Etapa 5 Quando a conexão for estabelecida com sucesso, se seu servidor LDAP aceitar consultas anônimas, marque
a caixa de seleção O servidor aceita consultas anônimas. Se preferir, insira o nome distinto do servidor
LDAP na caixa DN de vinculação e digite a Senha na caixa.

Etapa 6 Clique em Verificar autenticação.
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Etapa 7 Aceite ou altere a Base de pesquisa.
Etapa 8 Na lista suspensa Atributo de pesquisa, escolha o atributo que contém o nome do usuário. Pode ser cn, uid

ou sAMAccountName. Se preferir, selecione personalizado e insira um atributo na caixa.
Etapa 9 Na lista suspensa Consulta a filtro de usuário, escolha uma consulta para excluir entradas LDAP de não

usuário. Pode ser Nenhum ou (objectClass=person). Se preferir, selecione personalizado e insira uma consulta
na caixa.

Etapa 10 Aceite ou insira um Atributo de assunto. Essa caixa não deve ser deixada em branco.
Etapa 11 Para localizar usuários por atributo, clique emMembro do grupo do atributo. Aceite o atributo memberOf

ou clique em personalizado e insira um atributo na caixa. Se preferir, para localizar usuários por grupo, clique
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em Atributo de membro de grupo. Aceite o atributo usuários ou clique em personalizado e insira um
atributo na caixa.

Etapa 12 Clique em Procurar para preencher a lista Excluir os seguintes grupos.

Marque a caixa de seleção do elemento para incluir um elemento. Os elementos podem incluir:

• usuários

• grupos

• OUs (organizational units, unidades organizacionais)

• computadores

• pastas

• elementos diversos
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Clique no ícone de expansão ( ) para expandir ou recolher um elemento.

Clique no ícone de filtro ( ) para adicionar um filtro a um elemento.

Clique no ícone de filtro disponibilizado ( ) para editar ou remover um filtro.

Etapa 13 Clique em Selecionar para adicionar os elementos selecionados. Se preferir, clique emCancelar para abandonar
sua seleção.

Etapa 14 Clique em Procurar para preencher a lista Usar os seguintes grupos.
Etapa 15 Clique em Selecionar para adicionar os elementos selecionados. Se preferir, clique emCancelar para abandonar

sua seleção.
Etapa 16 (Opcional) Clique em Configurações avançadas para exibir as configurações adicionais:

a) Digite o número de nós a serem percorridos na caixa Profundidade do grupo aninhado.
b) Insira o número máximo de grupos a serem pesquisados na caixaMáximo de grupos.

Etapa 17 Na lista suspensa Exibição de grupos, escolhaGrupos WinNT ou Padrão LDAP para determinar como os
grupos serão exibidos.

Etapa 18 Insira um nome de usuário na caixaVerificar amostra de usuário e clique emVerificar LDAP para verificar
as configurações.

Etapa 19 Clique na opção de failover obrigatório;Bloquear usuário,Usar credenciais em cache ouConceder política
padrão.

Etapa 20 (Opcional) Para excluir usuários da autenticação:
a) No painel Atributos personalizados, insira um Atributo LDAP para correspondência.
b) Na lista suspensa Corresponder regras, escolha um operador e insira um valor na caixa. Os operadores

disponíveis são:

• Igual

• Menor que

• Regex (para obter detalhes sobre como criar expressões regulares válidas, entre em contato com o
suporte técnico)

• É verdadeiro

• É falso

c) Na lista Ação, clique em Bloquear usuário.
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d) Clique em Adicionar.
Você pode clicar no ícone Remover para remover o filtro do usuário.

Etapa 21 (Opcional) Para adicionar usuários a um grupo durante uma sessão autenticada:
a) No painel Atributos personalizados, insira um Atributo LDAP para correspondência.
b) Na lista suspensa Corresponder regras, escolha um operador e insira um valor na caixa. Os operadores

disponíveis são:

• Igual

• Menor que

• Regex (para obter detalhes sobre como criar expressões regulares válidas, entre em contato com o
suporte técnico)

• É verdadeiro

• É falso

c) Na lista suspensa Ação, escolha Adicionar a grupo.
d) Clique em Adicionar.

Você pode clicar no ícone Remover para remover o filtro do usuário.
Para adicionar um usuário a um grupo, o grupo deve existir no diretório LDAP com seu nome
formatado como um DN (distinguished name, nome distinto) LDAP.

Observação

Etapa 22 Quando terminar de definir o domínio de autenticação, clique em Aplicar configurações. Se preferir, acesse
outra página para abandonar as alterações.

Criação de um Domínio de autenticação SAML

Antes de iniciar

A autenticação SAML do Cisco Cloud Web Security exige um provedor IdP (Identity Provider, provedor de
identidade) compatível e configurado corretamente que possa ser acessado por meio da rede da sua empresa.
Para configurar automaticamente seu provedor de identidade, você precisará dos metadados SAML do Cloud
Web Security. Se preferir, para configurar manualmente o provedor de identidade será necessária a ID de
emissor individual do provedor de serviços, o URL de endpoint do consumidor de asserção e do certificado
de assinatura da solicitação de SAML. Para configurar o ScanCenter automaticamente com as informações
do provedor de identidade, serão necessários os metadados do provedor de identidade. Se preferir, para
configurar manualmente o ScanCenter, você precisará do endereço do endpoint do provedor de identidade,
do atributo de grupo e do certificado de assinatura do provedor de identidade no formato DER ou PEM.

No ScanCenter, crie um grupo personalizado para cada grupo que você criou em IdP. Os nomes devem ser
uma correspondência exata. O IdP passa o nome do grupo ao Cisco Cloud Web Security usando o Atributo
de grupo. A política configurada para o grupo personalizado é aplicada ao usuário da SAML com base no
respectivo grupo de IdP.

Para fazer dowload dos metadados do ScanCenter, clique na guia Admin para exibir o menu Autenticação
e clique emGerenciamento para exibir o painelDomínios de autenticação. Clique em Adicionar Domínio
SAML e clique em Exportar nossos metadados SAML para fazer download dos metadados. Para obter
mais informações sobre a importação dos metadados no provedor de identidade, consulte a documentação do
fornecedor.
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Para obter a ID de emissor individual do provedor de serviços e as informações de URL do endpoint do
consumidor de asserção, e para fazer download do certificado de assinatura de solicitação de SAML do
ScanCenter, clique na guia Admin para exibir o menu Autenticação e clique emGerenciamento para exibir
o painel Domínios de autenticação. Clique em Adicionar Domínio SAML e clique em Exibir nossa
configuração SAML. Anote a ID de emissor do provedor de serviços e o URL doEndpoint do consumidor
de asserção. Em seguida, clique emExportar certificado de assinatura primário e emExportar certificado
de assinatura secundário para baixar os certificados de solicitação de SAML primário e secundário.

Seu provedor de identidade deve enviar o nome de usuário do Cloud Web Security no atributo NameID
na asserção de SAML. Para obter mais informações sobre como configurar seu provedor de identidade,
exportar os metadados do provedor de identidade, obter detalhes do provedor de identidade ou baixar o
certificado de assinatura do provedor de identidade, consulte a documentação do fornecedor do provedor
de identidade.

Observação

Procedimento

Etapa 1 Clique na guiaAdmin para exibir o menuAutenticação e emGerenciamento para exibir o painelDomínios
de autenticação.

Etapa 2 Clique em Adicionar Domínio SAML.
Etapa 3 Clique em Exibir nossa configuração SAML para exibir o painel Configuração de domínio SAML.
Etapa 4 Se você tiver metadados de provedor de identidade, clique em Importarmetadados de IdP para importá-los.

Como alternativa, se você estiver configurando o ScanCenter manualmente:
a) Clique em Inserir manualmente os detalhes do IdP.
b) Insira um Nome de domínio.
c) Insira o URL do Endereço do endpoint do IdP.
d) Insira o nome do Atributo de grupo usado pelo IdP.
e) Clique em Escolher arquivo para carregar o Certificado de assinatura de IdP.
Você pode clicar no ícone Remover para remover um certificado de assinatura do provedor de identidade de
que dispõe.

Etapa 5 Clique em Aplicar configurações. Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.
Você pode editar a configuração e carregar certificados de IdP
adicionais.

Observação

Gerenciamento de domínios de autenticação
Para gerenciar um domínio de autenticação atual, clique na guia Admin para exibir o menu Autenticação e,
em seguida, clique em Gerenciamento para exibir o painel Domínios de autenticação.

Para ativar um domínio inativo, marque a caixa de seleção Ativo e clique em Aplicar configurações.

Para desativar um domínio ativo, marque a caixa de seleção Ativo e clique em Aplicar configurações.

Para baixar uma auditoria de um domínio, clique no ícone CSV.

Para remover um domínio, clique no ícone CSV.

Para alterar um domínio, clique no ícone Editar.
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Os vários domínios de autenticação LDAP podem estar ativos ao mesmo tempo. No entanto, quando um
domínio SAML estiver ativo, nenhum outro domínio, LDAP ou SAML, pode estar ativo.

Observação

Comportamento do Cisco Cloud Web Security com vários domínios
Você pode configurar o Cisco Cloud Web Security para fornecer aos usuários uma opção de domínios de
autenticação que podem incluir vários servidores com protocolos de segurança diferentes.

Por exemplo, você pode desejar configurar vários domínios se sua empresa adquirir outra empresa que tenha
seu próprio servidor de autenticação usando o mesmo ou outro protocolo de segurança. Dessa forma, você
pode criar uma política para todos os usuários.

Os vários domínios não têm suporte com o uso de SAML.Observação

Teste das configurações de autenticação
Ao criar ou editar um domínio de autenticação, você insere várias definições de configuração para se conectar
a um servidor de autenticação ou provedor de identidade. As informações inseridas são validadas em cada
passo do processo para assegurar que as informações corretas sejam inseridas.

Se você fizer alterações de configuração em um servidor LDAP, será preciso editar os domínios de
autenticação no Cisco ScanCenter para fazer a correspondências das alterações ou os usuários não poderão
se autenticar.

Cuidado

Processo de teste

Quando você testa as configurações de autenticação, o Cisco ScanCenter primeiro verifica se as configurações
inseridas para o domínio estão em formatos válidos. Por exemplo, se um campo exigir uma string de texto e
atualmente contiver um valor numérico, o Cisco ScanCenter informará sobre o erro.

Se todos os campos contiverem valores válidos, o Cisco ScanCenter executará diferentes passos, de acordo
com o protocolo de segurança. Se o domínio contiver vários servidores de autenticação, o Cisco ScanCenter
passará pelo processo de teste de cada servidor, um a um.

Testes de LDAP

O Cisco ScanCenter executa as seguintes etapas ao testar configurações da autenticação LDAP:

1 Garante que o servidor LDAP esteja escutando na porta LDAP especificada.
2 Se o LDAP seguro estiver selecionado, o Cisco ScanCenter garantirá que o servidor LDAP ofereça suporte

ao LDAP seguro.
3 Se o StartTLS estiver selecionado, o Cisco ScanCenter garantirá que o servidor LDAP ofereça suporte à

extensão StartTLS.
4 Se o domínio incluir parâmetros de associação, o Cisco ScanCenter os validará tentando autenticar com

o servidor LDAP.
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Definição da duração de cookies
A autenticação sem cliente usa cookies armazenados no navegador. Por padrão, os cookies persistem durante
a sessão do navegador. Disponibilizar cookies persistentes permite que o usuário feche o navegador sem
precisar se autenticar novamente no período que você escolher.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir o menu Autenticação e clique em Gerenciamento para exibir o painel
Expiração do cookie.

Etapa 2 (Opcional) Marque a caixa de seleção Usar cookies persistentes para disponibilizar sessões que persistirão
depois que o navegador for fechado.

Etapa 3 Insira a duração, no formato mostrado no exemplo da tela, antes que os cookies do grupo expirem na caixa
Grupo.

Etapa 4 Insira a duração, no formato mostrado no exemplo da tela, antes que os cookies de usuário expirem na caixa
Grupo.

Etapa 5 Insira a duração, no formato mostrado no exemplo da tela, antes que os cookies de roaming expirem na caixa
Roaming.

Etapa 6 Clique em Aplicar. Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.

Download de relatórios de auditoria

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir o menu Autenticação e clique em Gerenciamento para exibir o painel
Download de relatórios de auditoria.

Etapa 2 Clique em um Período que o relatório cobrirá. As opções disponíveis são:

• Últimos 5 minutos

• Última hora
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• Último dia

Etapa 3 Clique no ícone CSV.

Configuração da página Autenticação de usuário
O Cisco Cloud Web Security exibe a página Autenticação de usuário quando um usuário que ainda não está
autenticado tenta se conectar ao serviço.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir o menu Autenticação e clique emMensagens do usuário para exibir o
painelMensagens do usuário.
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Etapa 2 Clique em Escolher arquivo e navegue até uma imagem que deseja que seja exibida na página. A imagem
pode estar no formato PNG, GIF ou JPEG e não deve ter mais de 500 K. Ela pode ter o tamanho de pixels
que você desejar, mas é preciso usar algo apropriado para o tamanho da tela dos dispositivos que seus usuários
conectarão ao serviço.

Etapa 3 Insira até 1.000 caracteres de texto simples na caixa de texto Ajuda.
Etapa 4 Digite a palavra ou frase que deseja usar na caixa de texto Nome de usuário.
Etapa 5 Digite a palavra ou frase que deseja usar na caixa de texto Senha.
Etapa 6 Insira até 1.000 caracteres de texto simples na caixa de texto Aviso de Isenção de responsabilidade.
Etapa 7 Clique em Visualizar para exibir a página Autenticação de usuário.
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Etapa 8 Clique em Aplicar configurações e faça as alterações permanentes. Se desejar, clique em Cancelar para
continuar editando a página Autenticação de usuário ou saia da página para abandonar as alterações.

   Guia do administrador do Cisco ScanCenter, versão 5.2
44 OL-22629-06   

Autenticação sem cliente



C A P Í T U L O  5
Configuração hospedada

A área de configuração hospedada do Cisco ScanCenter permite carregar arquivos PAC (configuração
automática de proxy), a configuração do Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Web Security e outros
arquivos de configuração no Cisco ScanCenter, e gerenciar esses arquivos. Você deve testar os arquivos
PAC para garantir que funcionem corretamente antes do carregamento.

É preciso carregar a versão descriptografada do arquivo de configuração do AnyConnect. O arquivo será
criptografado antes de ser apresentado aos usuários, mas você ainda poderá baixar a versão em texto
simples.

Observação

Para exibir seus arquivos de configuração hospedada, clique na guia Admin para exibir os menus de
administração e, no menu Gerenciamento, clique em Config. hospedada para exibir a página Config.
hospedada.

• Como carregar um novo arquivo de configuração, página 45

• Gerenciamento de arquivos de configuração, página 46

• Remoção de arquivos de configuração, página 47

Como carregar um novo arquivo de configuração

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Carregar config. para exibir a página Carregar config..
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Etapa 2 Clique no tipo de arquivo exigido na caixa Formato do recurso.
Etapa 3 Digite uma Descrição exclusiva na caixa.
Etapa 4 Clique em Procurar para selecionar um arquivo para carregamento. O limite máximo para tamanho do arquivo

é de 500 kilobytes.
Etapa 5 Clique em Carregar para carregar o arquivo.

Gerenciamento de arquivos de configuração
Depois de carregar um arquivo, você pode ativá-lo ou desativá-lo, carregar versões mais novas e excluir
versões.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 No menu Gerenciamento, clique em Config. hospedada para exibir a página Config. hospedada.
Etapa 3 Clique no ícone Editar.
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Próximos passos

Para ativar um arquivo de configuração, marque a caixa de seleção Ativo e clique em Salvar. Se preferir,
desmarque a caixa de seleção para desativar o arquivo de configuração e clique em Salvar.

Quando houver duas ou mais versões de um arquivo, clique em Padrão para disponibilizar uma versão
específica e clique em Salvar.

Para remover uma versão específica de um arquivo, clique em Excluir.

Quando você clica em Excluir, o arquivo é excluído imediatamente, a menos que seja a versão padrão.
Não será solicitado que você confirme a ação.

Cuidado

Remoção de arquivos de configuração

Antes de iniciar

Somente os arquivos de configuração que estão inativos podem ser completamente removidos.
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Os arquivos são removidos imediatamente. Não será solicitado que você confirme as ações.Cuidado

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 No menu Gerenciamento, clique em Config. hospedada para exibir a página Config. hospedada.
Etapa 3 Clique no ícone Excluir.
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C A P Í T U L O  6
Dicionários e bancos de dados

Os dicionários são usados com controle de conteúdo de saída (OCC). Você pode importar dicionários de um
arquivo que pode incluir palavras e frases, mas não expressões regulares ou caracteres curingas. Os dicionários
podem conter, no máximo, 1000 palavras ou frases. Os bancos de dados de informações de arquivo permitem
bloquear arquivos específicos. Você também pode importar bancos de dados de um arquivo.

• Gerenciamento de dicionários, página 49

• Gerenciamento de bancos de dados de informações de arquivo, página 51

Gerenciamento de dicionários
Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.

No menu Gerenciamento, clique em Dicionários para exibir a página Gerenciar dicionários.
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Criação de um novo dicionário

Procedimento

Etapa 1 Insira um nome na caixa Inserir nome do novo dicionário.
Etapa 2 Clique em Adicionar dicionário.
Etapa 3 Edite o dicionário.

Edição de um dicionário
Clique no hiperlink nome do dicionário para exibir a página Editar dicionário.

Para adicionar uma palavra individual ou uma frase, insira o texto na caixa Insira abaixo as palavras ou
frases que deseja bloquear e clique em Adicionar.

Para remover uma palavra ou frase, clique nela na lista e clique em Excluir.
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Você pode importar palavras e frases de um arquivo de texto. A lista deve ser separada por vírgulas. Por
exemplo: a,rápida,raposa,marrom,salta sobre o,cão preguiçoso.

Procedimento

Etapa 1 Clique em Procurar e navegue até o arquivo.
Etapa 2 Clique em Importar.

Etapa 3 Se a lista estiver correta, clique em Confirmar para adicionar as palavras ou frases e retornar para a página
Editar dicionário. Se preferir, clique emVoltar ao passo 1, edite o arquivo e repita o processo de importação.

Remoção de um dicionário

Procedimento

Etapa 1 Na página Gerenciar dicionários, marque a caixa de seleção do dicionário a ser removido.
Etapa 2 Clique em Excluir dicionários. Será solicitado que você confirme a ação.

Você pode selecionar vários dicionários para remoção.

Gerenciamento de bancos de dados de informações de arquivo

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 No menu Gerenciamento, clique em Bancos de dados de informações de arquivo para exibir a página

Gerenciar informações de arquivo.
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Criação de um novo banco de dados

Procedimento

Etapa 1 Insira um nome na caixa Inserir novo nome de BD de informações de arquivo.
Etapa 2 Clique em Adicionar BD de informações do arquivo.
Etapa 3 Edite o banco de dados.

Edição de um banco de dados

Antes de iniciar

Os registros são adicionados a um banco de dados pela importação de listas separadas por vírgula das
informações de arquivo. Cada entrada na lista deve incluir o nome do arquivo, o tamanho do arquivo, uma
soma de verificação MD5 e uma soma de verificação SHA-1 nesta ordem, por exemplo:
1video.avi,37352,d97343b7ef8a00307091c6456b25c84,de9e351ebe13186770f3fc79f45733a6d595e2e1

Em sistemas UNIX e semelhantes, o OpenSSL pode ser usado para gerar a soma de verificação com os
seguintes comandos:

• openssl md5 nome do arquivo

• openssl sha1 nome do arquivo

No Windows, o Verificador de Integridade da Soma de Verificação de Arquivo da Microsoft pode ser usado
para gerar a soma de verificação com os seguintes comandos:

• fciv md5 nome do arquivo

• fciv sha1 nome do arquivo

O Verificador de Integridade da Soma de Verificação de Arquivo pode ser baixado no site da Microsoft:

http://search.microsoft.com/en-us/results.aspx?q=microsoft+file+checksum+integrity+verifier
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Procedimento

Etapa 1 Clique no hiperlink nome do banco de dados.

Etapa 2 Clique em Procurar para navegar até o arquivo.
Etapa 3 Clique em Importar. Você será notificado se o arquivo não puder ser validado.

Etapa 4 Se a lista estiver correta, clique em Confirmar. Os dados importados são exibidos em uma tabela com nome
do arquivo, tamanho do arquivo e as somas de verificação MD5 e SHA-1. Se preferir, clique em Voltar à
etapa 1, edite o arquivo e repita o processo de importação.
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Remoção de um banco de dados

Procedimento

Etapa 1 Na páginaGerenciar informações de arquivo, marque a caixa de seleção do banco de dados a ser removido.
Etapa 2 Clique em Excluir informações de arquivo. Será solicitado que você confirme a ação.

Você pode selecionar vários bancos de dados para remoção.
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C A P Í T U L O  7
Auditorias

Você pode gerar auditorias de acesso e atividade para a conta do Cisco ScanCenter da sua empresa. Também
é possível configurar alertas por e-mail para que você seja notificado sobre as falhas nas tentativas de login
do Cisco ScanCenter. Você deve ter a função correta para poder realizar essas tarefas. Para obter mais
informações sobre funções, consulte Função das permissões, na página 13.

• Alertas por e-mail, página 55

• Auditorias de acesso, página 56

• Auditorias de atividade, página 58

Alertas por e-mail

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 No menu Auditoria, clique em Configurações de acesso para exibir a página Configurações de aceso.

Guia do administrador do Cisco ScanCenter, versão 5.2    
    OL-22629-06 55



Etapa 3 Quando uma conta de usuário é bloqueada, depois de várias tentativas de login sem sucesso, o usuário é
instruído a enviar um e-mail a um administrador para desbloquear a conta. Digite o endereço de e-mail
administrativo a ser exibido na caixaE-mail do contato namensagem de falha de login. Se nenhum endereço
for fornecido, o endereço de e-mail do superusuário da empresa será exibido.

Etapa 4 Marque a caixa de seleção Ativar alertas por e-mail para enviar um e-mail sempre que houver uma falha na
tentativa de login.

Etapa 5 Insira até cinco endereços de e-mail nas caixas.
Etapa 6 Na lista suspensa Frequência máxima, escolha o número de alertas por e-mail a serem enviados em lote (1

a 20).
Etapa 7 Na lista suspensa Período, escolha o intervalo entre os e-mails em horas (1 a 24).
Etapa 8 Clique em Salvar para aplicar as alterações. Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.

Auditorias de acesso
Gerar uma auditoria de acesso permite que você visualize todas as tentativas de login que ocorreram no Cisco
ScanCenter durante um período, de um dia até um ano.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 No menu Auditoria, clique em Auditoria de acesso para exibir a página Auditoria de acesso.

   Guia do administrador do Cisco ScanCenter, versão 5.2
56 OL-22629-06   

Auditorias de acesso



Etapa 3 Na lista suspensa Fuso horário, escolha um fuso horário. O padrão é UTC.
Etapa 4 Na lista suspensa Período de tempo, escolha um período de tempo predefinido.

Os períodos de tempo predefinidos são:

• Hora anterior

• Dia anterior - ontem

• Semana anterior - a semana passada inteira

• Últimas n horas (12, 24, 48 ou 72)

• Última semana - os sete dias anteriores

• Últimas n semanas (2 ou 3)

• Último mês

• Últimos n meses (2, 3, 4, 5, 6, 9 ou 12)

Se preferir, clique em Personalizado e digite as datas e horas de início e término obrigatórias:
a) Digite uma data de início na caixa ou clique no ícone Calendário para escolher uma data.
b) Escolha uma hora de início usando as listas de hora e minuto. O tempo é mostrado usando o relógio de

24 horas.
c) Digite uma data de término na caixa ou clique no ícone Calendário para escolher uma data
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d) Escolha uma hora de término usando as listas de hora e minuto.

Etapa 5 Desmarque a caixa de seleção Todos os admins. e escolha um usuário administrador na lista suspensa ou
selecione um Administrador. Se preferir, marque a caixa de seleção Todos os admins. para incluir todos
os usuários administradores.

Etapa 6 Marque a caixa de seleção Login malsucedido para incluir tentativas de login malsucedidas na auditoria. Se
preferir, desmarque a caixa de seleção para excluir as tentativas de login malsucedidas.

Etapa 7 Marque a caixa de seleção Login bem-sucedido para incluir tentativas de login bem-sucedidas na auditoria.
Se preferir, desmarque a caixa de seleção para excluir as tentativas de login bem-sucedidas.

Etapa 8 Clique em Gerar auditoria para baixar a auditoria como um arquivo CSV (valores separados por vírgulas).

Auditorias de atividade
Gerar uma auditoria da atividade permite que você visualize todas as atividades de administração que ocorreram
no Cisco ScanCenter durante um período, de um dia até um ano. As auditorias fornecem um registro de
alterações na administração, configuração, filtragem e política. A auditoria é baixada como um arquivo CSV
que contém o nome de usuário, o tipo de categoria, a ação, a hora do registro e uma descrição de cada evento
registrado.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 No menu Auditoria, clique em Auditoria de atividade para exibir a página Auditoria de atividade.

Etapa 3 Na lista suspensa Fuso horário, escolha um fuso horário. O padrão é UTC.
Etapa 4 Na lista suspensa Período de tempo, escolha um período de tempo predefinido.

Os períodos de tempo predefinidos são:
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• Hora anterior

• Dia anterior - ontem

• Semana anterior - a semana passada inteira

• Últimas n horas (12, 24, 48 ou 72)

• Última semana - os sete dias anteriores

• Últimas n semanas (2 ou 3)

• Último mês

• Últimos n meses (2, 3, 4, 5, 6, 9 ou 12)

Se preferir, clique em Personalizado e digite as datas e horas de início e término obrigatórias:
a) Digite uma data de início na caixa ou clique no ícone Calendário para escolher uma data.
b) Escolha uma hora de início usando as listas de hora e minuto. O tempo é mostrado usando o relógio de

24 horas.
c) Digite uma data de término na caixa ou clique no ícone Calendário para escolher uma data.
d) Escolha uma hora de término usando as listas de hora e minuto.

Etapa 5 Desmarque a caixa de seleção Todos os admins. e escolha um usuário administrador na lista suspensa ou
selecione um Administrador. Se preferir, marque a caixa de seleção Todos os admins. para incluir todos
os usuários administradores.

Etapa 6 Desmarque a caixa de seleção Todas as categorias e escolha uma categoria na lista suspensa ou selecione
uma Categoria. As categorias disponíveis são:

• Administração

• Política de filtragem

• Inspeção de Https

• Política de spyware

• Política de vírus da Web

Como alternativa, marque a caixa de seleção Todas as categorias para incluir todas as categorias.
Etapa 7 Desmarque a caixa de seleção Todas as ações e escolha uma ação na lista suspensa ou selecione uma Ação.

As ações disponíveis são:

• INSERIR

• ATUALIZAR

• EXCLUIR

Como alternativa, marque a caixa de seleção Todas as ações para incluir todas as ações.
Etapa 8 Clique em Gerar auditoria para baixar a auditoria como um arquivo CSV (valores separados por vírgulas).
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C A P Í T U L O  8
Administração delegada

Se tiver optado por usar a administração delegada, você receberá acesso a uma matriz e a duas ou mais
empresas subsidiárias no Cisco ScanCenter. Nenhum tráfego é passado por meio da matriz, mas nenhuma
política definida nela será aplicada a todas as empresas subsidiárias. As políticas definidas no nível de empresa
subsidiária serão aplicadas somente a essa empresa subsidiária especificada.

• Login na empresa matriz, página 61

• Disponibilização de empresas subsidiárias para definição de políticas, página 62

• Gerenciamento de filtros, programações e dicionários, página 63

• Configuração de mensagens de usuário globais e locais, página 63

• Configuração de domínios de e-mail, página 64

• Execução de auditorias, página 64

• Relatórios delegados, página 64

Login na empresa matriz
Quando você faz login na empresa matriz com a senha do administrador, a página Administração delegada
é exibida.
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As empresas matriz e subsidiária são exibidas com suas Estações associadas e data Usado pela última vez.
Clique na empresa matriz para continuar na página Filtragem da Web.

Disponibilização de empresas subsidiárias para definição de políticas
As políticas definidas na empresa matriz são aplicadas automaticamente às empresas subsidiárias, mas podem
ser vistas apenas na empresa matriz. Criar e ativar uma regra Executar política suplementar permite que as
empresas subsidárias apliquem as próprias políticas. As regras subsidiárias serão aplicadas depois das regras
pai com uma prioridade mais alta, mas antes das regras pai com uma prioridade mais baixa.

Somente a empresa matriz pode editar a lista aprovada de programas potencialmente indesejáveis.Observação

Procedimento

Etapa 1 Faça login na empresa matriz como administrador.
Etapa 2 Na página Administração delegada, clique na empresa matriz.
Etapa 3 Na página Filtragem da Web, clique em Criar uma regra.
Etapa 4 Na lista Ação da regra, clique em Executar política suplementar.
Etapa 5 Clique em Criar regra para criar a regra e exibir a guia Gerenciar política. Você pode criar apenas uma

regra desse tipo.
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Etapa 6 Marque a caixa de seleção Ativa para disponibilizar a ação da regra Executar política suplementar. Essa
regra representa as políticas definidas em cada empresa subsidiária.

Etapa 7 Clique nos íconesMover essa regra uma linha para baixo eMover essa regra uma linha para cima para
definir a ordem em que as políticas matriz e subsidiária serão aplicadas.

Etapa 8 Clique em Aplicar alterações. A ordem será atualizada.
Desmarcar a caixaAtiva ou remover a regraExecutar política suplementar impedirá as políticas subsidiárias
de serem usadas.

Política de privacidade de empresas subsidiárias
A ativação da administração delegada permite que empresas subsidiárias definam sua própria política de
privacidade.

Como todas as políticas de empresas subsidiárias, a política de privacidade será ativada apenas quando a caixa
de seleção Ativada for marcada.

Independentemente da prioridade atribuída à ação de regraExecutar política suplementar, qualquer política
de privacidade de empresa subsidiária será aplicada imediatamente após as ações de regra de privacidade da
matriz.

Para permitir que uma empresa subsidiária defina sua própria política de HTTPS, a regraExecutar política
suplementar deve ser aplicada à regra de inspeção de HTTPS na matriz.

Observação

Gerenciamento de filtros, programações e dicionários
Os filtros, programações e dicionários da empresa matriz estão disponíveis nas empresas subsidiárias. Nelas,
eles podem ser vistos e usados, mas não editados. Os filtros, programações e dicionários criados na empresa
subsidiária não estarão disponíveis nas empresas matriz ou em outras subsidiárias.

Configuração de mensagens de usuário globais e locais
Por padrão qualquer mensagem de usuário definida na matriz será herdada pelas empresas subsidiárias.
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Procedimento

Etapa 1 Faça login na empresa subsidiária como um administrador.
Etapa 2 Navegue até a páginaMensagens de usuário necessária.
Etapa 3 Limpe a caixa de seleção Herdar configurações da página de alerta mestre.
Etapa 4 Digite a mensagem necessária na caixa.
Etapa 5 Clique em Salvar para aplicar as alterações.

Configuração de domínios de e-mail
Os domínios de e-mail configurados na matriz estão disponíveis em cada empresa subsidiária. Isso permite
criar um domínio de e-mail para toda a empresa. Os domínios de e-mail configurados na empresa subsidiária
estão disponíveis somente nessa empresa.

Execução de auditorias
As auditorias executadas em uma empresa subsidiária incluirão apenas informações dessa empresa.

Relatórios delegados
Os relatórios gerados na empresa matriz incluirão resultados de todas as empresas subsidiárias. Além dos
atributos de relatório padrão, os seguintes atributos estão disponíveis para refinar suas pesquisas:

• Nome da empresa. O nome da empresa subsidiária.

• Usuário da empresa.Onome do usuário totalmente qualificado, incluindo o nome da empresa subsidiária.

• Grupo da empresa.O nome do grupo totalmente qualificado, incluindo o nome da empresa subsidiária.

Os relatórios gerados na empresa subsidiária incluirão somente resultados dessa empresa.

As pesquisas salvas estarão disponíveis apenas para a empresa em que elas foram criadas. Por exemplo,
uma empresa matriz não pode ver as pesquisas salvas de uma empresa subsidiária.

Observação
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C A P Í T U L O  9
Solução de problemas

• Verificando a conexão ao Cloud Web Security, página 65

• Verificação de política, página 66

Verificando a conexão ao Cloud Web Security
Para verificar se a conexão com a segurança da web em nuvem está configurada corretamente, a Cisco oferece
uma URL que retorna informações de diagnóstico sobre a conexão.

Procedimento

Etapa 1 Em um computador configurado para se conectar ao Cloud Web Security, abra um navegador.
Etapa 2 Insira o URL http://whoami.scansafe.net.

Próximos passos

Se, por algum motivo, você não estiver conectado ao serviço no momento, a mensagem "O usuário não está
usando o serviço nomomento" será exibida. Se você estiver conectado, as seguintes informações serão exibidas:

• authUserName- o nome de usuário autenticado.

• autenticar- se a autenticação foi bem-sucedida.

• nome de companyName-the de sua organização.

• connectorVersion: a versão do Connector que fornece a conexão.

• código do país de duas letras de countryCode-the em seu local.

• externalIp: o endereço IP de saída.

• staticGroupNames: uma lista de grupos de usuários estáticos associados à sua empresa.

• hash de hash - para sua organização.

• endereço IP de entrada de internalIp-the.

• logicalTowerNumber: o datacenter ao qual você está conectado no momento.
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• staticGroupNames: uma lista de grupos de usuários estáticos associados à sua empresa.

• userNamee: seu nome de usuário.

Verificação de política
Para assegurar que suas configurações de filtragem estejam sendo aplicadas a usuários e grupos, conforme
esperado, a Cisco disponibiliza uma ferramenta chamada Rastreamento de política. Para obter detalhes sobre
como configurar a política, consulte Filtragem, na página 67.

Procedimento

Etapa 1 Em um computador configurado para se conectar ao Cloud Web Security, abra um navegador da Web.
Etapa 2 Digite o URL http://policytrace.scansafe.net.

Uma vez conectado à Internet por meio do CloudWeb Security, uma página será exibida solicitando umURL.
Etapa 3 Na caixa Inserir URL, digite o URL para o qual deseja executar um rastreamento de política e clique em Ir.

As ações da política que são aplicadas ao site serão exibidas.

Próximos passos

O rastreamento de política permite garantir que a política desejada seja aplicada. As informações de rastreamento
da política são apresentadas no seguinte formato:
Identified user '<user name>' from IP address <IP address> as part of company '<organization>'
User belongs to groups [<list of groups>]
Site categorized as '<category>'

Evaluating # HTTPS rules.
HTTPS rule '<rule name>' matches. Using certificate '<certificate name>' to decrypt.

Evaluating # rules after reading request headers.
Evaluating rule '<rule name>'.
Deferring evaluation of rule '<rule name>'.
Headers missing. Skipping quota evaluation.
The website reputation score is <score>.

Evaluating # rules after reading response headers.
Evaluating rule '<rule name>'.
Deferring evaluation of rule '<rule name>'.

Evaluating # rules after reading the first part of the response body.
Evaluating rule '<rule name>'.
Taking allow action because of category '<rule name>'
Found virus named '<virus name>'
Blocking connection because of a virus named '<virus name>'
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P A R T E  II
Filtragem
• Resumo, página 69

• Categorias, página 71

• Filtros, página 85

• Programações, página 99

• Política, página 101

• Cotas, página 107

• Configurações globais, página 111

• Malware, página 117

• Notificações, página 121

• Inspeção de tráfego seguro, página 125





C A P Í T U L O  10
Resumo

A filtragem da Web permite controlar o conteúdo que entra e sai da rede interna da empresa. Nessa área,
você pode gerenciar:

• Política. Determina a ordem na qual as regras são aplicadas.

• Regras. São compostas por combinações de filtros e programações.

• Filtros. Contêm um conjunto de critérios a serem atendidos antes da aplicação de uma regra.

• Programações. Controlam a hora do dia em que as regras são aplicadas.

• Cotas Controlam por quanto tempo os usuários podem ficar navegando.

• Notificações. Incluem mensagens que são exibidas aos usuários quando as regras são aplicadas e o
e-mail enviado aos administradores.
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C A P Í T U L O  11
Categorias

ACisco avalia constantemente a relevância de sites dentro de uma categoria específica para garantir a precisão
mais alta do setor. As categorias e as classificações de site usadas pelo Cisco Cloud Web Security estão
sujeitas à alteração sem prévio aviso. A Cisco fornece exemplos apenas para fins de teste e não endossa esses
sites.

Sem exceção, a Cisco bloqueia o conteúdo de abuso infantil para todos os clientes e por motivos legais
não mantém registros. A categoria "Conteúdo de abuso infantil" nunca é exibida no Cisco ScanCenter.

Observação

• Lista de categorias, página 71

Lista de categorias
A Cisco classifica sites por categoria. As categorias são o principal método para criar uma política de filtragem da Web. A lista a
seguir inclui os sites de exemplo que você pode usar para verificar se sua política de filtragem funciona conforme o planejado.

Adulto

Dirigidos a adultos, mas não necessariamente pornográficos. Podem incluir clubes adultos (clubes de strip-tease,
clubes de boêmios, serviços de acompanhantes, strippers); informações gerais sobre sexo, não necessariamente
pornográficas; produtos ou cartões comemorativos para adultos; informações sobre sexo, não no contexto de
saúde ou doença.

• www.adultentertainmentexpo.com

• www.adultnetline.com

Anúncios

Banners e anúncios em pop-up que normalmente aparecem em uma página da Web; outros sites de anúncio
que fornecem conteúdo de propaganda. Os serviços e as vendas de anúncio são classificados como "Negócios
e setor".

• www.adforce.com

• www.doubleclick.com
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Álcool

O álcool como uma atividade prazerosa; produção de cerveja e vinho, receitas de coquetéis; vendedores de
licor, vinícolas, vinhedos, cervejarias, distribuidoras de bebidas alcoólicas. O vício em álcool é classificado
como "Saúde e alimentação". Bares e restaurantes são classificados como "Refeições e bebidas".

• www.samueladams.com

• www.whisky.com

Artes

Galerias e exposições; artistas e arte; fotografia; literatura e livros; artes plásticas e cênicas; musicais; balé;
museus; design; arquitetura. Cinema e televisão são classificados como "Entretenimento".

• www.moma.org

• www.nga.gov

Astrologia

Astrologia, horóscopo, previsão, numerologia, conselhos espirituais, tarô.

• www.astro.com

• www.astrology.com

Leilões

Leilões online e offline, casas de leilões e classificados.

• www.craigslist.com

• www.ebay.com

Negócios e setor

Marketing, comércio, corporações, práticas comerciais, força de trabalho, recursos humanos, transporte, folha
de pagamento, capital de risco e segurança; materiais de escritório; equipamento industrial (equipamento de
processo), máquinas e sistemas mecânicos; equipamento de aquecimento, equipamento de refrigeração;
equipamento para tratamento de materiais; equipamento de embalagem; fabricação; transporte de passageiros;
comércio; design industrial; construção, materiais de construção; envio e frete (serviços de frete, caminhões,
transportadoras, transportadoras de carga, agências de transporte e frete, serviços de expedição, correspondente
de carga e frete, rastreamento e acompanhamento, transporte ferroviário, transporte marítimo, serviços de
abastecimento por estrada, movimentação e armazenamento).

• www.freightcenter.com

• www.staples.com

Bate-papo e mensagens instantâneas

Mensagens instantâneas e salas de bate-papo na Web.

• www.icq.com

• www.meebo.com
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Fraude e plágio

Promoção de fraude e venda de trabalho escrito, como monografias, plágio.

• www.bestessays.com

• www.superiorpapers.com

Conteúdo de abuso infantil

Conteúdo ilegal mundial de abuso sexual infantil. Sem exceção, a Cisco bloqueia o conteúdo de abuso infantil
para todos os clientes e por motivos legais não mantém registros. Essa categoria nunca é exibida no Cisco
ScanCenter.

Segurança do computador

Oferta de produtos e serviços de segurança para usuários corporativos e domésticos.

• www.computersecurity.com

• www.symantec.com

Computadores e Internet

Informações sobre computadores e software, como hardware, software, suporte ao software; informações para
engenheiros de software, rede e programação; design de site; a Web e a Internet de modo geral; ciência da
computação; gráficos e elementos gráficos de computador. "Freeware e Shareware" é uma categoria distinta.

• www.w3.org

• www.xml.com

Encontros

Encontros, pessoas online, agências matrimoniais.

• www.eharmony.com

• www.match.com

Cartões digitais

Permitem o envio de cartões digitais e cartões eletrônicos.

• www.all-yours.net

• www.delivr.net

Refeições e bebidas

Estabelecimentos para comer e beber; restaurantes, bares, tavernas e bares; guias e análises de restaurantes.

• www.hideawaybrewpub.com

• www.restaurantrow.com
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Dinâmica e residencial

Endereços IP de links de banda larga que geralmente indicam usuários que estão tentando acessar sua rede
doméstica, por exemplo, para uma sessão remota a um computador doméstico.

Educação

Relacionados à educação, como escolas, universidades, faculdades, materiais de ensino e recursos para
professores; treinamento técnico e vocacional; treinamento online; questões e políticas educacionais; ajuda
financeira; financiamento escolar; padrões e teste.

• www.education.com

• www.greatschools.org

Entretenimento

Detalhes ou discussões sobre filmes; músicas e bandas; televisão; sites de celebridades e fãs; notícias sobre
entretenimento; fofocas sobre celebridades; locais de entretenimento. Compare com a categoria "Artes".

• www.eonline.com

• www.ew.com

Extremo

Material de natureza sexualmente violenta ou criminal; violência e comportamento violento; de mau gosto,
muitas vezes fotografias de pessoas ensanguentadas, como fotos de autópsia; fotos de cenas de crimes, vítimas
de crimes e acidentes; material excessivamente obsceno; sites chocantes.

• www.car-accidents.com

• www.crime-scene-photos.com

Moda

Vestuário e moda; salões de beleza; cosméticos; acessórios; joias; perfumes; fotos e textos relacionados à
modificação corporal; tatuagens e piercing; agências de modelos. Produtos dermatológicos são classificados
como "Saúde e alimentação".

• www.fashion.net

• www.findabeautysalon.com

Serviços de transferência de arquivos

Serviços de transferência de arquivos com o objetivo principal de fornecer serviços de download e
compartilhamento de arquivos hospedados

• www.rapidshare.com

• www.yousendit.com
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Anulação de filtro

Promoção e auxílio de uso anônimo e indetectável da Web, incluindo serviços de proxy anônimo cgi, php e
glype.

• www.bypassschoolfilter.com

• www.filterbypass.com

Finanças

Basicamente financeiros por natureza, como práticas contábeis e contabilistas, taxação, impostos, bancário,
seguros, investimento, a economia nacional, finanças pessoais que envolvam seguro de todos os tipos, cartões
de crédito, planejamento de aposentadoria e espólio, empréstimos, hipotecas. Ações e títulos são classificados
como "Comércio online".

• finance.yahoo.com

• www.bankofamerica.com

Freeware e shareware

Downloads de software e shareware gratuitos.

• www.freewarehome.com

• www.shareware.com

Jogos de azar

Cassinos e jogos de azar online; agenciadores de apostas e probabilidades; sugestão de apostas; corridas de
competição em um contexto de aposta; reserva de jogos; apostas de jogos; serviços para disseminação de
apostas em títulos e ações. Os sites que lidam com vício em jogos de azar são classificados como "Saúde e
alimentação". As loterias de responsabilidade do governo são classificadas como "Loterias".

• www.888.com

• www.gambling.com

Jogos

Diversos jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos de palavras e videogames; jogos de luta; jogos de esporte;
jogos que podem ser baixados; análises de jogos; roteiros; jogos de computador e de Internet, como jogos de
interpretação de papéis.

• www.games.com

• www.shockwave.com

Governo e legislação

Sites do governo; relações externas; notícias e informações relacionadas ao governo e às eleições; informações
sobre o campo da lei, como advogados, escritórios jurídicos, publicações da lei, material de referência legal,
tribunais, lista de sentenças e associações legais; legislação e decisões de tribunais; problemas de direitos
civis; imigração; patentes e direitos autorais; informações relacionadas à segurança pública e sistemas correção;

Guia do administrador do Cisco ScanCenter, versão 5.2    
   OL-22629-06 75

Lista de categorias



relatórios criminais, de segurança pública e de estatísticas criminais; militar, como forças armadas, bases
militares, organizações militares; antiterrorismo.

• www.law.com

• www.usa.gov

Hacking

Discussão de formas de ignorar a segurança de sites, softwares e computadores.

• www.gohacking.com

• www.hackthissite.org

Mensagens de ódio

Sites que promovem o ódio, a intolerância ou a discriminação com base no grupo social, na cor, na religião,
na orientação sexual, na deficiência, na classe, na etnia, na nacionalidade, na idade, no sexo, na identidade
sexual; sites que promovem racismo, sexismo, teologia racista, música de ódio, organizações neonazistas,
supremacia; negação do holocausto.

• www.kkk.com

• www.nazi.org

Saúde e alimentação

Assistência médica; doenças e deficiências; cuidados com a saúde; hospitais; médicos; remédios; saúdemental;
psiquiatria; farmacologia; exercícios e condição física; deficiências físicas; vitaminas e suplementos; sexo no
contexto de saúde (doença e cuidados com a saúde); uso de tabaco, uso de álcool, uso de drogas e jogos de
azar no contexto de saúde (doença e cuidados com a saúde); alimentos em geral; alimentos e bebidas; culinária
e receitas; alimentos e nutrição, saúde e dieta; culinária, incluindo receita e sites de culinária; medicina
alternativa.

• www.health.com

• www.webmd.com

Humor

Piadas, desenhos, quadrinhos e outros conteúdos humorísticos. O humor para adultos considerado ofensa é
classificado como "Adulto".

• www.humor.com

• www.jokes.com

Atividades ilegais

Promoção de crimes, como roubo, fraude, acesso ilegal a redes de telefone; vírus de computador; terrorismo,
bombas e anarquia; sites que descrevem assassinatos e suicídios e explicam as formas de cometê-los.

• www.ekran.no

• www.thedisease.net
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Downloads ilegais

Permissão para baixar software e outros materiais, números de série, geradores de chave e ferramentas para
ignorar a proteção de software que violam contratos de direitos autorais. Os torrents são classificados como
"Transferência de arquivo de mesmo nível".

• www.keygenguru.com

• www.zcrack.com

Drogas

Informações sobre drogas recreativas, acessórios para consumo de drogas, compra de drogas e fabricação.

• www.cocaine.org

• www.hightimes.com

Infraestrutura e fornecimento de conteúdo

Infraestrutura de fornecimento de conteúdo e conteúdo gerado dinamicamente; sites que não podem ser
classificados mais especificamente porque são protegidos ou, de alguma forma, de difícil classificação.

• www.akamai.net

• www.webstat.net

Telefonia de Internet

Serviços de telefonia pela Internet.

• www.evaphone.com

• www.skype.com

Busca de empregos

Orientação profissional; técnicas para entrevista e montagem de currículo; serviços de emprego; bancos de
dados de empregos; agências de trabalhos permanentes e temporários; sites de empregadores.

• www.careerbuilder.com

• www.monster.com

Lingerie e trajes de banho

Vestuário íntimo e trajes de banho, especialmente quando modelados.

• www.swimsuits.com

• www.victoriassecret.com

Loterias

Sorteios, concursos, e lotarias patrocinadas pelo estado.

• www.calottery.com
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• www.flalottery.com

Celulares

Serviços de mensagens curtas (SMS); toques e downloads para celular. Os sites de operadoras móveis estão
incluídos na categoria "Negócios e setor".

• www.cbfsms.com

• www.zedge.net

Natureza

Recursos naturais; ecologia e conservação; florestas; selva; plantas; flores; conservação de florestas; floresta,
selva e práticas florestais; administração de florestas (reflorestamento, proteção de floresta, conservação,
colheita, sanidade florestal, desbaste e queimada controlada); práticas agrícolas (agricultura, jardinagem,
horticultura, paisagismo, plantação, controle de pragas, irrigação, poda e colheita); problemas de poluição
(qualidade do ar, resíduos perigosos, prevenção de poluição, reciclagem, gerenciamento de resíduos, qualidade
da água e setor de limpeza ambiental); animais, animais de estimação, criação e zoologia; biologia; botânica.

• www.enature.com

• www.nature.org

Notícias

Notícias, manchetes, jornais, canais de televisão, revistas, clima, condições de esqui.

• news.bbc.co.uk

• www.cnn.com

Organizações não governamentais

Organizações não governamentais, como clubes, comunidades, organizações sem fins lucrativos e sindicatos.

• www.panda.org

• www.unions.org

Nudez não sexual

Nudismo e nudez; naturismo; campos de nudistas; nu artístico.

• www.artenuda.com

• www.naturistsociety.com

Comunidades online

Grupos de afinidades; grupos de interesses especiais; grupos de discussões na Web; quadros de mensagens.
Não se enquadram site classificados como "Rede profissionais" ou "Redes sociais".

• www.ieee.org

• www.igda.org
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Armazenamento e backup online

Armazenamento externo e ponto a ponto para backup, compartilhamento e hospedagem.

• www.adrive.com

• www.dropbox.com

Comércio online

Corretoras online; sites que permitem que o usuário comercialize ações online; informações relacionadas à
bolsa de valores, ações, apólices, fundos mútuos, corretores, análise e comentários sobre ações, telas de ações,
gráficos de ações, IPOs, divisão de ações. Os serviços de disseminação de apostas em ações são classificados
como "Jogos de azar". Outros serviços financeiros são classificados como "Finanças".

• www.scottrade.com

• www.tdameritrade.com

E-mail organizacional

Sites usados para acessar e-mail de negócios (muitas vezes pelo Outlook Web Access).

Domínios estacionados

Sites que lucram com o tráfego do domínio usando listagens pagas de uma rede de anúncios ou que são de
propriedade de "invasores" que esperam vender o nome do domínio para obter lucro. Também incluem sites
falsos de pesquisa que retornar links de anúncios pagos.

• www.domainzaar.com

• www.parked.com

Transferência de arquivos de mesmo nível

Sites de solicitação de arquivos peer to peer. O uso dessa categoria em um filtro da Web não rastreia as
transferências de arquivo em si.

• www.bittorrent.com

• www.limewire.com

Sites pessoais

Sites sobre pessoas privadas; servidores de páginas pessoais; sites com conteúdo pessoal; blogs pessoais sem
tema específico.

• www.karymullis.com

• www.stallman.org

Pesquisas de fotos e imagens

Facilitadores de armazenamento e pesquisas de imagens, fotografias e elementos gráficos.

• www.flickr.com
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• www.photobucket.com

Políticas

Sites de políticos; partidos políticos; notícias e informações sobre políticos, eleições, democracia e votação.

• www.politics.com

• www.thisnation.com

Pornografia

Texto ou retratos sexualmente explícitos. Inclui anime e desenhos animados de sexo explícito; retratos de
sexo explícito em geral; outros materiais de fetiche; salas de bate-papo de sexo explícito; strip poker; filmes
adultos; arte lasciva; e-mail de sexo explícito na Web.

• www.redtube.com

• www.youporn.com

Redes profissionais

Redes sociais focadas no desenvolvimento profissional ou de carreira. Consulte também "Redes sociais".

• www.linkedin.com

• www.europeanpwn.net

Imóveis

Informações que oferecem suporte à pesquisa por bens imobiliários; escritório e espaço comercial; listagens
de bens imobiliários, como aluguéis, apartamentos, casas; construção de casas.

• www.realtor.com

• www.zillow.com

Referência

Guias de cidade e estado, mapas, horários, fontes de referência, dicionários, bibliotecas.

• www.wikipedia.org

• www.yellowpages.com

Religião

Conteúdo religioso, informações sobre religiões, comunidades religiosas.

• www.religionfacts.com

• www.religioustolerance.org

SaaS e B2B

Portais para serviços empresariais online; reuniões online.
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• www.netsuite.com

• www.salesforce.com

Seguro para crianças

Dirigidos a, e especificamente aprovados para, crianças.

• kids.discovery.com

• www.nickjr.com

Ciência e tecnologia

Ciência e tecnologia, como espaço aéreo, eletrônicos, engenharia, matemática e outras disciplinas semelhantes;
exploração de espaço; meteorologia; geografia; ambiente; energia (fóssil, nuclear, renovável); comunicações
(telefones, telecomunicações).

• www.physorg.com

• www.science.gov

Mecanismos de pesquisa e portais

Mecanismos de pesquisa e outros pontos iniciais de acesso a informações na Internet.

• www.bing.com

• www.google.com

Educação sexual

Sites fatuais que lidam com sexo, saúde sexual, contracepção, gravidez.

• www.avert.org

• www.scarleteen.com

Compras

Permuta; compras online; cupons e brindes; materiais gerais de escritório; catálogos online; lojas online.

• www.amazon.com

• www.shopping.com

Redes sociais

Redes sociais. Consulte também "Redes profissionais".

• www.facebook.com

• www.twitter.com
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Ciências sociais

Ciências e história relacionadas à sociedade; arqueologia; antropologia; estudos culturais; história; linguística;
geografia; filosofia; psicologia; estudos das mulheres.

• www.anthropology.net

• www.archaeology.org

Sociedade e cultura

Família e relacionamentos; etnia; organizações sociais; genealogia; asilos; creches.

• www.childcare.gov

• www.familysearch.org

Atualizações de software

Sites que hospedam atualizações para pacotes de software.

• www.softwarepatch.com

• www.versiontracker.com

Esportes e lazer

Todos os esportes, profissional e amadores; atividades recreativas; pescaria; parques públicos; parques de
diversão; parques aquáticos; parques temáticos; zoológicos e aquários; balneários.

• www.espn.com

• www.recreation.gov

Transmissão de áudio

Transmissão de conteúdo de áudio em tempo real, incluindo rádio pela Internet e feeds de áudio.

• www.live-radio.net

• www.shoutcast.com

Transmissão de vídeo

Transmissão de vídeo em tempo real, incluindo televisão por Internet, webcasts e compartilhamento de vídeo.

• www.hulu.com

• www.youtube.com

Tabaco

Sites a favor do tabaco; fabricantes de tabaco; produtos para cachimbo e fumo (não comercializados para uso
de drogas ilegais). O vício em tabaco é classificado como "Saúde e alimentação".

• www.bat.com

• www.tobacco.org
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Transportes

Transporte pessoais; informações sobre carro e motocicletas; compra de carros e motocicletas novos e usados;
clubes de carro; barcos, aviões, veículos recreativos e outros itens semelhantes. Observe que as corridas de
carros e motocicletas são classificadas como "Esportes e lazer".

• www.cars.com

• www.motorcycles.com

Viagens

Viagens pessoais e a negócios; informações de viagem; recursos de viagem; agentes de viagem; pacotes de
férias; cruzeiros; alojamento e acomodação; transporte de viagem; reserva de voos; tarifas aéreas; aluguel de
carro; casa de férias.

• www.expedia.com

• www.lonelyplanet.com

Não classificado

Os sites que não estão no banco de dados da Cisco são registrados como não classificados para fins de geração
de relatórios. Essa categoria pode incluir URLs digitados incorretamente.

Armas

Informações sobre a compra ou o uso de armas convencionais, como vendedores de armas, leilões de armas,
classificados de armas, acessórios para armas, feiras de armas e treinamento em armas; informações gerais
sobre armas; outros sites de armas e caçadas podem ser incluídos. Os sites militares do governo são classificados
como "Governo e legislação".

• www.coldsteel.com

• www.gunbroker.com

Hospedagem na Web

Hospedagem de site; serviços de largura de banda.

• www.bluehost.com

• www.godaddy.com

Tradução de páginas da Web

Tradução de páginas da Web entre idiomas.

• babelfish.yahoo.com

• translate.google.com

E-mail baseado na Web

Serviços públicos de e-mail baseado naWeb. Os sites que permitem aos indivíduos acessar o serviço de e-mail
da empresa ou organização são classificados como "E-mail organizacional".
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• mail.yahoo.com

• www.hotmail.com
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C A P Í T U L O  12
Filtros

• Gerenciamento de filtros, página 85

• Controle de aplicativos, página 86

• Controle de conteúdo de saída, página 87

• Exibição de filtros atuais, página 88

• Criação de um novo filtro, página 88

• Filtros de entrada, página 88

• Filtros bidirecionais, página 91

• Filtros de saída, página 94

• Edição de um filtro, página 97

• Remoção de um filtro, página 97

Gerenciamento de filtros
Os filtros são usados para controlar conteúdo que entra na sua rede e que sai dela. Os seguintes tipos de filtro
estão disponíveis:

• Categorias (HTTP), na página 88

• Categorias (HTTPS), na página 89

• Domínios e URLs, na página 89

• Tipos de conteúdo, na página 89

• Tipos de arquivo, na página 90

• Aplicativos, na página 92

• Exceções, na página 93

• Protocolos, na página 93

• Agentes de usuário, na página 93
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Com o Controle de conteúdo de saída disponibilizado, os seguintes filtros também estarão disponíveis:

• Correspondência de arquivo, na página 94

• Palavras-chave, na página 94

• Tipos de arquivo de saída, na página 95

• ID pré-configuradas, na página 95

• Expressões regulares, na página 96

Controle de aplicativos
O controle de aplicativos permite que você seja mais específico sobre os aplicativos e as atividades da Web
que deseja filtrar do que seria possível com a filtragem de categoria ou URL, por exemplo:

• Aplicativos evasivos, como ferramentas para anonimato e túneis criptografados.

• Aplicativos de colaboração, como o Cisco WebEx e de mensagens instantâneas.

• Aplicativos que consomem muitos recursos, como mídia de transmissão.

Existem maneiras diferentes de bloquear aplicativos ou atingir o resultado desejado. Você pode usar os filtros
padrão da Web em vez do, ou além do, controle de aplicativos. É importante que você defina a regra que
contenha filtros de controle de aplicativo na ordem desejada em relação a qualquer outra regra, especificamente
ao usar a Administração delegada. Quando uma regra permite acesso a um recurso da Web, qualquer regra
subsequente que bloqueie o acesso é ignorada. É preciso ter atenção especial com regras que incluem as
seguintes categorias:

• Bate-papo e mensagens instantâneas

• Serviços de transferência de arquivos

• Jogos

• Telefonia de Internet

• Transferência de arquivos de mesmo nível

• Redes profissionais

• SaaS e B2B

• Mecanismos de pesquisa e portais

• Redes sociais

• Transmissão de áudio

• Transmissão de vídeo

Experiência do usuário com solicitações bloqueadas
Quando o mecanismo de aplicativo bloqueia uma transação, o Cloud Web Security envia uma página de
bloqueio ao usuário final. No entanto, nem todos os sites exibem a página de bloqueio. Por exemplo, alguns
sites da Web 2.0 exibem conteúdo dinâmico usando JavaScript em vez de uma página da Web estática e,
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provavelmente, não exibirão a página de bloqueio. Os usuários ainda são adequadamente impedidos de baixar
dados mal-intencionados, mas nem sempre podem ser informados sobre isso pelo site.

Noções básicas das definições de controle de aplicativo
Os aplicativos são controlados pela seleção de uma classe, como redes sociais, uma plataforma dentro dessa
categoria, como Facebook, um aplicativo específico, como bate-papo, um grupo de aplicativos como jogos,
ou uma ação. As ações mais comuns que você pode controlar são:

• Fazer download de arquivos

• Instalar software

• Curtir (redes sociais)

• Postagem

• Pesquisa

• Enviar e-mail (e-mail da Web)

• Marcar (redes sociais)

• Carregar arquivos

Os nomes dessas ações podem variar de acordo com o provedor de aplicativos.

As classes, as plataformas, os aplicativos e as ações novos são adicionados periodicamente ao mecanismo
de controle de aplicativos pela Cisco com base na análise de tráfego de usuário do Cloud Web Security.

Observação

As classes, as plataformas e os aplicativos podem ser considerados como galhos de uma árvore. Quando a
Cisco adiciona um novo nó filho à árvore, ele é incluído automaticamente em qualquer filtro atual, onde o nó
pai está selecionado. Por exemplo, se um filtro incluísse o nóRedes sociais > Facebook e um novo aplicativo
fosse adicionado como um filho do nó Facebook, ele seria automaticamente selecionado no filtro.

Controle de conteúdo de saída
Entre em contrato com o suporte técnico para disponibilizar o controle de conteúdo de saída (OCC). O OCC
impede que informações confidenciais, como números de previdência privada, propriedade intelectual ou
detalhes de cartão de crédito, saiam da rede, permitindo que você controle o tráfego de dados que passa pelo
seu gateway ou firewall. Quando o OCC é disponibilizado, as opções adicionais de filtragem são exibidas:

• Correspondência de arquivo, na página 94

• Palavras-chave, na página 94

• Tipos de arquivo de saída, na página 95

• ID pré-configuradas, na página 95

• Expressões regulares, na página 96
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Exibição de filtros atuais

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Filtragem da Web para exibir os menus Filtragem da Web.
Etapa 2 No menu Gerenciamento, clique em Filtros para exibir a página de gerenciamento de filtros.

Criação de um novo filtro

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Criar filtro.
Etapa 2 Insira um Nome de filtro exclusivo.
Etapa 3 Para cada tipo de filtro que deseja adicionar ao filtro, clique no hiperlink e insira os detalhes. Você pode usar

vários ou apenas alguns tipos para cada filtro. O filtro será aplicado se as condições forem atendidas por
qualquer um dos tipos de filtro.

Etapa 4 Clique em Salvar todas as configurações para aplicar as alterações. Se preferir, saia da página para abandonar
as alterações.

Filtros de entrada
Os filtros de entrada são aplicados apenas ao conteúdo de entrada.

Categorias (HTTP)
Marque as caixas de seleção das categorias necessárias. Você pode clicar em Selecionar tudo para marcar
todas as caixas de seleção ou Desmarcar tudo para desmarcar todas as caixas de seleção. Você pode clicar
em Definir como padrão para copiar as categorias do filtro padrão. Para obter uma lista de categorias
disponíveis, consulte Lista de categorias, na página 71.
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Categorias (HTTPS)
Marque as caixas de seleção das categorias necessárias. Você pode clicar em Selecionar tudo para marcar
todas as caixas de seleção ou Desmarcar tudo para desmarcar todas as caixas de seleção. É possível clicar
emDefinir como padrão para copiar as categorias do filtro padrão ou emCopiar seleção HTTP para copiar
as categorias das configurações HTTP para o filtro. As categorias disponíveis são as mesmas para HTTP.

Essa opção estará disponível apenas se você tiver diferentes regras para HTTP e HTTPS. Para alterar o
provisionamento, entre em contato com o suporte técnico.

Observação

Domínios e URLs
Insira os domínios ou URLs a serem incluídos no filtro. Cada domínio ou URL deve aparecer na sua própria
linha. Você pode usar hostnames e subdomínios, mas deve omitir o protocolo (http://). Você pode clicar em
Classificar por ordem alfabética para classificar a lista.

Digite os intervalos IP a serem incluídos na caixa Redes/IPs. Eles devem ser digitados na forma de um
endereço IP e uma máscara de rede, por exemplo, 192.0.2.0/24.

Você pode clicar em Definir como padrão para copiar as configurações do filtro padrão.

Há um limite de 1.000 entradas por filtro de Domínio/URL e um limite total de 10.000 entradas.Observação

Tipos de conteúdo
Marque as caixas de seleção de aplicativos, arquivos de áudio, vídeo e imagem que deseja bloquear. Você
pode marcar a caixa de seleção Selecionar tudo para marcar todas as caixas de seleção de uma categoria ou
desmarcá-la para limpar toda as caixas de seleção. Você pode clicar em Selecionar tudo para marcar todas
as caixas de seleção ou Desmarcar tudo para desmarcá-las. Você pode clicar em Definir como padrão para
copiar as configurações do filtro padrão.
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Na caixa, digite tipos MIME adicionais a serem bloqueados, por exemplo, texto/html. Cada tipo MIME deve
ser inserido em sua própria linha. Você pode clicar em Classificar por ordem alfabética para classificar a
lista.

Tipos de arquivo
Marque as caixas de seleção dos tipos de arquivo de entrada a serem bloqueados. Você pode clicar em
Selecionar tudo para marcar todas as caixas de seleção ou Desmarcar tudo para desmarcá-las. Você pode
clicar em Tornar padrão para copiar as configurações do filtro padrão.
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Insira todas as extensões de arquivo adicionais (até oito carateres) na caixa; por exemplo, 7z. Cada extensão
de arquivo deve ser inserida em sua própria linha. Você pode clicar em Classificar por ordem alfabética
para classificar a lista.

Filtros bidirecionais
Os filtros bidirecionais são aplicados ao conteúdo de entrada e saída.
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Aplicativos
Marque as caixas de seleção dos tipos de aplicativo, dos aplicativos e das atividades a serem incluídos no
filtro. Os controles podem ser aplicados a várias atividades, incluindo:

• Curtir

• Publicar

• Carregar

• Fazer download

• Marcar

• Instalar

• Pesquisa

• Enviar e-mail

A seleção de um nó seleciona todos os nós filho na árvore. No entanto, o oposto não ocorre. A seleção de
todas as atividades não é igual a selecionar o aplicativo. A seleção de todos os aplicativos não é igual a
selecionar o tipo de aplicativo.

Você podeMostrar selecionados para expandir todos os nós selecionados ou Recolher tudo para recolher
todos os nós.

Você pode digitar na caixa Filtro para filtrar as categorias visíveis.
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A opção Selecionar tudo seleciona tudo, até mesmo as categorias que foram impedidas de serem exibidas
usando a caixa Filtro.

Cuidado

Exceções
Insira os domínios ou URLs a serem excluídos do filtro. Cada domínio ou URL deve aparecer na sua própria
linha. Você pode usar hostnames e subdomínios, mas deve omitir o protocolo (http://). Você pode clicar em
Classificar por ordem alfabética para classificar a lista.

Digite os intervalos IP a serem incluídos na caixa Redes/IPs. Eles devem ser digitados na forma de um
endereço IP e uma máscara de rede, por exemplo, 192.0.2.0/24.

Protocolos
O filtro de protocolos permite filtrar o tráfego que é enviado por um ou mais dos seguintes protocolos:

• HTTP

• HTTPS

• FTP sobre HTTP

Marque as caixas de seleção dos protocolos a serem incluídos no filtro.

Você pode clicar em Definir como padrão para copiar as configurações do filtro padrão

Agentes de usuário
Marque as caixas de seleção necessárias dos navegadores que você deseja incluir no filtro. Você pode marcar
a caixa de seleçãoTodas as versões para adicionar cada versão, incluindo versões futuras, de um determinado
navegador.

Insira todos os outros agentes de usuário que deseja incluir na caixa Agentes de usuário personalizados.
Cada agente de usuário deve ser inserido em uma linha separada. Os seguintes caracteres podem ser incluídos:

• !<texto> — não é igual <texto>

• ^<texto> — começa com <texto>

• * — zero ou mais caracteres

• <texto>$ — string que termina com <texto>

Você pode clicar em Definir como padrão para copiar as configurações do filtro padrão.
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Filtros de saída
Os filtros de saída são aplicados apenas ao conteúdo de saída.

Correspondência de arquivo
A correspondência de arquivo permite filtrar arquivos que você adicionou anteriormente a um banco de dados
de informações de arquivo. Esses bancos de dados são mantidos na guia Admin.

Procedimento

Etapa 1 Na lista BD de informações de arquivo, clique no banco de dados.
Etapa 2 Clique em Adicionar.

Você pode clicar em Excluir para remover todos os bancos de dados adicionados por engano. Você pode
clicar em Definir como padrão para copiar as configurações do filtro padrão.

Palavras-chave
Os dicionários de palavras e frases são mantidos na guia Admin.

Procedimento

Etapa 1 Na lista Dicionários, clique no dicionário.
Etapa 2 Clique em Adicionar.

Você pode clicar em Excluir para remover todos os dicionários adicionados por engano. Você pode clicar
em Definir como padrão para copiar as configurações do filtro padrão.

   Guia do administrador do Cisco ScanCenter, versão 5.2
94 OL-22629-06   

Filtros de saída



Tipos de arquivo de saída
Marque as caixas de seleção dos tipos de arquivo de saída a serem bloqueados.

Insira todas as extensões de arquivo adicionais (até oito carateres) na caixa; por exemplo, 7z. Cada extensão
de arquivo deve ser inserida em sua própria linha. Você pode clicar em Classificar por ordem alfabética
para classificar a lista.

ID pré-configuradas
Marque as caixas de seleção de identificadores pré-configurados que deseja para impedir que os usuários se
registrem em formulários da Web.
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Expressões regulares
Uma expressão regular é um padrão composto de símbolos, letras e números que representa uma string de
entrada para correspondência (ou, às vezes, não correspondência). A correspondência da string com o padrão
especificado é chamada de correspondência de padrões. Se precisar de ajuda com a criação de expressões
regulares, você pode entrar em contato com o suporte técnico.

Você deve confirmar suas expressões regulares antes de aplicá-las na sua empresa. A utilização de
expressões regulares não validadas pode fazer com que os dados sejam bloqueados involuntariamente.

Cuidado

Procedimento

Etapa 1 Clique em Adicionar.
Etapa 2 Digite um nome exclusivo na caixa Insira um rótulo para a expressão regular.
Etapa 3 Digite a expressão regular na caixa Insira a expressão regular a que deseja corresponder.
Etapa 4 Clique em OK.
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Edição de um filtro

Procedimento

Etapa 1 Clique no ícone Editar.
Etapa 2 Clique no hiperlink das configurações que deseja alterar.
Etapa 3 Faça as alterações.
Etapa 4 Clique em Salvar tudo para aplicar as alterações. Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.

Remoção de um filtro
Para remover um filtro, clique no ícone Excluir.
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C A P Í T U L O  13
Programações

• Gerenciamento de programações, página 99

• Criação de uma nova programação, página 100

• Edição de uma programação, página 100

• Remoção de uma programação, página 100

Gerenciamento de programações
As programações são usadas para determinar quando as regras de política serão aplicadas. Você pode adicionar
uma ou várias programações a uma regra. Também é possível adicionar uma programação como uma exceção.
Por exemplo, você pode adicionar uma programação de meia-noite à meia-noite a uma regra para sempre
bloquear um site específico. Nessa programação, é possível adicionar outra programação que seja executada
das 12:00 às 14:00 como uma exceção, de modo a permitir que os usuários acessem o site durante o horário
de almoço.

As programações são aplicadas por ordem de tamanho (duração), da mais curta a mais longa. No exemplo
anterior, por exemplo, a programação que permite ao usuário acessar o site das 12:00 às 14:00 é aplicada
primeiro.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Filtragem da Web para exibir os menus Filtragem da Web.
Etapa 2 NomenuGerenciamento, clique em Programações para exibir a página de gerenciamento de programações.
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Criação de uma nova programação

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Criar programação.

Etapa 2 Insira um Nome da programação exclusivo.
Etapa 3 Clique na hora de início exigida nas listas suspensas De.
Etapa 4 Clique na hora de término exigida nas listas suspensas Até.
Etapa 5 Clique em um Fuso horário. O padrão é UTC.
Etapa 6 Marque a caixa de seleção de cada dia em que a programação será aplicada.
Etapa 7 Clique em Criar programação para aplicar as alterações. Se preferir, saia da página para abandonar as

alterações.

Edição de uma programação
Para editar uma programação, clique no ícone Editar. Faça as alterações e clique em Salvar para aplicar as
alterações. Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.

Remoção de uma programação
Para remover uma programação, clique no ícone Excluir.
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C A P Í T U L O  14
Política

• Gerenciamento de política, página 101

• Criação de uma regra, página 102

• Edição de uma regra, página 105

• Remoção de uma regra, página 105

Gerenciamento de política
A política permite definir as regras para a aplicação de filtros. Cada regra tem uma das seguintes ações
associada a ela:

• Permitir: o acesso é permitido e os dados são armazenados para geração de relatórios.

• Tornar anônimo: detalhes do usuário, grupo, de IP externo e interno são substituídos por "indeterminado"
nos dados de relatório.

• Autenticar: o usuário deve se autenticar. Normalmente, isso é usado com a autenticação sem cliente.
Para obter mais informações, consulte Autenticação, na página 23.

• Bloquear: o acesso é negado.

• Avisar: o acesso será permitido apenas se o usuário clicar na página de aviso.

Você não deve usar a regra padrão de autenticação.Cuidado

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Filtragem da Web para exibir os menus Filtragem da Web.
Etapa 2 No menu Gerenciamento, clique em Política para exibir a página de política.

Você pode definir a prioridade de uma regra clicando nos ícones para cima e para baixo na coluna Mover e
clicando em Aplicar alterações.
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Criação de uma regra

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Criar regra.
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Etapa 2 Digite um Nome para a regra.
Etapa 3 (Opcional) Insira umaDescrição. Esse campo está disponível apenas para regras HTTP e pode ser visto apenas

durante a edição da regra.

Exemplo:

Etapa 4 Marque a caixa de seleção Ativa para ativar a regra. Ou desmarque a caixa de seleção para ativar a regra em
outro momento.

Etapa 5 Na lista suspensa Ação da regra, clique em uma ação. As ações disponíveis são:

• Bloquear

• Permitir

• Tornar anônimo

• Autenticar

Guia do administrador do Cisco ScanCenter, versão 5.2    
   OL-22629-06 103

Criação de uma regra



• Avisar

Etapa 6 Para cada grupo que você deseja adicionar à regra:
a) Clique em Adicionar grupo.

b) Digite todo ou parte do nome do grupo na caixa Pesquisar e clique em Ir.
c) Clique em Selecionar para selecionar o grupo.
d) Clique emConfirmar seleção. Você pode clicar no íconeExcluir para remover todos os grupos adicionados

por engano.
e) Marque a caixa de seleção Definir como exceção para excluir o grupo da regra. Ou desmarque a caixa de

seleção para aplicar a regra ao grupo.

Etapa 7 Na lista suspensaAdicionar filtro, escolha um filtro e clique emAdicionar para adicionar um filtro. Marque
a caixa de seleção Definir como exceção para excluir o filtro da regra. Você pode clicar no ícone Excluir
para remover um filtro adicionado por engano.

A regra se aplicará quando alguma condição do filtro for
atendida.

Observação

Etapa 8 Para cada programação a ser adicionada à regra:
a) Na lista suspensaAdicionar programação, escolha uma programação e clique emAdicionar para adicionar

a programação.

   Guia do administrador do Cisco ScanCenter, versão 5.2
104 OL-22629-06   

Criação de uma regra



b) Marque a caixa de seleção Definir como exceção para excluir a programação da regra.

Etapa 9 Clique em Criar regra para aplicar as alterações. Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.

Edição de uma regra
Para editar uma regra, clique no íconeEditar. Faça as alterações e clique em Salvar para aplicar as alterações.
Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.

Remoção de uma regra
Para remover uma regra, clique no ícone Excluir. Não é possível remover a regra padrão.
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C A P Í T U L O  15
Cotas

• Gerenciamento de cotas, página 107

• Criação de uma cota, página 108

• Edição de uma cota, página 110

• Remoção de uma cota, página 110

Gerenciamento de cotas
As cotas são usadas juntamente com o Connector, no modo de grupo de trabalho, para controlar o tempo que
um usuário ou grupo de usuários pode gastar navegando no conteúdo da Web especificado pela sua política.
Para obter mais informações sobre o Conector, consulte o Guia do administrador do Connector.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Filtragem da Web para exibir os menus Filtragem da Web.
Etapa 2 No menu Gerenciamento, clique em Cotas para exibir a página de gerenciamento de cotas.

Você pode definir a prioridade de uma cota clicando nos ícones para cima e para baixo na colunaMover e
clicando em Aplicar alterações.
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Criação de uma cota

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Criar cota.

Etapa 2 Insira um Nome de cota.
Etapa 3 Marque a caixa de seleção Ativa para ativar a cota. Ou desmarque a caixa de seleção para ativar a cota em

outro momento.
Etapa 4 Para cada grupo a ser adicionado à cota:

a) Clique em Adicionar grupo.
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b) Digite todo ou parte do nome do grupo na caixa Pesquisar e clique em Ir.
c) Clique em Selecionar para selecionar o grupo.
d) Clique emConfirmar seleção. Você pode clicar no íconeExcluir para remover todos os grupos adicionados

por engano.
e) Marque a caixa de seleção Definir como exceção para excluir o grupo da cota. Ou desmarque a caixa de

seleção para aplicar a cota ao grupo.

Etapa 5 Na lista suspensa Período, escolha o período de tempo da cota: diariamente ou semanalmente.
Etapa 6 Na lista suspensa Bytes de entrada, escolha o limite de download. As opções disponíveis são:

• Ilimitado

• 5 M (cinco megabytes)

• 10 M

• 20 M

• 50 M

• 100 M

• 200 M

• 500 M
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• 1 G (um gigabyte)

Etapa 7 Na lista suspensa Bytes de saída, escolha o limite de carregamento. As opções disponíveis são as mesmas
opções de downloads.

Etapa 8 Na lista suspensa Tempo, escolha o limite de tempo. As opções disponíveis são:

• Ilimitado

• 15 minutos

• 30 minutos

• 1 hora

• 2 horas

• 4 horas

• 8 horas

Etapa 9 Na lista suspensa Conexões, escolha o número de conexões permitidas. As opções disponíveis são:

• Ilimitado

• 1.000

• 2.000

• 5.000

• 10.000

• 20.000

• 50.000

• 100.000

Etapa 10 Clique em Criar cota para aplicar as alterações. Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.

Edição de uma cota
Para editar uma cota, clique no ícone Editar. Faça as alterações e clique em Salvar para aplicar as alterações.
Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.

Remoção de uma cota
Para remover uma cota, clique no ícone Excluir. Não é possível remover a cota padrão.
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C A P Í T U L O  16
Configurações globais

• Gerenciamento de configurações globais, página 111

• SearchAhead, página 111

• Como alterar as configurações globais, página 112

Gerenciamento de configurações globais
As configurações globais são aplicadas a todos os usuários. Com elas, você pode:

• Disponibilizar o SearchAhead.

• Disponibilizar a filtragem separada do tráfego HTTP e HTTPS.

• Definir suas preferências de exibição da Política de uso aceitável.

• Ativar classificação dinâmica de sites não classificados.

As mesmas restrições de categoria são aplicadas ao tráfego HTTP e HTTPS, a menos que a filtragem separada
tenha sido disponibilizada.

Quando a caixa de seleçãoDisponibilizar AUP para todos os usuários for marcada, a todos os usuários será
apresentada uma página de política de uso aceitável quando eles acessarem a Internet em um intervalo definido,
diária ou semanalmente. Uma página padrão é fornecida, que você pode estender ou substituir completamente
por seu próprio HTML. Esse recurso exige o Connector. Consulte o Guia do administrador do Connector
para obter mais informações.

Se o Mecanismo de classificação dinâmica estiver disponibilizado, o sistema tentará identificar o conteúdo
de sites não classificados e aplicará sua política.

SearchAhead
O uso da Web pela maioria dos usuários é baseado em torno de um pequeno número de sites que eles visitam
frequentemente e em um mecanismo de pesquisa. Geralmente são as pesquisas que levam a sites perigosos
ou inadequados.
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O SearchAhead alerta os usuários para riscos potenciais pela adição de um ícone para pesquisar resultados
com base na política de filtragem da Web que você aplicou. Ele também fornece aviso antecipado para sites
que possam hospedar malware:

Os seguintes mecanismos de pesquisa são compatíveis:

• Bing

• Google

• Yahoo

As seguintes categorias sempre serão exibidas com um ponto de interrogação, independentemente da política:

• Adulto

• Extremo

• Anulação de filtro

• Hacking

• Mensagens de ódio

• Atividades ilegais

• Downloads ilegais

• Drogas

• Transferência de arquivos de mesmo nível

• Pornografia

• Não classificado

Como alterar as configurações globais
Os dispositivos iOS da Apple usam cabeçalhos de variedade de conteúdo para se conectar à Internet (para
obter mais informações, consulte http://www.w3,org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html). Normalmente,
o Cisco Cloud Web Security não é compatível com esses cabeçalhos. No entanto, marcar a caixa de seleção
Disponibilizar cabeçalhos de variedade de conteúdo permitirá a propagação dos cabeçalhos relacionados
ao intervalo HTTP, que permitirá que os usuários desses dispositivos acessem a Internet pelo Cloud Web
Security.
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Há um risco potencial à segurança se esse recurso for disponibilizado. Um ataque específico direcionado
do lado do cliente pode tentar baixar um arquivo infectado de um site em partes distintas. O Cisco Cloud
Web Security não pode reconhecer as partes distintas como malware e não pode bloqueá-las. O cliente
pode então reconstruir potencialmente o arquivo original para instalar o malware no dispositivo.

A Cisco, atualmente, não está ciente de nenhum malware que se comporte dessa maneira e, portanto, não
acredita que disponibilizar esse recurso crie um risco material adicional à segurança. No entanto, você
deve estar ciente desse risco antes de disponibilizar o recurso, pois a Cisco não aceita responsabilidade
por nenhuma consequência dessa ativação.

Cuidado

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Filtragem da Web.
Etapa 2 No menu Gerenciamento, clique em Configurações globais para exibir a página Configurações globais.
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Etapa 3 Marque a caixa de seleção Disponibilizar o SearchAhead para todos os usuários para disponibilizar o
SearchAhead. Se preferir, desmarque a caixa de seleção para desativar o SearchAhead.

Etapa 4 Clique em Salvar.
Etapa 5 Desmarque a caixa de seleçãoDisponibilizar divisão HTTP/HTTPS para usar as configurações de filtragem

da Web HTTP também para o tráfego HTTPS. Como alternativa, marque a caixa de seleção para usar
configurações de filtro separado para tráfego HTTP e HTTPS.

Etapa 6 Clique em Salvar.
Etapa 7 Marque a caixa de seleção Disponibilizar AUP para todos os usuários para exibir uma página de política

de uso aceitável para os usuários quando eles se conectarem à Internet. Se preferir, desmarque a caixa de
seleção para impedir que a página seja exibida.

Etapa 8 Marque a caixa de seleção Incluirmodelo de páginaHTMLpadrão para página AUP para incluir o modelo
de página AUP padrão. Se preferir, desmarque a caixa de seleção para exibir somente o texto ou HTML que
fornece.
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Etapa 9 Clique em Diariamente ou Semanalmente para definir com que frequência a página AUP será exibida.
Etapa 10 Digite o texto do AUP ou HTML na caixa. Se preferir, aceite o texto padrão.
Etapa 11 Clique em Salvar.
Etapa 12 Marque a caixa de seleção Ativar classificação dinâmica para permitir que sites não classificados sejam

classificados com base em seu conteúdo. Se preferir, desmarque a caixa de seleção para desativar essa
funcionalidade.

Etapa 13 Marque a caixa de seleção Disponibilizar cabeçalhos de variedade de conteúdo para permitir que usuários
do iOS da Apple se conectem à Internet pelo Cloud Web Security.

Etapa 14 Clique em Salvar.
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C A P Í T U L O  17
Malware

• Resumo, página 117

• Disponibilização de programas classificados como potencialmente indesejáveis, página 117

• Exclusão de sites da filtragem de reputação na Web, página 119

Resumo
O Cisco Cloud Web Security oferece proteção contra spyware e vírus da Web.

A área Spyware do Cisco ScanCenter permite que você configure alertas por e-mail, mensagens do usuário
e exceções para spyware bloqueado. Nela também é possível fazer uma lista branca de sites para ignorar a
filtragem de reputação na Web. Por padrão, todos os adwares, spywares e PUAs (potentially unwanted
applications, aplicativos potencialmente indesejados) são bloqueados. Se, por algummotivo, um administrador
exigir que um PUA específico seja permitido, ele pode ser selecionado em uma lista aprovada. Todos os PUAs
são registrados na lista aprovada quando uma solicitação de download é recebida.

No entanto, todos os códigos verdadeiramente mal-intencionados, como vírus, worms, cavalos de Troia,
backdoors (porta dos fundos) e agentes de digitação são bloqueados automaticamente. Da mesma forma, todos
os ataques de phishing conhecidos são automaticamente bloqueados pelo CloudWeb Security. A lista aprovada
aplica-se ao "grayware", que normalmente inclui aplicativos que sequestram atividades de navegação naWeb,
redirecionam usuários para sites patrocinados, monitoram hábitos de navegação não confidenciais, criam
anúncios pop-up indesejados, etc.

A área Vírus da Web do Cisco ScanCenter permite que você configure alertas por e-mail e mensagens de
usuário relacionadas aos vírus da Web.

Disponibilização de programas classificados como potencialmente
indesejáveis

A lista aprovada possibilita que você permita programas que a Cisco classificou como potencialmente
indesejáveis.
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Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Spyware.
Etapa 2 No menu Gerenciamento, clique em Lista aprovada para exibir a página Lista aprovada.

Etapa 3 Marque as caixas de seleção dos spywares a serem permitidos. Você pode digitar parte ou todo o nome de
um programa de spyware na caixa Pesquisa e clicar em Ir para encontrar um programa de spyware.

Etapa 4 Clique em Salvar para aplicar as alterações. Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.
Você pode clicar em Redefinir lista e em Salvar para voltar a bloquear todos os spywares.

Arquivos protegidos por senha
O Cloud Web Security verifica os arquivos dentro de arquivos, como arquivos zip, em busca de malwares.
No entanto, não é possível verificar arquivos protegidos por senha (criptografados). Como esses arquivos
podem conter malware, eles são classificados como PUAs (potentially unwanted applications, aplicativos
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potencialmente indesejáveis). Entretanto, você pode permitir que usuários acessem esses arquivos marcando
a caixa de seleção Arquivo protegido na Lista aprovada.

Viabilizar o acesso a arquivos protegidos permitirá, globalmente, que todos os usuários acessem esses
arquivos, que podem conter PUAs.

Cuidado

Exclusão de sites da filtragem de reputação na Web
Por padrão, o Cloud Web Security bloqueia sites com uma baixa pontuação de reputação na Web. Você pode
impedir sites específicos de serem bloqueados adicionando-os a uma lista branca.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Spyware.
Etapa 2 No menu Gerenciamento, clique em Reputação na Web para exibir a página Lista branca de reputação

na Web.
Etapa 3 Clique em Adicionar URL para exibir a página Adicionar URL aprovado.
Etapa 4 Digite o URL necessário no campo Digitar o URL aprovado. O URL pode ter, no máximo, 256 caracteres.
Etapa 5 Clique em Salvar para aplicar as alterações. Se preferir, clique em Cancelar para abandonar as alterações.

Próximos passos

Para remover um site da lista branca, digite parte ou todo o URL na caixa Pesquisa e clique em Ir. Marque
a caixa de seleção e clique em Excluir selecionados.
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C A P Í T U L O  18
Notificações

• Gerenciamento de notificações, página 121

• Mensagens de usuário, página 121

• Alertas por e-mail, página 123

Gerenciamento de notificações
As notificações são mensagens que aparecem na tela quando um usuário tenta acessar uma página que está
definida para avisar ou bloquear e as mensagens de e-mail que são enviadas quando isso ocorre. As notificações
podem ser definidas para os seguintes eventos:

• Vírus da Web

• Spyware

• Filtragem da Web

Mensagens de usuário

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia de mensagens de usuário para configurar: Vírus da Web, Spyware ou Filtragem da Web.
Etapa 2 No menu Notificações, clique emMensagens de usuário para exibir a páginaMensagens de usuário.
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Etapa 3 Marque a caixa de seleção Incluir modelo de página HTML padrão para página de bloqueio para incluir
o conteúdo de página padrão. Se preferir, desmarque a caixa de seleção para excluir o conteúdo de página
padrão.

Etapa 4 Digite a mensagem em texto simples ou HTML na caixa. Se preferir, clique em Redefinir para restaurar a
mensagem padrão. Você pode usar as opções a seguir como parâmetros substituíveis:

• #category

• #reason

• #url

• #username

Etapa 5 Clique em Salvar.
Etapa 6 Se estiver definindo as mensagens de usuário para Filtragem da Web:

a) Na lista suspensaValor de tempo limite, escolha o intervalo em horas (0 a 24) entre a exibição de repetição
de um aviso para sites onde a ação é definida como avisar.

b) Marque a caixa de seleção Incluir modelo de página HTML padrão para página de aviso para incluir
o conteúdo de página padrão. Se preferir, desmarque a caixa de seleção para excluir o conteúdo de página
padrão.

c) Digite a mensagem em texto simples ou HTML na caixa. Se preferir, clique em Redefinir para restaurar
a mensagem padrão. Você pode usar os mesmos parâmetros substituíveis já mostrados.

Etapa 7 Clique em Salvar para aplicar as alterações. Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.
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Alertas por e-mail

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia de alertas por e-mail para configurar: Vírus da Web, Spyware ou Filtragem da Web.
Etapa 2 No menu Notificações, clique em Alertas por e-mail para exibir a página Alertas por e-mail.

Etapa 3 Na lista suspensa Você gostaria de ser notificado quando uma página for bloqueada? , clique em Sim.
Etapa 4 Insira até cinco endereços de e-mail nas caixas.
Etapa 5 Na lista suspensa Limitar alertas de e-mail a, escolha o número de alertas por e-mail a serem enviados em

lote (1 a 20).
Etapa 6 Na lista suspensa por, escolha o intervalo entre os e-mails em horas (1 a 24).
Etapa 7 Clique em Salvar para aplicar as alterações. Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.

Desativação de alertas por e-mail

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia de alertas por e-mail que deseja configurar: Vírus da Web, Spyware ou Filtragem da Web.
Etapa 2 No menu Notificações, clique em Alertas por e-mail para exibir a página Alertas por e-mail.
Etapa 3 Na lista suspensa Você gostaria de ser notificado quando uma página for bloqueada? , clique em Não.
Etapa 4 Clique em Salvar para aplicar as alterações. Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.
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C A P Í T U L O  19
Inspeção de tráfego seguro

• Visão geral, página 125

• Aviso de isenção de responsabilidade, página 126

• Certificados SSL, página 127

• Filtros, página 129

• Política, página 130

Visão geral
Quando um usuário se conecta a um site por HTTPS, a sessão é criptografada com um certificado digital.
Quando a inspeção de tráfego seguro é disponibilizada, o Cisco Cloud Web Security bloqueia todos os
certificados expirados, inválidos e revogados.

A inspeção de tráfego seguro descriptografa e verifica o tráfego HTTPS que passa pelo Cisco Cloud Web
Security em busca de ameaças e executa ações com base nas configurações de política. Se o tráfego for
considerado seguro ele é criptografado novamente e retransmitido à sua empresa com um novo certificado
SSL.

Todos os usuários devem ter um certificado SSL implantado no navegador. Você pode gerar um certificado
no Cisco ScanCenter usando a Cisco como a CA (Certificate Authority, autoridade de certificado) ou pode
fazer download de uma CSR (Certificate Signing Request, solicitação de assinatura de certificado) e usá-la
com uma ferramenta, como o Serviços de certificados Microsoft ou OpenSSL, para gerar e carregar o seu
próprio certificado onde sua empresa é a CA. O certificado é associado à sua política de inspeção de tráfego
seguro.

Ao usar uma CSR, os seguintes campos devem estar presentes no certificado:
X509v3 Basic Constraints:

CA:TRUE
Com o OpenSSL, o comando openssl x509 -extfile v3_ca.txt -req -days 365 -in scancenter.csr -CA ca.crt
-CAkey ca.key -set_serial 01 -out scancenter.crt executará essa função, onde v3_ca.txt contém o seguinte:
subjectKeyIdentifier=hash
authorityKeyIdentifier=keyid:always,issuer:always
basicConstraints = CA:true
Duas alterações são necessárias no cliente:
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1 As configurações de proxy para tráfego SSL devem ser definidas no navegador do cliente, ou no dispositivo
de gateway ou firewall da empresa.

2 O certificado raiz da Cisco deve ser importado no navegador do cliente para permitir que ele confie nas
conexões SSL com o Cisco Cloud Web Security.

Os navegadores podem importar automaticamente o certificado para o armazenamento das Autoridades
de certificados intermediários. No entanto, o certificado deve ser colocado no armazenamento do Certificado
raiz confiável para que a Inspeção de tráfego seguro funcione corretamente.

Observação

Aviso de isenção de responsabilidade
É sua responsabilidade determinar se é legal você inspecionar o tráfego HTTPS em sua jurisdição. Ativar essa
funcionalidade permitirá que o Cisco Cloud Web Security inspecione o tráfego HTTPS. No entanto, quando
toda a inspeção é feita automaticamente, e não por indivíduos, a descriptografia pode ser uma violação das
leis de privacidade em determinados países. Ao disponibilizar essa funcionalidade, você concorda que tem o
direito legal de descriptografar esse tráfego em todas as jurisdições relevantes e que obteve todo o consentimento
necessário de seus usuários para fazer isso.

Na maioria das jurisdições, você é obrigado pela lei a informar aos usuários que o tráfego seguro está sendo
inspecionado. É possível apresentar uma página HTML ao usuário que indica que a sessão será descriptografada
e que oferece ao usuário a opção de continuar ou não. No entanto, se você fizer isso, não será possível usar a
página de aviso padrão para outras finalidades.

Procedimento

Etapa 1 Em Filtragem da Web > Notificações >Mensagens do usuário, edite a Página de alertas personalizada
para exibir um aviso de HTTPS.

Etapa 2 Na lista suspensa Valor de tempo limite, clique em 0.
Etapa 3 Desmarque a caixa de seleção Incluir modelo de página HTML padrão para página de aviso.

Se também deseja exibir avisos para páginas não HTTPS, você poderá marcar a caixa de
seleção e adicionar o aviso HTTPS ao aviso padrão Política de uso aceitável.

Observação

Etapa 4 Clique em Salvar para aplicar as alterações.
Etapa 5 EmFiltragemdaWeb >Gerenciamento >Configurações globais, marque a caixa de seleçãoDisponibilizar

divisão HTTP/HTTPS e clique em Salvar.
Etapa 6 Em Filtragem da Web > Gerenciamento > Filtros, crie filtros HTTPS para os sites a serem bloqueados.
Etapa 7 Em Filtragem daWeb >Gerenciamento > Filtros, crie um filtro HTTPS para todas as categorias chamadas

"aviso HTTPS".
Etapa 8 Em Filtragem da Web > Gerenciamento > Política, crie uma regra de bloqueio e adicione filtros HTTPS

para os sites a serem bloqueados.
Etapa 9 EmFiltragemdaWeb >Gerenciamento > Política, crie uma regra de aviso e adicione o filtro "aviso HTTPS"

com a programação a qualquer momento.
Etapa 10 Assegure-se de que a regra de aviso HTTPS tenha uma prioridade mais baixa do que a regra de bloqueio

HTTPS e marque a caixa de seleção Ativa para ambas as regras.
Para cumprimento das leis de privacidade, um aviso é fornecido ao usuário antes de a conexão SSL ser
estabelecida.
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Você pode excluir sites da inspeção de tráfego seguro, por exemplo, sites de bancos. Esses sites vão ignorar
a inspeção de tráfego seguro e o usuário será conectado ao site através de uma conexão SSL direta.

Para cumprir as leis de privacidade, nenhum registro é mantido em log. No entanto, você é
responsável por assegurar que a descriptografia e criptografia de conteúdo ocorra em um loop
fechado e que nenhum conteúdo esteja em cache.

Cuidado

Certificados SSL
Quando você gerar um certificado SSL no Cisco ScanCenter, a Cisco será a autoridade de certificado (CA).
Se desejar que sua empresa seja a CA, você pode gerar uma solicitação de assinatura de certificado (CSR) no
Cisco ScanCenter, usá-la para gerar o certificado e, em seguida, carregá-lo no Cisco ScanCenter.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 No menu Inspeção HTTPS, clique em Certificados para exibir a página de certificados.

Criação de um certificado no Cisco ScanCenter

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Criar certificado.
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Etapa 2 Clique em Criar certificado ou.
Etapa 3 Na lista suspensaDuração, escolha o número de anos antes da expiração do certificado. As opções disponíveis

são um ano, três anos, cinco anos ou sete anos.
Etapa 4 Insira um Identificador.
Etapa 5 Digite uma Descrição exclusiva.
Etapa 6 Clique em Salvar para aplicar as alterações. Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.

Como usar um certificado gerado externamente

Antes de iniciar

Se desejar gerar seus próprios certificados SSL com sua empresa como a autoridade de certificado (CA), você
precisará do software de SSL, como Serviços de certificados Microsoft (um componente dos sistemas
operacionais Windows Server) ou OpenSSL (um kit de ferramentas incluído na maioria dos sistemas
operacionais UNIX e semelhantes). Se você não está familiarizado com o software de SSL, use o Cisco
ScanCenter para criar o certificado SSL.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Criar certificado.
Etapa 2 Clique em Gerar CSR?.
Etapa 3 Insira um nome exclusivo para a solicitação de assinatura de certificado (CSR) na caixa Identificador.
Etapa 4 Digite a Descrição do CSR.
Etapa 5 Clique em Gerar para gerar um CSR.
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Etapa 6 Clique em Faça o download do seu CSR para baixar o CSR.
Etapa 7 Gere o certificado SSL usando o CSR baixada com o software de SSL. Para obter mais detalhes, consulte a

documentação do seu fornecedor de software de SSL. Você tem 30 minutos para criar e carregar o certificado.
Etapa 8 Clique em Procurar e navegue até o certificado SSL para associar ao CSR.
Etapa 9 Clique em Carregar.

Edição de uma descrição de certificado

Procedimento

Etapa 1 Clique no ícone Editar.
Etapa 2 Insira uma nova Descrição.
Etapa 3 Clique em Salvar para aplicar as alterações. Se preferir, saia da página para abandonar as alterações.

Remoção de um certificado
Para remover um certificado SSL, clique no ícone Excluir. Será solicitado que você confirme a ação.

Filtros
Os filtros permitem a você definir os sites e as categorias que estarão sujeitos à inspeção HTTPS. Para obter
mais informações sobre como gerenciar filtros, consulte Gerenciamento de filtros, na página 85. Os seguintes
filtros HTTPS estão disponíveis:

• Categorias

• Domínios/URLs
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• Exceções

• Aplicativos

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 No menu Inspeção HTTPS, clique em Filtros para exibir a página de filtros.

Os aplicativos que usam o protocolo HTTPS não serão comparados com os filtros de aplicativo, a menos que
seja ativada a inspeção HTTPS para todo o tráfego, ou que Descriptografia de aplicativo seja ativada. Se você
tiver disponibilizado a inspeção HTTPS para todo o tráfego e você desejar disponibilizar a descriptografia de
aplicativos, marque a caixa de seleção Disponibilizar a descriptografia de aplicativos.

Política
A política permite definir as regras para aplicação de filtros HTTPS. Para obter mais informações sobre como
gerenciar a política, consulte Gerenciamento de política, na página 101.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Admin para exibir os menus de administração.
Etapa 2 No menu Inspeção HTTPS, clique em Política para exibir a página da política.

Você pode definir a prioridade de uma regra clicando nos ícones para cima e para baixo na colunaMover
e clicando em Aplicar alterações.
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P A R T E  III
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• Resumo, página 133

• Exibição de relatórios, página 139

• Pesquisas predefinidas, página 151

• Filtragem de relatórios, página 155

• Atributos de relatório, página 161

• Como criar pesquisas, página 171

• Relatórios compostos, página 179

• Relatórios programados, página 183





C A P Í T U L O  20
Resumo

• Introdução aos relatórios, página 133

• Como calcular o tempo de navegação, página 135

• Painéis, página 135

• Como truncar relatórios grandes, página 136

Introdução aos relatórios
A funcionalidade de geração de relatórios no ScanCenter é acessada na guiaRelatórios. Os relatórios permitem
analisar:

• Aplicativos

• Largura de banda

• Blocos

• Tempo de navegação

• Navegadores

• Categorias

• Facebook

• Grupos

• Hosts

• Responsabilidade legal

• Malware

• Segurança

• Usuários

Há três tipos genéricos de relatório
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• Os relatórios padrão usam condições e até dois atributos para apresentar informações mais detalhadas
de um período de tempo escolhido.

• Os relatórios de análise temporal apresentam informações semelhantes aos relatórios padrão, mas para
um único atributo durante o período de tempo escolhido.

• Os relatórios detalhados usam condições e vários atributos para disponibilizar um nível mais alto de
detalhes do que os relatórios padrão para um período de tempo escolhido.

Também existem dois tipos especiais de relatório:

• Tráfego permitido

• Relatórios Auditoria do usuário

Além desses relatórios, há outros relatórios que podem ser acessados pela guia Admin. Para obter mais
informações, consulte Auditorias, na página 55.

Os relatórios são gerados pela execução de pesquisas. A Cisco oferece uma grande variedade de pesquisas
predefinidas. Consulte Pesquisas predefinidas, na página 151. Você pode usá-las como ponto de partida para
criar suas próprias pesquisas ou pode criar pesquisas do zero.

Os passos principais para criar qualquer tipo de relatório são os mesmos:

Procedimento

Etapa 1 Escolha um período de tempo para a pesquisa, da última hora ao último ano.
Etapa 2 Escolha uma pesquisa predefinida ou salva, ou crie uma.
Etapa 3 Adicione filtros com base em atributos ou métricas de relatório.
Etapa 4 Escolha o número de resultados a serem exibidos, de 10 a 1.000.
Etapa 5 Escolha um atributo de relatório pelo qual agrupar os resultados.
Etapa 6 Escolha por qual item classificar os resultados: nome, largura de banda, tempo de navegação, bytes enviados,

bytes recebidos ou ocorrências.
Etapa 7 Escolha a ordem de exibição dos resultados: principais ou secundários.
Etapa 8 (Opcional) Adicione um segundo atributo de relatório pelo qual agrupar os resultados.
Etapa 9 Escolha como exibir o relatório: gráfico de grade, barra, coluna, pizza ou linha.
Etapa 10 Clique em Iniciar pesquisa.
Etapa 11 Armazene a pesquisa para usar futuramente.

Próximos passos

Há mais de 60 atributos exclusivos para escolher, de modo que é melhor começar usando as pesquisas
predefinidas.

Além de criar e modificar pesquisas, no painel Relatórios, você pode:

• Criar e gerenciar conjuntos de filtros.

• Combinar pesquisas em relatórios compostos.

• Exibir relatórios online e imprimi-los ou exportá-los.
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• Baixar relatórios para exibição offline ou importá-los em uma planilha ou processador de textos.

• Programar relatórios para entrega por e-mail a grupos de destinatários.

A funcionalidade de relatório requer o Adobe Flash 10 (ou superior).Observação

Como calcular o tempo de navegação
Uma vez que não é possível dizer quando um usuário está longe de seu computador ou exibir uma página
cujo carregamento já foi finalizado, o tempo de navegação é calculado com base nas solicitações da Web
feitas dentro de um minuto distinto.

Todos os minutos distintos nos quais uma ou mais solicitações daWeb são feitas são contados como um único
minuto do tempo de navegação. Por exemplo, se uma página da Web complexa resultar em 100 solicitações
da Web feitas dentro de um minuto, será contado como um minuto do tempo de navegação.

O tempo real que se leva para que uma página da Web seja carregada não é medido. Se uma página da Web
levar umminuto e meio para ser carregada, as solicitações daWeb serão distribuídas por dois minutos distintos
medidos como dois minutos do tempo de navegação. No entanto, se um usuário levar uma hora lendo uma
página simples da Web que foi carregada em um minuto distinto que não se renova, isso será medido como
um minuto do tempo de navegação.

Ao criar relatórios que incluem tempo de navegação, você sempre deve usar Host em vez de URL para gerar
um relatório mais preciso.

O tempo de navegação não deve ser considerado como uma métrica em relatórios de dois níveis, pois isso
pode resultar na contagem dupla de solicitações. Por exemplo, se um site for classificado em mais de uma
categoria ou se diferentes solicitações da Web forem feitas no mesmo minuto. Não é possível determinar
se uma página da Web se atualizou.

Observação

Painéis
Os painéis fornecem uma visão geral da atividade da Web da sua empresa nas últimas 24 horas. A página
inicial do ScanCenter inclui links para os cinco painéis.
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Clique em Painel para exibir o painel principal, onde é possível exibir dados de:

• Todos os bloqueios

• Uso do Facebook

• Bloqueios de spyware

• Bloqueios de filtragem da Web

• Bloqueios de vírus da Web

Os dados a seguir são exibidos:

• Todos os bloqueios

• Os dez principais usuários por bloqueios

Selecione uma das opções a seguir para filtrar os resultados.

• Bloqueios de spyware

• Bloqueios de filtragem da Web

• Bloqueios de vírus da Web

Selecione Uso do Facebook para exibir o painel do Facebook, onde é possível exibir dados de:

• Ocorrências do Facebook com o tempo

• Largura de banda do Facebook consumida com o tempo

• Usuários com maior número de ocorrências

• Principais aplicativos por visitas

• Atividade por visitas

• Usuários que consomem a maior parte da largura de banda

Como truncar relatórios grandes
Ocasionalmente, você pode inserir critérios de pesquisa que geram um relatório que é tão grande que não
pode ser processado. Quando isso acontece, o Cisco Cloud Web Security modifica os resultados retornados
para permitir que o relatório seja executado. Se o relatório fizer parte de um relatório programado, isso será
destacado no e-mail de acompanhamento. Ao exibir relatórios online, a mensagem de erro relevante é exibida.

A pesquisa original não é modificada. Reduzir o período de tempo pode viabilizar a execução da pesquisa.Observação

Quando um relatório de um ou dois níveis, ou um relatório de análise temporal, com o atributo de URL for
grande demais para ser executado, ele será modificado.

• Quando um dos atributos for URL, este será substituído pelo atributo de Host.

• Onde os atributos forem URL e Host, o resultado retornado será para um relatório de um nível com Host
como o atributo.
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• Quando o relatório for tão grande que mesmo essas medidas não permitirem sua execução, ele não será
executado.
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C A P Í T U L O  21
Exibição de relatórios

• Exibição de relatório online, página 139

• Download de relatórios, página 148

Exibição de relatório online
Os relatórios são gerados de pesquisas predefinidas ou anteriormente salvas. Eles podem ser exibidos online
ou baixados como um PDF. Depois que um relatório for gerado, você poderá refinar a pesquisa adicionando
filtros ou alterando as condições da pesquisa. É possível armazenar suas alterações como uma nova pesquisa
ou substituir uma pesquisa anteriormente armazenada.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir a página Relatórios. Ou, no menu Relatórios, clique em Relatórios.
As pesquisas disponíveis são exibidas em duas tabelas:

• Relatórios personalizados

• Relatórios predefinidos
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Etapa 2 As pesquisas não incluem informações de período de tempo, de modo que você deve fornecer essa informação
toda vez que gerar um relatório. Na lista suspensa Fuso horário, escolha um fuso horário. O padrão é UTC.

Etapa 3 Na lista suspensa Período de tempo, escolha um período de tempo predefinido. Os períodos de tempo
predefinidos são:

• Hora anterior

• Dia anterior (ontem)

• Semana anterior (a semana passada inteira)

• Últimas n horas (12, 24, 48 ou 72)

• Última semana (os sete dias anteriores)
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• Últimas n semanas (2 ou 3)

• Último mês

• Últimos n meses (2, 3, 4, 5, 6, 9 ou 12)

Se preferir, clique em Personalizado e digite as datas e horas de início e término obrigatórias:
a) Digite uma data de início na caixa ou clique no ícone Calendário para escolher uma data.
b) Escolha uma hora de início usando as listas suspensas de hora e minuto. O tempo é mostrado usando o

relógio de 24 horas.
c) Digite uma data de término na caixa ou clique no ícone Calendário para escolher uma data.
d) Escolha uma hora de término usando as listas suspensas de hora e minuto.

Etapa 4 Marque a caixa de seleçãoExecutar relatório automaticamente para executar a pesquisa assim que o relatório
for aberto. Se preferir, desmarque a caixa de seleção para impedir a execução automática da pesquisa.

Etapa 5 Clique em uma pasta para mostrar ou ocultar as pesquisas dela.
Etapa 6 Na lista suspensa Exibir como, escolha um tipo de gráfico. Os gráficos disponíveis dependem do tipo de

relatório e podem incluir:

• Barra

• Coluna

• Grade

• Linha

• Pizza

Etapa 7 Clique em Iniciar pesquisa para gerar e exibir um relatório. Se preferir, clique no ícone Download para
baixar o relatório no formato PDF.

Próximos passos

Depois que o relatório for gerado, você poderá clicar em um dos ícones dos tipos de relatório disponíveis para
alterar como o relatório é exibido. Os ícones disponíveis dependem do tipo de relatório que está sendo exibido.

Gráfico de grade
O gráfico de grade é a maneira padrão de exibir relatórios. Nele, é possível alterar os dados que são exibidos
em outros gráficos.
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A primeira linha da tabela sempre exibe os totais gerais de todos os dados, e não apenas os incluídos no
relatório.

Observação

Exibição dos dados de grade

Escolha o número de resultados a serem exibidos por página na listaMostrar. As opções disponíveis são:

• 10

• 25

• 50

• 100

Navegue pelas páginas usando os botões primeiro, anterior, próximo e último.

Você pode refinar sua pesquisa clicando em entradas nas colunas de atributo. Clique em uma entrada, em
seguida, clique em é igual a para incluir apenas essa entrada no relatório. Como alternativa, clique em não é
igual a para excluir a entrada. Depois que fizer as alterações, clique em Iniciar pesquisa para exibir o relatório
refinado.
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Como adicionar e remover métricas

Procedimento

Etapa 1 Clique no botão +|- para exibir a caixa de diálogo Escolha quais colunas deseja ver.
Etapa 2 Para cada entrada da lista, clique em ocultar ou mostrar, conforme a necessidade. As seguintes métricas

estão disponíveis:

• host

• Largura de banda (a soma dos bytes enviados e recebidos)

• Largura de banda (% total)

• Tempo de navegação (minutos distintos gastos navegando)

• Tempo de navegação (% total)

• Bytes recebidos

• Bytes recebidos (% total)

• Bytes enviados

• Bytes enviados (% total)

• Acessos

• Acessos (% total)

Etapa 3 Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo.

Classificação de dados de grade por atributo

A primeira coluna exibe os atributos principais e secundários. Clique no nome do atributo principal para
classificar pelo atributo principal. Clique no nome do atributo secundário para classificar pelo atributo
secundário dentro da ordem de classificação do atributo principal.

Alteração da métrica de classificação

Clique em qualquer uma das outras colunas para alterar a métrica de classificação e executar novamente o
relatório. Em relatórios com dois atributos, apenas a métrica de classificação secundária será alterada.

Gráficos
Há quatro tipos de gráfico:

• Barra

• Coluna

• Parceiro

Guia do administrador do Cisco ScanCenter, versão 5.2    
   OL-22629-06 143

Exibição de relatório online



• Pizza

Clique no hiperlink na parte superior do gráfico para alterar a métrica de classificação. As métricas disponíveis
são:

• Largura de banda (bytes)

• Tempo de navegação (min.)

• Bytes recebidos

• Bytes enviados

• Acessos

Clique com o botão direito do mouse no gráfico para imprimi-lo ou baixá-lo.

Escolha Imprimir gráfico para imprimi-lo.

Escolha Salvar como imagem JPEG para exportar o gráfico como uma imagem JPEG.

Escolha Salvar como imagem PNG para exportar o gráfico como uma imagem PNG.

Escolha Salvar como PDF para exportar o gráfico como Adobe PDF.

Gráfico de barras

O gráfico de barras exibe os dados como barras horizontais.
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Gráfico de colunas

O gráfico de colunas exibe os dados como barras verticais.
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Gráfico de linhas

O gráfico de linhas exibe dados de análise temporal.
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Gráfico de pizza

Os dados são exibidos em gráficos de pizza bidimensionais ou tridimensionais.
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Comandos adicionais são disponibilizados quando você clica no gráfico de pizza com o botão direito do
mouse.

Clique em Ativar rotação para permitir que o gráfico seja girado ao clicar nele e arrastá-lo Você não pode
mover fatias quando está girando o gráfico.

Clique em Ativar movimentação de fatias para permitir que as fatias do gráfico sejam movidas ao clicar
nelas. Não é possível girar o gráfico enquanto você estiver movendo fatias.

Clique em Exibir em 2D para ver uma representação bidimensional do gráfico.

Clique em Exibir em 3D para ver uma representação tridimensional do gráfico.

Download de relatórios
Além de exportar relatórios no formato JPEG, PDF e PNG, você também pode fazer download de relatórios
diretamente.

Download de relatórios em PDF
Para fazer download de um relatório em formato PDF, exiba o relatório na tela normalmente e clique no ícone
PDF para baixar o relatório. Ou você pode baixar um relatório em formato PDF sem exibir o relatório na tela.
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Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir o painel Relatórios. Ou, no menu Relatórios, clique em Relatórios.
Etapa 2 Clique em uma pasta para mostrar ou ocultar os relatórios dessa pasta.
Etapa 3 Na lista suspensa Exibir como, escolha um tipo de gráfico. Os gráficos disponíveis dependem do tipo de

relatório e podem incluir:

• Barra

• Coluna

• Dispositivos

• Parceiro

• Pizza

Download de relatórios em CSV
Baixar um relatório no formato CSV (valores separados por vírgula) permite que você o abra em uma planilha.

Procedimento

Etapa 1 Exiba o relatório na tela como uma grade, por exemplo.
Etapa 2 Clique no ícone CSV para baixar o relatório.
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C A P Í T U L O  22
Pesquisas predefinidas

• Pesquisas por tipo, página 151

Pesquisas por tipo

Análise de aplicativo

• Quais foram os dez principais aplicativos por tempo de navegação?

• Quais foram os dez principais aplicativos que consumiram a maior parte da largura de banda?

• Quais foram os dez principais aplicativos e atividades bloqueados?

• Quem foram os dez principais usuários bloqueados e de quais aplicativos?

• Quem foram os dez principais usuários bloqueados e para quais atividades?

• Quem foram os dez principais usuários por atividade?

• Quem foram os dez principais usuários que consumiram a maior parte da largura de banda nos sites de
mídia?

• Quem foram os dez principais usuários que consumiram a maior parte da largura de banda em sites de
redes sociais?

Análise de largura de banda

• Qual foi a largura de banda consumida pelo tipo de conteúdo principal?

• Qual foi a largura de banda consumida por categoria?

• Quais foram as dez principais categorias que consumiram a maior parte da largura de banda?

• Quais foram os dez principais sites de redes sociais por largura de banda?

• Quais foram os dez principais sites de multimídia por acessos?

• Quais grupos consumiram a maior parte da largura de banda na mídia de transmissão?

• Quais grupos consumiram a maior parte da largura de banda?
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• Quais hosts consumiram a maior parte da largura de banda para os dez principais usuários?

• Qual dos escritórios da empresa consumiu a maior parte da largura de banda por sub-redes internas?

• Qual dos escritórios da empresa consumiu a maior parte da largura de banda?

• Que usuários consumiram a maior parte da largura de banda?

• Quem foram os dez principais usuários por número de acessos?

• Quem foram os principais usuários por mídia de transmissão?

Análise de bloqueio

• Qual adware foi bloqueado?

• Qual malware foi bloqueado?

• Qual spyware foi bloqueado?

• Quais vírus foram bloqueados?

• Quais foram os dez principais sites bloqueados por acessos?

• Quais foram as dez principais categorias bloqueadas?

• Quais hosts foram mais bloqueados para os dez principais usuários?

• Quais usuários foram mais bloqueados por quais regras?

• Quais usuários foram mais bloqueados?

• Quais regras de filtragem da Web geraram a maioria dos bloqueios e quem foram os dez principais
usuários desses bloqueios?

• Quais regras de filtragem da Web geraram a maioria dos bloqueios?

Procurar Análise temporal

• Qual foi o tempo de navegação dos hosts mais populares?

• Quais usuários gastaram mais tempo em possíveis sites de uso comercial?

• Quais usuários gastaram mais tempo em possíveis sites de redução de produtividade?

• Quais usuários ficaram mais tempo online?

Análise do navegador

• Quais foram os dez principais agentes de usuário?

• Quais foram os dez principais navegadores?

• Quais foram as dez principais strings de agente de usuário por acessos por IP externa?

• Quais foram as dez principais strings de agente de usuário por acessos por grupos?

Análise da categoria

• Qual foi o número total de acessos para todas as categorias?
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• Quais foram as dez principais categorias visitadas por cada sub-rede interna?

Análise do Facebook

• Quais foram as dez principais categorias visitadas por cada sub-rede interna?

• Quais foram os dez principais aplicativos do Facebook que consumiram a maior parte da largura de
banda?

• Quais foram os dez principais aplicativos e atividades bloqueados do Facebook?

• Quem foram os dez principais usuários bloqueados de quais aplicativos do Facebook?

• Quem foram os dez principais usuários bloqueados para quais atividades do Facebook?

• Quem foram os dez principais usuários que consumiram amaior parte da largura de banda no Facebook?

Análise do grupo

• Quais foram os dez grupos principais por acessos?

• Quais foram os dez principais grupos que consumiram a maior parte da largura de banda?

• Quem foram os dez principais usuários com o tempo de navegação mais alto dos dez grupos principais?

Análise do host

• Qual foi o número de acessos de cada um dos hosts mais populares?

• Quais foram os dez principais hosts por acessos?

• Quais foram os dez principais hosts visitados de cada categoria?

Análise de responsabilidade legal

• Qual foi o risco de responsabilidade legal por categoria?

• Quem foram os dez principais usuários que procuraram por downloads ilegais?

• Quem foram os dez principais usuários que navegaram em categorias de adultos?

Análise de malware

• Houve quantos bloqueios de phishing ao longo do tempo?

• Houve quantos bloqueios de ameaças ao longo do tempo?

• Quais foram os dez principais grupos com o maior número de bloqueios de spyware?

• Quais foram os dez principais hosts de adware bloqueados?

• Quais foram os dez principais hosts de phishing bloqueados?

• Quais foram os dez principais hosts de spyware bloqueados?

• Quais foram as dez principais ameaças bloqueadas pelo HTTPS?

• Quais foram as dez principais ameaças bloqueadas por protocolo?
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• Quem foram os dez principais usuários que navegaram em hosts de spyware?

• Quem foram os dez principais usuários que fizeram solicitações de spyware de saída?

• Quem foram os dez principais usuários com o maior número de bloqueios de vírus?

Análise de segurança

• Quais foram as dez principais categorias bloqueadas para malware?

• Quais foram as dez principais categorias onde os usuários foram bloqueados para spyware?

• Quem foram os dez principais usuários bloqueados pelo Controle de conteúdo de saída?

• Quem foram os dez principais usuários de cada categoria de risco?

Análise do usuário

• Quem foram os dez principais usuários que navegaram nas categorias de lazer?

• Quem foram os dez principais usuários por acessos?

• Quem foram os dez principais usuários que mais navegaram?
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C A P Í T U L O  23
Filtragem de relatórios

Os filtros permitem refinar pesquisas por atributos de relatório, métricas ou uma combinação de ambos. Eles
podem ser usados para restringir uma pesquisa predefinida ou salva ou podem ser aplicados quando você
estiver criando uma pesquisa.

Ativar e desativar filtros permite que você encontre o melhor conjunto de filtros para obter as informações
desejadas, mas apenas os filtros ativos serão salvos. Também é possível salvar os filtros, separadamente da
pesquisa, como um conjunto de filtros.

• Adição de filtros a uma pesquisa, página 155

• Gerenciamento de conjuntos de filtros, página 157

Adição de filtros a uma pesquisa
Uma pesquisa incluirá somente os resultados retornados onde todas as condições de filtro forem atendidas.
No entanto, somente uma correspondência exata das listas de valores fornecidas com os operadores na lista
é exigida para retornar um resultado.

Adição de um filtro

Procedimento

Etapa 1 Clique em Adicionar filtro.
Etapa 2 Na lista suspensa Selecionar tipo de filtro, escolha o tipo necessário. As opções disponíveis são:

• Filtro de atributo

• Filtro da métrica

• Conjunto de filtros

Etapa 3 Se estiver adicionando um filtro de atributo:
a) Na lista Selecionar atributo, clique no atributo necessário.
b) Na lista Selecionar operador, clique no operador necessário. Os operadores disponíveis são:
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contém•

• não contém

• é igual a

• é diferente de

• na lista (igual)

• não está na lista (diferente)

• na lista (contém)

• não está na lista (não contém)

• é nulo

• não é nulo

• começa com

• não começa com

"Igual a" indica uma correspondência completa, enquanto "contém" indica uma correspondência parcial.
Etapa 4 Se estiver adicionando um filtro de métrica:

a) Na lista suspensa Selecionar métrica, escolha a métrica necessária. As opções disponíveis são:

• Largura de banda (bytes)

• Tempo de navegação (min.)

• Bytes recebidos

• Bytes enviados

• Ocorrências

b) Na lista suspensa Selecionar métrica, escolha a métrica necessária. As opções disponíveis são:

• = (igual a)

• > (maior que)

• >= (maior que ou igual a)

• <> (diferente de)

• <= (menor que ou igual a)

• < (menor que)

Etapa 5 Se estiver adicionando um atributo ou um filtro de métrica, digite um valor na caixa.
Etapa 6 Clique em Adicionar para adicionar e ativar o filtro
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Como ativar e desativar filtros
Os filtros ativos são mostrados com um triângulo verde. Os filtros inativos são exibidos com um sinal de
alerta vermelho.

Para ativar um filtro, clique no filtro e em Ativar.

Para desativar um filtro, clique no filtro e em Desativar.

Você pode clicar em Selecionar tudo para selecionar todos os filtros ou Selecionar nenhum para desmarcar
os filtros selecionados.

Edição de filtros
Para editar um filtro, clique no filtro que deseja editar. Depois de fazer as alterações, clique em Salvar
alterações.

Remoção de filtros
Para remover um filtro, clique em Remover. Não será solicitado que você confirme a ação.

A menos que você tenha certeza de que não quer usar o filtro novamente, geralmente é melhor desativar
um filtro em vez de removê-lo.

Dica

Gerenciamento de conjuntos de filtros
Os conjuntos de filtros permitem combinar filtros usados frequentemente em um conjunto reutilizável. Os
conjuntos de filtros podem conter até quatro conjuntos de filtros aninhados e até 20 filtros individuais. O
conjunto de filtros predefinido Somente tráfego ativo pode ser usado para excluir o tráfego que não foi gerado
diretamente pelos seus usuários. Por exemplo, o tráfego ativo inclui as solicitações geradas pelo usuário que
insere um URL em um navegador ou clica em um hiperlink, mas exclui as solicitações externas que uma
página da Web faz para carregar banners, conteúdo do Adobe Flash, HTML adicional, etc.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir o menu Relatórios.
Etapa 2 No menu Relatórios, clique em Conjuntos de filtros.
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Adição de um conjunto de filtros

Procedimento

Etapa 1 Clique em Adicionar.
Etapa 2 Digite um nome exclusivo para o conjunto de filtros na caixa.
Etapa 3 Para cada filtro a ser adicionado ao conjunto:

a) Clique em Adicionar filtro.
b) Na lista suspensa Selecionar tipo de filtro, escolha um tipo de filtro. Você pode adicionar filtros de

atributo ou métrica, ou conjuntos de filtros que possui. Também é possível aninhar conjuntos de filtro até
três níveis abaixo.

c) Clique em Adicionar.
Você pode editar ou remover filtros individuais contido em conjuntos de filtros da mesma
forma que edita ou remove filtros contidos em um relatório.

Observação

Cópia de um conjunto de filtros

Procedimento

Etapa 1 Clique no conjunto de filtros.
Etapa 2 Digite na caixa um nome exclusivo para a cópia e pressione Enter.

Como renomear um conjunto de filtros

Procedimento

Etapa 1 Clique no conjunto de filtros.
Etapa 2 Digite um nome exclusivo na caixa e pressione Enter.

Edição de um conjunto de filtros
Clique no conjunto de filtros, faça as alterações e clique em Salvar alterações.
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Remoção de um conjunto de filtros

Procedimento

Etapa 1 Clique no conjunto de filtros.
Etapa 2 Clique em Excluir para remover permanentemente o conjunto de filtros.
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C A P Í T U L O  24
Atributos de relatório

Atributos de relatório são o filtro principal aplicado às pesquisas para gerar relatórios.

• Lista de atributos, página 161

Lista de atributos
O conteúdo da maioria dos atributos é padronizado para letras minúsculas. No entanto, para alguns atributos,
pode ser conveniente exibir a string original conforme inserida pelo usuário. Os atributos listados como
"Original" entre parênteses estão disponíveis na forma original e normalizada.

Adware

O nome do bloqueio de adware.

Atividade do aplicativo

A atividade ou o aplicativo Web.

Nome do aplicativo

O nome do aplicativo Web.

Nome do aplicativo com Não classificado

O nome do aplicativo Web ou um resultado não classificado.

Tipo de bloqueio

O padrão, especificado no filtro, que gerou o bloqueio. Pode ser um dos seguintes:

• adware

• categoria (HTTP)

• categoria (HTTPS)

• tipo de conteúdo

• domínio/URL
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• tipo de arquivo

• phishing

• aplicativos possivelmente indesejáveis (PUAs)

• spyware

• vírus

Se mais de um padrão for correspondido, o valor Padrão de bloqueio será "vários padrões".Observação

Valor de bloqueio

A string que correspondeu ao padrão de bloqueio. Pode ser um dos seguintes:

• nome do adware

• nome da categoria

• URL completo

• Tipo MIME

• nome do tipo de conteúdo

• nome do tipo de arquivo

• nome do phishing

• nome do PUA

• nome do spyware

• nome do vírus

Onde o bloqueio foi gerado por uma exceção ou por mais de um padrão, o valor da String de bloqueio
será "várias strings".

Observação

Categoria

A categoria de filtragem da Web.

Quando são feitas alterações nas categorias, os dados de cliente atuais não são migrados. Ao criar relatórios,
você deve incluir os nomes antigo e novo da categoria com o filtro "Categoria na lista" para garantir que todos
os resultados sejam retornados. Os relatórios compostos não precisam ser atualizados porque eles herdarão
as definições dos relatórios incluídos.

Os relatórios predefinidos são atualizados para você. Por exemplo, "Análise do usuário" reporta "Onde os 10
principais usuários estavam navegando nas categorias Compras, Música, Cinema/TV e Esporte" originalmente
incluídas no filtro "Categoria na lista música, cinema/tv, compras online, esportes". Agora, ele inclui o filtro
"Categoria na lista música, cinema/tv, compras online, esportes, entretenimento, compras, esportes e recreação".
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Modo do Connector

O modo relatado pelo Connector.

Nome do SO do Connector (original)

O nome do sistema operacional relatado pelo Connector.

Versão do SO do Connector (original)

A versão do sistema operacional relatado pelo Connector.

Versão do Connector

Registra a versão do Connector usada para incorporar as informações de diretório. Pode ser usada para descobrir
com facilidade quais versões do Connector estão implantadas no seu ambiente.

Código de destino do país

O código ISO de duas letras do país onde o servidor da Web está localizado, derivado do seu endereço IP.

Código de origem do país

O código ISO de duas letras do país onde o cliente do navegador da Web está localizado, derivado do seu
endereço IP.

Dia do mês

Usado para plotagem da série de tempo (1 a 31).

Dia da semana

Usado para plotagem da série de tempo (segunda-feira a domingo).

IP de destino

O endereço IP do servidor da Web remoto.

Nome de usuário do domínio (original)

O nome de usuário com o qual o usuário está conectado ao domínio.

IP externo

O endereço IP que o Cisco Cloud Web Security obtém do cliente (também conhecido como o endereço IP de
saída), por exemplo, 192.0.2.0. Como alternativa, a sub-rede do endereço IP que o Cisco Cloud Web
Security obtém do cliente (também conhecida como a sub-rede do endereço IP de saída), por exemplo,
192.0.2.0/24.

Grupo (original)

O nome do grupo de diretórios registrado, por exemplo WinNT://US\SALES.

Vários grupos de diretórios podem ser registrados para cada usuário.Observação
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Domínio do grupo

O nome do domínio registrado para o usuário.

Parte do nome do grupo (original)

O nome do grupo de diretórios (não incluindo LDAP://<domínio> ou WinNT://<domínio>), por exemplo,
para WinNT://US\SALES, parte do nome do grupo é SALES.

Host (original)

A parte do host da string URL, por exemplo, para news.example.com/sport, o host é
news.example.com.

Os hosts não diferenciam maiúsculas de minúsculas.Observação

Hora

Usado para plotagem da série de tempo.

Extensão de arquivo de entrada

A parte da extensão de arquivo de qualquer URL de entrada usando o protocolo HTTP(S), por exemplo, para
index.html, a extensão de arquivo é html.

Nome do arquivo de entrada

A parte do nome de arquivo de qualquer URL de entrada usando o protocolo HTTP(S), por exemplo,
index.html.

IP interno

O endereço IP que o Conector vê do usuário interno, por exemplo 192.168.2.10. Como alternativa, a
sub-rede do endereço IP que o Connector vê do usuário interno, por exemplo, 192.0.2.0/24.

Se um usuário interno for roteado através de um dispositivo NAT antes de acessar o proxy interno, o
endereço IP, ou a sub-rede, que alcança o Connector é registrado(a).

Observação

Malware

O nome do bloqueio de malware.

Minuto

Usado para plotagem da série de tempo (00 a 59).

Mês

Usado para plotagem da série de tempo (janeiro a dezembro).
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Extensão de arquivo de saída

A parte da extensão de arquivo de qualquer POST de saída usando o protocolo HTTP(S), por exemplo, para
resume.doc a extensão de arquivo é doc.

Nome do arquivo de saída

A parte do nome de arquivo de qualquer POST de saída usando o protocolo HTTP(S), por exemplo,
resume.doc.

Caminho

Aparte do caminho da string URL, por exemplo, paranews.example.com/sport, o caminho é /sport.

Phishing

O nome do bloqueio de phishing.

Violação da política

O valor de bloqueio onde uma regra de filtragem da Web resultou em um bloqueio.

Porta

Número da porta da solicitação da Web, por exemplo, 80 ou 443.

Protocolos

• FTP

• HTTP

• HTTPS

PUA

Nome do aplicativo possivelmente indesejável.

Consulta

A parte da consulta da string URL, por exemplo, para
http://www.example.com/search?hl=en&q=free+screensavers&btnG=Example+Search&meta=&aq=f&oq=,
a consulta é hl=en&q=free+screensavers&btnG=Example+Search&meta=&aq=f&oq=.

Usar esse atributo aumentará, em quantidade considerável, o tempo que os relatórios levarão para serem
gerados.

Observação

Host de referência

A parte do host da string URL de referência por exemplo, para news.example.com/sport, o host é
news.example.com.
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Caminho de referência

A parte do caminho da string URL de referência, por exemplo, para news.example.com/sport, o
caminho é /sport.

Porta de referência

Número da porta de referência, por exemplo, 80 ou 443.

Protocolo de referência

• FTP

• HTTP

• HTTPS

Consulta de referência

A parte da consulta da string URL de referência, por exemplo, para
http://www.example.com/search?hl=en&q=free+screensavers&btnG=Example+Search&meta=&aq=f&oq=,
a consulta é hl=en&q=free+screensavers&btnG=Example+Search&meta=&aq=f&oq=.

Domínio de segundo nível de referência

Normalmente, a organização de referência, por exemplo, em www.example.com, o domínio de segundo
nível é example.

Domínio de nível superior de referência

Normalmente, a última parte do domínio de referência, por exemplo, com, net, org, gov e co.uk.

URL de referência (original)

A string URL de referência completa.

Tipo de conteúdo da solicitação (original)

O tipo MIME da solicitação, por exemplo, image/gif, application/pdf, text/html,
application/EDI-X12.

Tipo de conteúdo principal da solicitação

O tipo de conteúdo da solicitação, por exemplo, se o tipo de conteúdo da resposta for application/pdf,
o tipo de conteúdo principal correspondente será application. Por exemplo:

• aplicativo

• áudio

• imagem

• texto

• vídeo
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Método de solicitação (original)

• CONNECT

• GET

• POST

Versão da solicitação (original)

A versão da solicitação, por exemplo, HTTP/1.0 ou HTTP/1.1.

Tipo de conteúdo de resposta (original)

O tipo MIME da resposta, por exemplo, image/gif, application/pdf, text/html,
application/EDI-X12.

Tipo de conteúdo principal de resposta

O tipo de conteúdo da resposta, por exemplo, se o tipo de conteúdo da resposta for application/pdf, o
tipo de conteúdo principal correspondente será application. Por exemplo:

• aplicativo

• áudio

• imagem

• texto

• vídeo

Código de status da resposta

Permite filtrar por código de status da resposta, por exemplo, para localizar todas as solicitações da Web para
páginas que não existiam, você pode filtrar por 404. Mais informações sobre códigos de status podem ser
encontradas em http://www.w3,org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html.

Versão da resposta (original)

A versão da resposta, por exemplo, HTTP/1.0 ou HTTP/1.1.

Classe de risco

A superclasse sob a qual o risco está agrupado:

• possível uso comercial

• possível redução de produtividade

• uso extenso de largura de banda

• responsabilidade legal potencial

• risco potencial à segurança

Guia do administrador do Cisco ScanCenter, versão 5.2    
   OL-22629-06 167

Lista de atributos

http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html


Ação da regra

Há quatro ações de regra que você pode escolher:

• permitir

• autenticar

• bloquear

• avisar

Se um site não responder a uma solicitação, nenhuma ação da regra será atribuída, mas a solicitação ainda
será armazenada.

Observação

Mecanismo de regra

O mecanismo de regra que gerou a ação da regra:

• avaliador de política

• scanlet

Nome da regra (original)

O nome da regra da política do Cisco ScanCenter.

Domínio de segundo nível

Normalmente, a organização, por exemplo, emwww.example.com, o domínio de segundo nível éexample.

Spyware

O nome do bloqueio de spyware.

Tipo de ameaça

Cada registro pode incluir vários tipos de ameaça, por exemplo:

• adware

• categoria

• tipo de conteúdo

• extensão

• correspondência de arquivo

• protocolo de filtro

• phishing

• aplicativos possivelmente indesejáveis (PUAs)

• cota

• expressão regular
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• spyware

• vírus

carimbo de data/hora

A hora em que a ação da regra foi aplicada emminutos e segundos. Disponível apenas em Pesquisa detalhada.

Domínio de nível superior

Geralmente, a última parte do domínio, por exemplo, com, net, org, gov e co.uk.

URL (original)

A string URL completa.

Usuário (original)

O nome de usuário registrado (se aplicável). Pode estar na forma de WinNT://<nome_de_usuário> ou um
nome de texto de personalizado.

Agente de usuário (original)

A string de agente de usuário completa, por exemplo, Mozilla/4.0 (compatível; MSIE 7.0;
Windows NT 5.1). Mais informações sobre strings de agente de usuário podem ser encontradas em http:/
/www.useragentstring.com/pages/useragentstring.php.

Nome do aplicativo de agente de usuário

O nome do aplicativo de agente de usuário, por exemplo, Mozilla. Veja Agente de usuário.

Versão do aplicativo de agente de usuário

A versão do aplicativo de agente de usuário, por exemplo, 4,0. Veja Agente de usuário.

Plataforma do computador do agente de usuário

O token da plataforma do agente de usuário, por exemplo, Windows NT 5.1. Veja Agente de usuário.

Versão do computador do agente de usuário

O token da versão do agente de usuário, por exemplo, MSIE 7.0. Veja Agente de usuário.

Compatibilidade de agente de usuário

O flag de compatibilidade de agente de usuário, por exemplo, compatível. Veja Agente de usuário.

Vírus

O nome do bloqueio do vírus, por exemplo, Trojan.Downloader.abg.

Ano

Usado para plotagem da série de tempo.
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C A P Í T U L O  25
Como criar pesquisas

• Resumo, página 171

• Criação de uma pesquisa padrão, página 172

• Criação de uma pesquisa de análise temporal, página 173

• Criação de uma pesquisa detalhada, página 173

• Relatórios Auditoria do usuário, página 175

• Criação de uma pesquisa usando uma pesquisa predefinida, página 175

• Como armazenar pesquisas, página 176

• Edição de uma pesquisa, página 177

• Como renomear pesquisas, página 177

• Remoção de uma pesquisa, página 177

• Remoção de uma pasta vazia, página 178

Resumo
Os relatórios são gerados pela execução de um dos três tipos de pesquisa disponíveis. As pesquisas são
aprimoradas pelo período de tempo e pelos filtros.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir o menu Relatórios.
Etapa 2 No menu Relatórios, clique em Pesquisar.
Etapa 3 Clique na guia do tipo de pesquisa a ser criada. As guias são:

• Pesquisa

• Análise temporal
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• Pesquisa detalhada

Criação de uma pesquisa padrão

Procedimento

Etapa 1 Selecione um período de tempo.
Etapa 2 Adicione todos os filtros necessários.
Etapa 3 Insira o número de atributos principais a serem exibidos na caixa Exibir primeiro (1 a 20.000).
Etapa 4 Na lista de atributos principais, clique no atributo principal necessário.
Etapa 5 Na lista de métricas de classificação principal, clique na métrica de classificação principal necessária. As

métricas disponíveis são:

• Nome

• Largura de banda

• Tempo de navegação

• Bytes recebidos

• Bytes enviados

• Ocorrências

Etapa 6 Clique no hiperlink para alterar a ordem de classificação principal. O hiperlink indica a ordem atual. Para
ordem descendente, são mostrados os n resultados principais. Para ordem ascendente, são mostrados os n
resultados secundários.

Etapa 7 Desmarque a caixa de seleção para excluir os critérios de atributo secundário. Se preferir, marque a caixa de
seleção para disponibilizar critérios adicionais e:
a) Insira o número de atributos secundários a serem exibidos na caixa e seus primeiro (1 a 20.000).
b) Na lista de atributos secundários, clique no atributo exigido.
c) Na lista de métricas de classificação secundária, clique na métrica de classificação exigida.
d) Clique no hiperlink para alterar a ordem de classificação secundária.

O produto dos valores inseridos nas caixas Exibir primeiro e e seus primeiro não devem ser
superiores a 20.000.

Observação

Etapa 8 Clique em Iniciar pesquisa. Quando o relatório for gerado, ele será exibido abaixo do botão.
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Criação de uma pesquisa de análise temporal

Procedimento

Etapa 1 Selecione um período de tempo.
Etapa 2 Adicione todos os filtros necessários.
Etapa 3 Na lista Exibir, clique no número de atributos a serem exibidos (1 a 12).
Etapa 4 Na lista de atributos, clique no atributo necessário.
Etapa 5 Na lista de métricas de classificação, clique na métrica de classificação necessária. As métricas disponíveis

são:

• Nome

• Largura de banda

• Tempo de navegação

• Bytes recebidos

• Bytes enviados

• Ocorrências

Etapa 6 Clique no hiperlink para alterar a ordem de classificação.
Etapa 7 Clique em Iniciar pesquisa. Quando o relatório for gerado, ele será exibido abaixo do botão.

Criação de uma pesquisa detalhada

Procedimento

Etapa 1 Selecione um período de tempo.
Etapa 2 Adicione todos os filtros necessários.
Etapa 3 Escolha entre 1 e 15 atributos de relatório para incluir no relatório. Os atributos padrão são Carimbo de data

e hora, Categoria, Grupo, Host, IP interno, Caminho, Consulta, Ação da regra e Usuário. Para adicionar um
ou vários atributos:
a) Clique no hiperlink Adicionar/remover colunas.
b) Na lista de atributos, clique nos atributos necessários.
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Para remover um atributo, passe o mouse sobre o atributo e clique no íconeRemover. Você também pode
clicar no hiperlink Adicionar/remover colunas e nos atributos que deseja remover. Não é possível
remover o atributo Carimbo de data e hora.

Etapa 4 Clique no atributo pelo qual deseja classificar. Clicar no atributo selecionado altera a ordem de classificação,
que é indicada por um triângulo.

Etapa 5 Arraste e solte os atributos para alterar a ordem das colunas no relatório. Se desejar, aceite a ordem padrão
para usar Carimbo de data e hora como a ordem de classificação.

Etapa 6 Clique em Iniciar pesquisa. Quando o relatório for gerado, ele será exibido abaixo do botão.

Tráfego permitido
Você também pode criar um relatório detalhado de um relatório de tráfego permitido. O relatório de tráfego
permitido mostra todo o tráfego permitido por categoria de um único dia. Os riscos à segurança são mostrados
como um ícone colorido na coluna de hora das várias categorias de filtro com os seguintes significados:

• Vermelho: alto risco à segurança.

• Amarelo: risco médio à segurança.

• Verde: baixo risco à segurança.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir o menu Relatórios.
Etapa 2 No menu Relatórios, clique em Tráfego permitido.
Etapa 3 Na lista suspensa Tipo, escolha um tipo de filtro:

• Usuário

• Grupo

• IP interno

Etapa 4 Digite uma Data na caixa ou clique no ícone Calendário para escolher uma data.
Etapa 5 Digite um nome de usuário, nome do grupo ou endereço IP interno na caixaUsuário/Grupo/IP, por exemplo,

padrão.
Etapa 6 Clique em Pesquisar para ver o relatório.
Etapa 7 Clique no ícone para exibir um relatório detalhado do risco.

Download de relatórios detalhados como CSV
Fazer download de um relatório detalhado no formato CSV (valores separados por vírgula) permite que você
o abra em uma planilha.
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Procedimento

Etapa 1 Exiba o relatório como uma grade.
Etapa 2 Clique no ícone CSV para baixar o relatório.

Relatórios Auditoria do usuário
Os relatórios Auditoria do usuário apresentam mais detalhes sobre um usuário específico. Esses relatórios
não podem ser programados ou adicionados a um relatório composto. Entretanto, você pode exportar o relatório
em formato PDF ou CSV, assim como qualquer outro relatório.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir a página Relatórios.
Etapa 2 No menu Relatórios, clique em Auditoria do usuário.
Etapa 3 Digite o endereço IP ou a string de nome completo do Usuário.
Etapa 4 Clique em Iniciar pesquisa.

Criação de uma pesquisa usando uma pesquisa predefinida

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir a página Relatórios.
Etapa 2 Exiba o relatório.
Etapa 3 Edite os critérios de relatório.
Etapa 4 Clique em Iniciar pesquisa.
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Como armazenar pesquisas
Ao executar uma pesquisa para gerar um relatório, você pode armazenar os critérios de pesquisa para uso
futuro.

Procedimento

Etapa 1 Clique em Salvar. Se preferir, clique em Salvar como para armazenar uma cópia da pesquisa. A caixa de
diálogo Use as configurações atuais para criar um novo relatório é exibida.

Etapa 2 Digite um nome para a pesquisa (com nomáximo 256 caracteres) na caixaEscolha um título para o relatório.
Se preferir, marque a caixa de seleção usar o nome padrão para usar o nome próximo à caixa de seleção.

Etapa 3 Na lista suspensaEscolha na lista uma pasta atual, escolha uma pasta. Se preferir, marque a caixa de seleção
Criar uma nova pasta e digite umNome de pasta (com nomáximo 256 caracteres). Caso selecione a padrão,
(sem nenhuma pasta), a pesquisa será exibida na parte superior da página.

Etapa 4 Clique em ENVIAR para armazenar a pesquisa. Se preferir, clique em Fechar janela para abandonar o
armazenamento da pesquisa.

   Guia do administrador do Cisco ScanCenter, versão 5.2
176 OL-22629-06   

Como armazenar pesquisas



Edição de uma pesquisa

Procedimento

Etapa 1 Execute a pesquisa.
Etapa 2 Edite os critérios de pesquisa.
Etapa 3 Clique em Salvar para aplicar as alterações. Ou clique em Salvar como para armazenar a pesquisa modificada

com um novo nome.
Você não pode substituir uma pesquisa predefinida ou uma pesquisa que faça parte de um
relatório composto. Você deve armazenar a pesquisa modificada com um novo nome.

Observação

Como renomear pesquisas

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir a página Relatórios. Ou, no menu Relatórios, clique em Relatórios.
Etapa 2 Se a pesquisa que você deseja renomear estiver dentro de uma pasta, clique na pasta para exibir a pesquisa.
Etapa 3 Clique no ícone Renomear.
Etapa 4 Digite um novo nome na caixa Digite um novo nome e pressione Enter. Se preferir, clique no ícone de X

para abandonar a renomeação da pesquisa.

Remoção de uma pesquisa

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir a página Relatórios. Ou, no menu Relatórios, clique em Relatórios.
Etapa 2 Se a pesquisa que você deseja excluir estiver dentro de uma pasta, clique na pasta para exibir a pesquisa.
Etapa 3 Clique no ícone Excluir. Será solicitado que você confirme a ação.
Etapa 4 Na caixa de diálogo, clique emOK para remover a pesquisa. Se preferir, clique em Cancelar para abandonar

a remoção da pesquisa.
Não é possível remover uma pesquisa que faça parte de um relatório composto. Primeiramente,
você deve remover a pesquisa do relatório composto. Você não pode remover as pesquisas
predefinidas.

Observação
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Remoção de uma pasta vazia

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir a página Relatórios. Ou, no menu Relatórios, clique em Relatórios.
Etapa 2 Clique no ícone Excluir. Será solicitado que você confirme a ação.
Etapa 3 Na caixa de diálogo, clique em OK para remover a pasta. Se preferir, clique em Cancelar para não remover

a pasta.
Você não pode remover uma pasta que não esteja vazia. Primeiramente, é preciso remover da
pasta todas as pesquisas armazenadas.

Observação
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C A P Í T U L O  26
Relatórios compostos

• Criação de relatórios compostos, página 179

• Download de relatórios compostos, página 180

• Edição de relatórios compostos, página 181

• Remoção de relatórios compostos, página 181

Criação de relatórios compostos
Os relatórios compostos permitem combinar o conteúdo de duas ou mais pesquisas atuais em um único
relatório. Você também pode combinar pesquisas predefinidas com pesquisas que criou. É possível combinar
um máximo de 20 pesquisas em um relatório composto.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir o menu Relatórios.
Etapa 2 No menu Relatórios, clique em Relatórios compostos.
Etapa 3 Clique na guia Criar relatórios compostos.
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Etapa 4 Digite um nome para o relatório no campo Nome do relatório composto.
Etapa 5 Para cada pesquisa a ser incluída:

a) Na lista suspensa Relatórios a incluir, escolha a pesquisa necessária.
b) Clique em adicionar.

Para alterar a ordem em que as pesquisas serão exibidas:
a) Na tabela Relatório, clique na pesquisa necessária.
b) Use os íconesmover para cima emover para baixo para alterar a posição da pesquisa.
Para remover uma pesquisa do relatório composto, clique no ícone Excluir.

Etapa 6 Adicione todos os filtros ou conjuntos de filtros necessários.
Etapa 7 Clique em Criar relatório composto para armazenar o relatório composto.

Download de relatórios compostos

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir o menu Relatórios.
Etapa 2 No menu Relatórios, clique em Relatórios compostos.
Etapa 3 Clique na guia Gerenciar relatórios compostos.
Etapa 4 Selecione um período de tempo.
Etapa 5 Clique no ícone Download para baixar o relatório composto como um PDF.
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Edição de relatórios compostos

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir o menu Relatórios.
Etapa 2 No menu Relatórios, clique em Relatórios compostos.
Etapa 3 Clique na guia Gerenciar relatórios compostos.
Etapa 4 Clique no ícone Editar próximo ao relatório composto a ser editado.
Etapa 5 Quando terminar de editar o relatório, clique em Salvar alterações para aplicá-las.

Remoção de relatórios compostos

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir o menu Relatórios.
Etapa 2 No menu Relatórios, clique em Relatórios compostos.
Etapa 3 Clique na guia Gerenciar relatórios compostos.
Etapa 4 Clique no ícone Excluir próximo ao relatório composto a ser removido. Será solicitado que você confirme a

ação.
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C A P Í T U L O  27
Relatórios programados

A programação de relatórios permite enviar relatórios por e-mail a destinatários específicos. Antes de
programar um relatório, você deve ter criado pelomenos um grupo de e-mails com pelomenos um destinatário.
Há um limite máximo para o número de relatórios que você pode programar, geralmente 75. Cada relatório
em um relatório composto conta como um relatório individual ao determinar se o númeromáximo de relatórios
foi atingido.

Os usuários com filtros aplicados aos respectivos resultados, ou atributos ocultos, não têm permissão para
programar relatórios. No entanto, relatórios programados não aplicam restrições de nível de usuário, e
qualquer usuário que esteja recebendo um relatório programado verá o relatório completo.

Cuidado

• Grupos de e-mail, página 183

• Destinatários de e-mail, página 184

• Criação de um relatório programado, página 185

• Edição de um relatório programado, página 187

• Remoção de um relatório programado, página 187

Grupos de e-mail
Os grupos de e-mail permitem enviar os relatórios programados a grupos de destinatários.
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Criação de um grupo de e-mail

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir o menu Relatórios.
Etapa 2 No menu Relatórios, clique em Destinatários.
Etapa 3 Insira o nome do grupo na caixa Grupos.
Etapa 4 Clique em Criar novo grupo.

Remoção de um grupo de e-mails

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir o menu Relatórios.
Etapa 2 No menu Relatórios, clique em Destinatários.
Etapa 3 Clique no ícone Excluir grupo próximo ao grupo a ser removido.

Não será solicitado que você confirme a ação. Os grupos removidos não podem ser recuperados.Cuidado

Destinatários de e-mail
Os relatórios programados são enviados aos grupos de destinatários de e-mail. Se desejar enviar um relatório
a um único destinatário, você deverá criar um grupo com apenas um destinatário.

Criação de um destinatário de e-mail

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir o menu Relatórios.
Etapa 2 No menu Relatórios, clique em Destinatários.
Etapa 3 Clique no grupo ao qual adicionar destinatários.
Etapa 4 Digite a primeira parte do endereço de e-mail na caixa Destinatários de.
Etapa 5 Na lista@, clique na última parte do endereço de e-mail. Somente domínios de e-mail válidos da sua empresa

são incluídos nessa lista.
Etapa 6 Clique em Adicionar destinatário.
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Remoção de um destinatário de e-mail

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir o menu Relatórios.
Etapa 2 No menu Relatórios, clique em Destinatários.
Etapa 3 Clique no grupo que contém os destinatários a serem removidos.
Etapa 4 Clique no ícone Remover um destinatário próximo ao destinatário de e-mail a ser removido.

Não será solicitado que você confirme a ação. Os destinatários removidos não podem ser
recuperados.

Cuidado

Criação de um relatório programado

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir o menu Relatórios.
Etapa 2 No menu Relatórios, clique em Relatórios programados.
Etapa 3 Clique na guia Criar relatórios programados.
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Etapa 4 Na área Criar relatório programado, insira um nome para o relatório programado no campo Nome do
relatório programado. Na área Programação de entrega, clique em uma das opções a seguir para definir
quando o relatório será gerado:

• Diariamente - Todos os dias.

• Semanalmente - Toda semana no dia especificado.

• Mensalmente - Todo mês no primeiro dia.

• Quatro semanas- A cada quatro semanas no dia especificado.

Os relatórios contêm dados do período até a meia-noite do dia anterior à data da execução:

• Os relatórios diários contêm as 24 horas anteriores.

• Os semanais contêm os sete dias anteriores.
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• Os mensais contêm o mês anterior.

• Os de quatro semanas contêm os 28 dias anteriores.

Etapa 5 Se você escolheu relatórios semanais ou de quatro semanas, será preciso escolher um dia no qual eles serão
gerados. Na lista suspensa Dia programado, escolha um dia.

Etapa 6 Selecione um Fuso horário. Isso determina a hora em que o dia começa para fins de geração de relatórios.
Etapa 7 Na lista suspensa Para (grupo destinatários), escolha um grupo.
Etapa 8 Na área Conteúdo do e-mail, insira o Assunto do e-mail gerado, por exemplo, Relatório de largura de banda

mensal.
Etapa 9 Digite amensagem de e-mail, por exemplo, Relatório anexado.
Etapa 10 Na lista suspensa Relatório, escolha um relatório predefinido, armazenado ou composto.
Etapa 11 Insira uma senha nos campos Inserir senha e Confirmar senha para definir a senha do PDF gerado.
Etapa 12 Clique em Salvar alterações para armazenar o relatório programado.

Edição de um relatório programado

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir o menu Relatórios.
Etapa 2 No menu Relatórios, clique em Relatórios programados.
Etapa 3 Clique na guia Gerenciar relatórios programados.
Etapa 4 Clique no ícone Editar próximo ao relatório composto a ser editado.
Etapa 5 Quando terminar de editar o relatório, clique em Salvar alterações para aplicá-las.

Remoção de um relatório programado

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios para exibir o menu Relatórios.
Etapa 2 No menu Relatórios, clique em Relatórios programados.
Etapa 3 Clique na guia Gerenciar relatórios programados.
Etapa 4 Clique no ícone Excluir próximo ao relatório programado a ser removido. Será solicitado que você confirme

que deseja remover o relatório programado.
A remoção de um relatório programado não remove o relatório original ou o grupo de e-mails.Observação
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A P Ê N D I C E  A
Integração do Cisco Security Appliance

• Resumo, página 189

• Aplicativo de segurança na web, página 189

Resumo
Os dispositivos de segurança adaptável Cisco ASA 5500 Series em execução na versão 9.0 ou em versões
posteriores e os roteadores de serviços integrados Cisco ISR G2 Series comportam diretamente o Cisco Cloud
Web Security. Além disso, os dispositivos CiscoWeb Security podem ser configurados para uso com o Cloud
Web Security. Para obter detalhes sobre como configurar dispositivos ASA e ISR usando o Cloud Web
Security, consulte a documentação do dispositivo.

A maneira mais fácil de testar se o serviço está funcionando é acessar a página http://www.eicar.org e
tentar baixar um arquivo de teste antimalware. Isso vai gerar uma mensagem de bloqueio.

Dica

Aplicativo de segurança na web
O Cisco Web Security Appliance pode ser configurado para permitir que nomes de usuário, IPs internos e
grupos de domínios sejam enviados através do PIM ao Cisco CloudWeb Security sem precisar fazer alterações
de usuário final. Há várias maneiras fazer isso, mas a Cisco recomenda usar um proxy explícito, arquivo PAC
ouWPAD. O Cisco Web Security Appliance é um proxy de nível de rede e faz redirecionamento transparente
possível para clientes em rede sem exigir agentes adicionais, como o Cisco Cloud Web Security Connector.

Você deve desativar a verificação e os recursos adicionais do WSA. No entanto, você pode disponibilizar
o cache. Ao usar o WSA no modo transparente, a granularidade do usuário está disponível apenas para o
tráfego HTTP. Para passar o tráfego HTTPS para o Cisco Cloud Web Security, você deve permitir a
inspeção HTTPS, desde que isso seja legal na sua jurisdição.

Observação
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Configuração do proxy de upstream

Procedimento

Etapa 1 No WSA, clique em Proxies de upstream > de rede.
Etapa 2 Clique em Adicionar grupo.

Etapa 3 No campo Nome, digite WebSecurity.
Etapa 4 Na área Servidores proxy, insira o Endereço do proxy, a Porta e o número de Tentativas de conexão para

cada um dos servidores proxy do Cisco CloudWeb Security (encontrados no seu e-mail de provisionamento).
Geralmente, a porta é a 8080 e o número de tentativas de reconexão deve ser 2.

Etapa 5 Na lista suspensaBalanceamento de carga, escolha ummétodo. Normalmente, é a opçãoNenhum (Failover).
Etapa 6 Clique em ummétodo de Tratamento inválido para especificar como tratar solicitações se ambos os proxies,

primário e secundário, do Cisco Cloud Web Security estiverem indisponíveis. Essa opção deve ser Remover
solicitações.

Etapa 7 Clique em Enviar para aplicar as alterações. Se preferir, clique em Cancelar para abandonar as alterações.
Etapa 8 Clique em Confirmar alterações.
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Definição das políticas de roteamento

Procedimento

Etapa 1 No WSA, clique emWeb Security Manager > Políticas de roteamento.
Etapa 2 Edite a política de roteamento padrão e, na lista suspensaGrupo de proxy de upstream, escolhaWebSecurity.

Etapa 3 Clique em Enviar para aplicar as alterações. Se preferir, clique em Cancelar para abandonar as alterações.

Configurações de CLI

Procedimento

Etapa 1 Faça login na CLI e insira advancedproxyconfig.
Etapa 2 No prompt de seleção de grupo do parâmetro, insira caching.
Etapa 3 No prompt de opções de cache, digite 4 para selecionar Modo personalizado.
Etapa 4 Aceite os valores padrão até que seja solicitado que você insira o Tempo em segundos para a

emissão de uma solicitação de renovação explícita de IMS.
Etapa 5 Digite 0.
Etapa 6 Digite commit para fazer a alteração e insira a descrição da alteração.
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Glossário

A

Active Directory

O serviço de diretório para sistemas operacionais de rede Microsoft Windows.

adware

Veja spyware.

antivírus

O software cliente desenvolvido para bloquear malware.

API

Application programming interface (Interface de programação de aplicativos). Uma interface que
permite a outros programas interagir com um aplicativo de software.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange. Um código de 7 bits, incluindo 95 caracteres
imprimíveis (32 a 126 decimais).

AUP

Política de uso aceitável. Os termos sob os quais você permite aos usuários acessar a Internet.

chave de autenticação

Uma chave usada para autenticar um usuário, normalmente implantada para um grupo ou uma empresa
inteira. O Cisco ScanCenter pode gerar chaves de empresa (organização), grupo e usuário.

B

largura de banda

A soma de bytes enviados e recebidos.
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registro de bloqueio

O registro que é criado no banco de dados quando um usuário tenta visitar um site bloqueado.

botnet

Um grupo de computadores infectados, normalmente usado para enviar spam. Veja também DDoS,
spam.

C

script entre sites

Um tipo de vulnerabilidade de segurança do computador que se beneficia de páginas da Web geradas
dinamicamente. Em um ataque de script entre sites (XSS), um aplicativo Web recebe um script que é
ativado quando é lido por usuário inocente. Os destinos comuns do XSS incluem caixas de mecanismo
de pesquisa, fóruns online, sites de redes sociais e blogs que podem ser acessados pelo público em
geral. Quando o XSS é iniciado, o invasor pode alterar as configurações do usuário, sequestrar contas,
envenenar cookies com código mal-intencionado, expor conexões SSL, acessar sites restritos e, até
mesmo, lançar anúncios falsos.

CSV

O formato de arquivo de valores separados por vírgulas. Geralmente, usado para exportar dados para
uso em uma planilha.

D

DDoS

Negação de serviço distribuído. Um ataque DoS distribuído. Veja também DoS.

Negação de serviço

Veja DoS.

agente de segurança de desktop

Software que impede que o malware seja executado em um computador cliente.

DHCP

Protocolo DHCP. Uma solução para atribuir endereços IP dinamicamente.

DLP

Prevenção contra perda de dados. Software que impede que os dados saiam da rede corporativa.

DNS

Domain Name System (Sistema de nomes de domínio). Um sistema de nomeação de computadores e
serviços de rede que é organizado em uma hierarquia de domínios.

nome de domínio

Um nome legível mapeado para um endereço IP.
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DoS

Negação de serviço. Um tipo de ataque que tenta tornar indisponível um recurso de computador para
seus usuários pretendidos. Geralmente, os destinos são servidores Web bastante conhecidos, o objetivo
do ataque é tornar indisponível na Internet páginas daWeb hospedadas. ODoS é um crime de computador
que viola a política adequada de uso da Internet, conforme indicado pela Internet Architecture Board
(IAB). Os ataques de DoS têm duas formas gerais: 1) Forçam a redefinição dos computadores da vítima
ou consomem seus recursos de tal modo que eles não possam mais fornecer o serviço pretendido. 2)
Obstruem a mídia de comunicação entre os usuários pretendidos e a vítima de tal forma que eles não
possam mais se comunicar adequadamente.

E

endereço IP de saída

Onde a filtragem da saída estiver em uso, o endereço IP que tem permissão para se conectar à Internet.

exceção

Um site que é excluído de uma política.

exploração

Uma parte de software, um bloco de dados ou uma sequência de comandos que aproveita um erro, uma
pequena falha ou uma vulnerabilidade para ganhar controle do sistema de um computador ou permitir
escalonamento de privilégio ou um ataque de DoS. Veja também DoS.

F

firewall

Firewalls limitam as portas pelas quais o tráfego da Internet pode passar. Eles incluem firewalls pessoais,
como o Firewall do Windows, e firewalls corporativos, como o Cisco ASA.

G

GPO

Objetos de política de grupo. Os GPOs permitem que os administradores de sistemaWindows apliquem
política nos computadores dos usuários.

grupo

Uma coleção de contas de usuário. Pode se referir ao LDAP, ou a grupos do Active Directory, ou a
grupos personalizados. Veja também LDAP.

H

HTTPS

Protocolo HTTPS. Uma combinação de protocolo criptográfico e HTTP.
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I

roubo de identidade

O roubo de identidade ocorre quando alguém adquire por engano ou usa os dados pessoais de outra
pessoa, geralmente para ganho financeiro. Também conhecido como fraude de identidade quando o
criminoso se passa pela vítima, em vez de assumir sua identidade.

endereço IP de entrada

O endereço pelo qual o tráfego entra em uma rede.

servidor ISA

Nome genérico para produtos da família Microsoft Internet Security e Acceleration Server, incluindo
o Forefront Threat Management Gateway.

J

JavaScript

Uma implementação da linguagem de script ECMAScript, comum emnavegadores daWeb. OMicrosoft
Internet Explorer usa sua própria implementação chamada JScript.

K

palavra-chave

Uma palavra usada para restringir uma pesquisa.

L

LAN

Rede local. Geralmente, a intranet corporativa conectada à Internet por meio de um firewall ou dispositivo
de gateway.

LDAP

Protocolo LDAP. Um padrão para acessar informações em um diretório.

M

malware

Software desenvolvido para infiltrar ou danificar um sistema de computador, sem consentimento
informado do proprietário. Inclui vírus de computador, worms, cavalos de Troia, spyware, adware e
outros softwares mal-intencionados e indesejáveis. Veja também spyware, cavalos de Troia, vírus,
worm.

   Guia do administrador do Cisco ScanCenter, versão 5.2
196 OL-22629-06   

Glossário



N

normalizados

Dados que foram padronizados, por exemplo, pela conversão de todas as letras emmaiúsculas em letras
minúsculas.

NTLM

Acrônimo de NT LAN Manager. Um conjunto de protocolos de segurança da Microsoft.

O

OCC

Controle de conteúdo de saída. O OCC é um recurso do Cisco Cloud Web Security que impede que
informações confidenciais, como números da previdência social, propriedade intelectual ou informações
de cartão de crédito, saiam da rede.

P

PAC

Configuração automática de proxy. Um arquivo PAC é um arquivo JavaScript usado por um navegador
daWeb para determinar suas configurações de proxy. Pode ser armazenado local ou remotamente (PAC
hospedado).

senha

O método de autenticação de usuário mais usado. Uma boa senha é aquela que é fácil de lembrar e
difícil de adivinhar. Como é esperado que os usuários se lembrem de muito mais senhas e com as
melhorias nos algoritmos de adivinhação de senha, a escolha de uma boa senha está se tornando cada
vez mais problemática. Alguns aplicativos exigem o uso de caracteres maiúsculos e minúsculos, pelo
menos um número e um caractere não alfanumérico e que a senha tenha um tamanho mínimo. No
entanto, os usuários tendem a usar a primeira letra em maiúscula, usar o número como um substituto
de uma letra e colocar o caractere não alfanumérico no fim da senha, além de não atingirem o tamanho
necessário para atender ao requisito de comprimento, por exemplo Passw0rd$. Isso torna extremamente
fácil para o algoritmo de adivinhação de senha percorrer uma lista de palavras de oito letras em inglês
com substituições comuns e prefixos e sufixos não alfanuméricos. No mínimo, os usuários devem ser
encorajados a não usar senhas com base em palavras do dicionário.

PDF

Formato de documento portátil. Um formato de arquivo eletrônico baseado em PostScript que foi
desenvolvido pela Adobe Systems.

phishing

Os phishers tentam adquirir de forma fraudulenta informações confidenciais, como senhas e detalhes
de cartão de crédito, fazendo-se passar por uma pessoa ou empresa confiável em uma comunicação
eletrônica. Geralmente, o phishing é realizado usando e-mail ou mensagens instantâneas, com as
informações adquiridas por uma página da Web falsa. Veja também engenharia social.
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par de chaves pública/privada

A criptografia de chave pública usa um par de chaves, das quais somente a chave privada precisa ser
mantida em segredo. Os dados criptografados com a chave pública podem ser descriptografados com
as chaves privadas.

proxy

Um servidor que redireciona o tráfego de rede.

Q

cota

Um método para limitar a quantidade de acesso à Web dos usuários que se conectam ao Cisco Cloud
Web Security usando o Cisco Cloud Web Security.

R

expressão regular

Uma string que especifica um conjunto de strings que a corresponde.

rootkit

Um conjunto de ferramentas que permite acesso no nível de administrador a um computador ou a uma
rede de computadores. Rootkits geralmente são instalados em um computador depois do primeiro acesso
no nível de usuário, seja por exploração de uma vulnerabilidade conhecida ou decifração de uma senha.
Depois que o rootkit é instalado, ele permite que o invasor mascare a invasão e ganhe acesso privilegiado
ou "raiz" ao computador e, possivelmente, a outras máquinas da rede. Um rootkit pode conter spyware
e outros programas que monitoram o tráfego da rede e o pressionamento de teclas, criam uma "porta
dos fundos" no sistema para uso do criminoso, alteram arquivos de log, atacam outras máquinas na
rede e alteram ferramentas atuais para evitar detecção.

RSA

Um algoritmo de criptografia de chave pública.

S

SAML

Security Assertion Markup Language. A SAML é um padrão baseado em XML para troca de dados de
autenticação e autorização entre diferentes redes protegidas, às vezes, conhecida como domínios de
segurança.
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segurança

A segurança das informações significa garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade de
dados. A confidencialidade é comprometida por acesso não autorizado. A integridade é comprometida
pormodificações não autorizadas. A disponibilidade é comprometida quando pessoas que são autorizadas
a acessar os dados não podem fazer isso. As ameaças à segurança incluem falha de software e desastre
natural, e é interessante ter uma política de segurança definida que leve em consideração todos os riscos
relevantes.

sequestro de sessão

A exploração de uma chave de sessão válida para obter acesso não autorizado a informações ou serviços
em um sistema de computador. As chaves de sessão normalmente são aleatórias e criptografadas para
impedir o sequestro da sessão. Para que o ataque seja bem-sucedido, a vítima deve usar telnet, rlogin,
FTP ou qualquer outro utilitário TCP/IP não criptografado. O uso de uma placa DES, ou de outra
autenticação secundária baseada em token, é inútil como proteção contra sequestro, pois o invasor pode
simplesmente aguardar até que o usuário se autentique e sequestrar a sessão.

engenharia social

A prática de obter informações confidenciais pela manipulação de usuários legítimos. Um engenheiro
social normalmente usará o telefone ou a Internet para fazer com que as pessoas revelem informações
confidenciais. Por esse método, os engenheiros sociais exploram a tendência natural de uma pessoa
para confiar em sua palavra, em vez de explorar falhas na segurança do computador. Geralmente é
aceito que os usuários possam ser o elo fraco na segurança e esse princípio é o que torna possível a
engenharia social. Veja também phishing.

spam

E-mail comercial não solicitado.

spoofing

Várias práticas usadas para ocultar a identidade de um usuário, de uma conta de e-mail ou um endereço
IP ao realizar alguma ação.

spyware

Normalmente, o adware e o spyware são implantados sem o conhecimento do usuário e, muitas vezes,
são difíceis de serem removidos. Os comportamentos comuns incluem transmissão de informações
sobre o comportamento de um usuário, exibição de anúncios "pop-up" e sequestros de solicitações da
Web.

Squid

Um daemon de cache da Web e servidor proxy de fonte aberta.

sub-rede

Uma parte de uma rede IPv4 que foi particionada.
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T

TCP/IP

Protocolo de controle de transmissão/Protocolo Internet. O TCP/IP é um conjunto de protocolos padrão
do setor desenvolvido para interconexões de rede em grande escala que abrangem ambientes de LAN
e WAN.

proxy transparente

Um proxy implementado como parte da infraestrutura de rede. O tráfego na porta 80 é transmitido
automaticamente ao proxy sem exigir qualquer configuração de navegador da Web.

cavalo de Troia

Um programa mal-intencionado que é disfarçado ou incorporado no software legítimo. O termo é
derivado do mito clássico do cavalo de Troia. Um cavalo de Troia pode parecer útil ou interessante,
ou, no mínimo, inofensivo, para um usuário inocente, mas que de fato é nocivo quando executado.

U

URL

Uniform Resource Locator. Uma string que localiza um recurso de Internet, na forma
scheme://domain:port/path?query_string#fragment_id.

agente de usuário

Um aplicativo que se comunica usando o protocolo HTTP, como um navegador daWeb. Os aplicativos
identificam-se com uma string de agente de usuário.

V

vírus

Umprogramamal-intencionado que se replica, assim como um vírus biológico. Os vírus inserem código
destrutivo no código normal e isso pode gerar uma variedade de problemas bastante significativos para
os usuários, a rede e sua empresa.

VPN

Rede privada virtual. Uma conexão ponto a ponto em uma rede privada ou pública, como a Internet.

vulnerabilidade

Um ponto fraco que permite a um invasor violar a integridade, a confidencialidade ou a disponibilidade
de um sistema ou dos dados e aplicativos que ele hospeda. As vulnerabilidades podem resultar de erros
ou falhas de design no sistema. Veja também segurança.
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W

filtragem da Web

Um software ou serviço que inspeciona o conteúdo de páginas da Web e fornece apenas conteúdo
aprovado ao usuário.

serviço do Windows

Software que é executado como um serviço em segundo plano com o Microsoft Windows.

worm

Uma parte de software que usa redes de computador e falhas de segurança para criar cópias de si mesmo.
Uma cópia do worm verificará a rede em busca de outras máquinas que tenham uma falha de segurança
específica. Ele se replica na nova máquina usando a falha e inicia a verificação e a replicação novamente.

WPAD

Protocolo Web Proxy Auto-Discovery. O WPAD é um método usado por navegadores da Web para
localizar um arquivo PAC automaticamente.

X

XSS

Veja script entre sites.

S

você

O administrador do sistema.

Z

exploração no dia zero

Exploração de uma vulnerabilidade para a qual não existe uma atualização de segurança.

computador zumbi

Um computador que esteja infectado com malware para realizar uma tarefa sem conhecimento do
usuário. Esses computadores sequestrados muitas vezes são inconscientemente usados para distribuir
spam, pornografia ou para iniciar um ataque de DoS. Veja também DoS, malware.
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