
Enfocament

Reblaze WAF/IPS utilitza un enfocament multiva-
riant i multidimensional amb una varietat de 
tècniques per a identificar i bloquejar amb preci-
sió el trànsit maliciós. Això inclou llistes blanques 
d'aplicacions, llistes negres, ACL granular i anàlisi 
de comportament i aprenentatge automàtic.

Llista blanca d’aplicacions

Aquest és un mecanisme automàtic (que es pot 
configurar en manera supervisada); que produeix 
un conjunt de regles d'aplicació detallat que 
defineix els encapçalats permesos, els mètodes 
HTTP, els recursos, els tipus de contingut, la codi-
ficació, els llenguatges, els formularis, els camps 
d'entrada, etc. dins d'una aplicació. Una vegada 
que es defineix aquest conjunt, és pràcticament 
impossible per a un atacant injectar codi de 
qualsevol tipus.

Llistes negres

Reblaze manté una base de dades de 
pràcticament totes les vulnerabilitats 
relacionades amb la web, mai publicades. Tan 
bon punt es descobreix una nova amenaça, la 
base de dades s'actualitza amb la solució que la 
neutralitza, i els canvis s'empenyen 
immediatament a totes les implementacions  
Reblaze, de tot el món.

ACL granular (llistes de control d'accés)

El firewall d'aplicacions web (WAF) de Reblaze 
funciona en conjunt amb una tecnologia de con-
trol d'accés sense precedents que filtra el trànsit 
de tres formes i nivells diferents:
 1.  Llistes estàtiques
 2.  Semidinàmic
 3.  Dinàmic

ACL estàtica

Les llistes estàtiques són senzilles. L'accés està 
permès o denegat segons l'adreça IP, els rangs 
d'adreces IP, l'organització, el ISP o la geolocalit-
zació.
 
 
ACL semidinàmica

Les ACL semidinàmiques són conjunts de dades 
que Reblaze actualitza periòdicament. Aquestes 
inclouen llistes com xarxes TOR, proxies anònims, 
proveïdors de VPN i altres llistes administrades 
com a infraestructures en el núvol i diverses llistes 
negres. Reblaze actualitza aquestes llistes i 
actualitza la plataforma en diversos intervals. Per 
exemple, TOR s'actualitza cada 30 minuts, 
mentre que les llistes de proveïdors de núvol i 
servidors proxy s'actualitzen cada 24 hores.

ACL dinàmica

Com el seu nom indica, les ACL dinàmiques són 
conjunts de regles i lògica definides per l'usuari i 
la pròpia plataforma. Reblaze els aplica dinàmica 
i automàticament (per comportament i activitat) 
sense necessitat d'intervenció de l'usuari. Exem-
ples de ACL dinàmiques són bots, proxies desco-
neguts, força bruta i altres.
Les ACL de Reblaze són fàcils de configurar i acti-
var, i proporcionen polítiques de seguretat 
granulars i independents per a la plataforma 
protegida: des d'una ACL aplicada globalment 
fins a clústers específics de llocs, o llocs o aplica-
cions individuals, o fins i tot URL individuals.
Les capacitats combinades de ACL de la platafor-
ma es troben entre les més poderoses de la 
indústria. Es poden ajustar a qualsevol grau de 
precisió que necessiti.
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DESCRIPCIÓ DE PRODUCTE

Un sistema integral i robust de firewall d'aplicacions web i prevenció d'intrusions 
(WAF/IPS). Reblaze és una de les tecnologies centrals de la plataforma de 
seguretat web. Quan protegeixes els teus actius web amb Reblaze, 
aconsegueixes un WAF amb una combinació única de beneficis.
Reblaze protegeix contra totes les vulnerabilitats top 10 OWASP, i moltes més. El 
seu enfocament multivariant (explicat a continuació) és efectiu no sols contra 
vectors d'amenaça coneguts, sinó també per a bloquejar atacs de dia zero.
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Anàlisi de comportament i aprenentatge automàtic

Cada implementació de Reblaze anonimitza i transmet les seves sol·licituds de trànsit entrant a un tresor central de Big Data 
que conté totes les sol·licituds que cada implementació a tot el món ha rebut. L'aprenentatge automàtic analitza contínua-
ment aquestes dades, identificant nous patrons de trànsit i comportament (tant legítims com hostils) i actualitzant totes les 
implementacions de manera adequada. Per tant, fins i tot quan sorgeixen noves amenaces web, Reblaze s'endureix contra 
elles.
L'aprenentatge automàtic també s'aplica a escala local. Per a cada aplicació i API que protegeix, Reblaze crea un perfil de 
comportament sofisticat i complet d'usuaris legítims. Aprèn i entén com interactuen els usuaris legítims amb cada aplicació: 
estadístiques de dispositius i navegadors, anàlisis i mètriq  ues típiques de cada sessió, els esdeveniments de la interfície (clics 
del mouse, tocs de pantalla, zooms, desplaçaments, etc.) que solen generar, i molt més.
Per definició, cada usuari hostil (ja sigui bot o humà) s’ha de desviar, en algun moment, del comportament legítim de l'usuari. 
Tan bon punt ho fa, Reblaze ho detecta i ho bloqueja perquè no s'hi accedeixi més.

Conclusió

El WAF de Reblaze és només una part de la plataforma completa (una solució de seguretat i control integral, dinàmica i inte-
l·ligent per a aplicacions i serveis web). Consulti les altres fulles de dades de Reblaze per a obtenir més informació sobre les 
seves altres capacitats.
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DESCRIPCIÓ DE PRODUCT

Adverteix
— Injecció de codi i SQL
— Cross-site scripting
— Manipulació de formularis
— Exploits de protocol
— Manipulació de sessions
— Payloads maliciosos

Usos
—Detecció avançada de 

bots
— Aplicació de polítiques 

de camp
— Activació d'errors HTTP
—Validació d'esquemes 

ISON i XML
— Avaluació de contingut
— Limitacions d'argu-

ments
— Compliment de RFC
— Detecció de codificació 

niada
— Filtrat de mètodes
— Signatures
— Inspecció de payloads
— Llindars de consum
— I més.

Proporciona
— Suport complet per a 

DevSecOps. Reblaze 
reconeix i adapta 
automàticament a noves 
implementacions, té una 
API completa i té altres 
característiques per a 
admetre fluxos de treball 
àgils.

— Protecció completa de 
API a través de la seva 
client-side SDK.

— Reblaze rebutja l'ús 
automatitzat, aplica 
esquemes, bloqueja 
intents d'enginyeria 
inversa, informa de 
canvis en els patrons 
d'ús i més.

— Informes complets, 
transmesos a pràctica-
ment qualsevol destí.

— Integració completa 
amb top-tier cloud 
security frameworks, 
com AWS WAF i Google 
Cloud Armor.

ALTRES BENEFICIS

Àgil implementació
Res a instal·lar, només requereix un canvi de DNS.

Flexibilitat
Reblaze funciona per a qualsevol plataforma web i s'executa de 
manera nativa en plataformes en el núvol populars com AWS, Azure i 
GCP.

Precisió
Defineix directives de seguretat independents per a llocs, clústers de llocs, subxarxes, inter-
vals d'IP o fins i tot per a adreces URL individuals. 

VPCs dedicades
Els núvols privats virtuals dedicats per a cada client garanteixen una latència gairebé nul·la 
i eliminen les vulnerabilitats de multi-tenancy que tenen altres solucions en el núvol. 

Comprensiu
Reblaze inclou un WAF de nova generació, protecció DDoS, administració avançada de 
bots, seguretat de API, un client-side SDK i més.

Servei gestionat
Reblaze està gestionat per un equip d'experts en seguretat. A mesura que sorgeixen noves 
amenaces, Reblaze s'actualitza de manera immediata i automàtica per a defensar-se 
d'elles.

Compliance
Els Clouds de Reblaze són totalment compatibles amb GDPR, 
SOC 1 / SSAE 16 / ISAE 3402, FISMA Moderate, ISO 27001, FIPS 140-2, 
HIPAA i CSA. 
Reblaze és un proveïdor de serveis de nivell 1 certificat per PCI DSS.

DSS

Més informació: 
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