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No BrazilFW existe uma função que por muitos dos usuários é totalmente 
desconhecida, trata-se de uma função chamada de IP e Portas Especiais. 

Essa é uma função que permite acesso ao servidor BFW e seus add-ons de 
uma máquina não cadastrada e, portanto, ainda sem “autorização de 
acesso” 

Você possuiu uma rede cabeada ou rádio e utiliza roteador ou rádio como 
cliente da sua rede, como você faz para cadastrar o equipamento na sua 
rede? 

Seja qual for a situação, a função porta especial existe para ajudar 
nessa situação. Com a instalação do EPM (Easy Provider Manager) O 
cadastro de todos os clientes e feito acessando o IP do Servidor e a 
porta web escolhida na configuração do mesmo. 

Seja qual for o formato da sua rede:  

   /23 (255.255.254.0)    ou      /24 (255.255.255.0) 

 

É recomendável que o ultimo endereço da sua rede seja usado como o 
“endereço de manutenção” e com esse IP você a acessará o Servidor. 

                                                                                                

 
A função pode ser 
configurada acessando o 
menu (CONFIGURAÇÕES – 
PORTAS – ESPECIAIS) no 
BrazilFW 
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Na janela a Portas Especiais clicar no botão Adicionar 

 

 
 

ATIVO: Sim / Não (ativa ou desativa a(s) portas cadastradas) 

PROTOCOLO: Todos / upd / tcp (recomendável todos) 

PORTAS: A(s) porta(s) que deseja que sejam acessada(s) 

ORIGEM: O IP dedicado para esse tal acesso 

 

Se sua rede é 192.168.0.0/24 terá IP inicial – 192.168.0.1 e IP Final – 
192.168.0.254, pois o IP – 192.168.0.255 é o broadcast. 

E normalmente sua rede deve estar da seguinte maneira: 

192.168.0.1 – IP Servidor BrazilFW 

192.168.0.2 – 192.168.0.254 – IP Preferencias (faixa de endereços dos 
clientes, conforme manual detalhado e completo EPM – Easy Provider 
Manager). 

A faixa de IP preferenciais perderá o IP 192.168.0.254, e passará a ter 
o IP - 192.168.0.253 como IP final, porque a partir de agora o IP – 
192.168.0.254 passa a ser o endereço IP de manutenção. 
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COMO FICARÁ A TELA MEDIANTE O CADASTRAMENTO? 

 

 

DETALHANDO OS DADOS DA TELA: 

 

O serviço tá ATIVO, o protocolo foi selecionado TODOS, portanto tanto 
faz se a porta for udp ou tcp, as portas escolhidas foram a 22, 8181 e 
8282 pelo seguinte motivo: 

 

22 – Porta de acesso SSH / 8181 – Porta de Administração Remota do 
BrazilFW / 8282 – Porta de Administração Remota do EPM. 

Obs. – lembrando apenas que a porta 8282 foi a porta escolhida na 
configuração do EPM. 

 

A origem é justamente o endereço IP DE MANUTENÇÃO, que no nosso caso é o 
192.168.0.254 

 

Em seguida SALVAR, depois RECARREGAR e pronto configuração concluída. 
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E AGORA COMO FAZER USO DESSA FUNÇÃO? 

  

  

 

Se a sua rede for cabeada e você for instalar um novo cliente, 
certamente você irá por um roteador, então o macete é acessar a 
interface do roteador, procurar por configuração WAN e nas configurações 
utilizar o IP estático e informar o IP DE MANUTENÇÃO conforme tela 
abaixo:  

 

Após fazer o cadastramento do IP de Manutenção, basta tentar acessar o 
Servidor BFW ou o EPM e a tela Web do serviço escolhido estará a sua 
disposição. Então agora você pode efetuar o cadastramento do seu cliente 
diretamente do local da instalação. 

 


