
A plataforma Nebula da Malwarebytes é formada por vários componentes que 
melhoram a segurança da sua rede, terminais e usuários. Esse guia ajuda a obter 
o máximo de sua conta na plataforma Nebula da Malwarebytes. Clique em um 
link para visualizar o tópico. 

Iniciar utilização 

• Componentes 
• Requisitos mínimos 
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• Habilitar Assistência remota 
• Visualizar as informações da licença 
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Terminais 

• Gerenciar Terminais 
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• Configurar servidores do Windows 
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• Exclusão de terminais 

Políticas 



• Adicionar, excluir ou clonar uma política 
• Configurações do agente de endpoint 

• Configurações de atualizações de software 
• Configurações de remoção de endpoint inativo 

• Configurações de proteção contra adulteração 
• Configurações de proteção 

• Configurações anti-exploit 
• Lista de aplicativos protegidos 
• Adicionar aplicativo à proteção Exploit 

• Configurações de digitalização 
• Configurações de detecção e resposta de endpoint 

• Monitoramento de atividades suspeitas 
• Shell de resposta ativa 
• Rollback de ransomware 
• Isolamento de endpoint 

• Configurações de proteção contra força bruta 
• Requisitos de proteção de força bruta 

• Configurações de gerenciamento de ativos 

Escaneamentos 

• Tipos de escaneamentos 
• Definir os escaneamentos agendados 

Monitoramento de atividade 

• Painel de controle 
• Detecções 
• Quarentena 
• Relatórios de atividade do terminal 
• Eventos e tarefas 
• Monitoração de atividade suspeita 

• Corrigir ou fechar atividades suspeitas 

Inventário 

• Visão geral do Inventário 



Controle de dispositivo 

• Controle de dispositivo 

Regras de bloqueio ativas 

• Visão geral do Regras de bloqueio ativas 

Flight Recorder 

• Visão geral do Flight Recorder 

Tíquetes de suporte 

• Gerenciar tíquetes de suporte 

Exclusões 

• Visão geral das exclusões 
• Adicionar ou editar exclusões 

Notificações 

• Notificações de configuração 

Conta 

• Gerenciar assinaturas e faturamento 

Avançado 

• Configurar Syslog 

• Habilitar registro de depuração 



• Configurar o logon único 

• Restaurar uma configuração do agente do terminal 
• Usar a ferramenta de linha de comando do agente do terminal 

Componentes da plataforma Nebula da Malwarebytes 

A plataforma Nebula da Malwarebytes consiste em alguns componentes 

trabalhando juntos para proteger seus terminais. Esse artigo explica cada 

componente. 

• O Console Malwarebytes oferece um gerenciamento central de 

terminais através de uma interface de usuário baseado na Web. Use o 

console para configurar as políticas, exibir itens em quarentena e 

manter-se informado sobre o status da sua rede. O console 

Malwarebytes oferece instaladores de agentes para terminais para 

serem baixados e a ferramenta Malwarebytes Discovery and 

Deployment  permite a distribuição e instalação automática do agente 

Malwarebytes em seus terminais. 

• Um endpoint é um dispositivo gerenciado pelo console central que 

executa o software Malwarebytes. Os agentes do Malwarebytes 

Endpoint são instalados em cada terminal para protegê-lo e se 

comunicar com o console. 

• O Malwarebytes Endpoint Agent é um software no terminal que 

configura o cliente. Ele controla a comunicação com o console Nebula da 

Malwarebytes, instala e atualiza plugins, aplica alterações de política e 

gerencia tarefas sob demanda e agendadas. Os agentes são 

implementados através de um instalador que pode ser baixado no 

console ou através de uma ferramenta de implementação de terceiros. 

• Malwarebytes plugins são os componentes de software do terminal que 

realizam tarefas, executam escaneamento e protegem seu dispositivo. 

Quando uma política usa recursos específicos para o produto, como o 

Malwarebytes Endpoint Protection and Response, o plug-in desse 

produto é instalado automaticamente pelo Endpoint Agent. 



Requisitos de sistema para Malwarebytes Nebula 

Consulte este artigo para a plataforma Malwarebytes Nebulosa, requisitos de 

produto e endpoint. 

Requisitos para o console 

Para acessar a console Nebula da Malwarebytes, é necessário usar o navegador 

Google Chrome na versão mais recente. 

Nota: Os navegadores de celulares não são compatíveis. 

Requisitos para terminais 

Requisitos mínimos de hardware e de sistema operacional para instalação do 

Agente Malwarebytes. 

Requisitos de sistema operacional para Malwarebytes 

Incident Response 

• Windows Server†: 2019, 2016, 2012, 2012 R2, SBS 2011, 2008 R2 

SP1‡§ 

• Windows Client: 10, 8.1, 8, 7, XP SP3§** 

• Mac: OS X 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High 

Sierra, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11.2 Big Sur, 

macOS 12 Monterey 

• Linux: Debian 8, Debian 9, Red Hat Enterprise Linux 7, SUSE Linux 

Enterprise Server 15, Ubuntu 20, Ubuntu 18, Ubuntu 16, other RPM-

based distros 

Requisitos do sistema operacional para o 

Malwarebytes Endpoint Protection 



• Windows Server†: 2019, 2016, 2012, 2012 R2, SBS 2011, 2008 R2 

SP1‡§ 

• Windows Client: 10, 8.1, 8, 7, XP SP3§** 

• Mac: OS X 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High 

Sierra, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11.2 Big Sur, 

macOS 12 Monterey 

• Linux: Debian 8, Debian 9, Red Hat Enterprise Linux 7, SUSE Linux 

Enterprise Server 15, Ubuntu 20, Ubuntu 18, Ubuntu 16, other RPM-

based distros 

Requisitos do sistema operacional para o 

Malwarebytes Endpoint Detection and Response 

• Windows Server†: 2019, 2016, 2012, 2012 R2, 2008 R2 SP1‡§ 

• Windows Client: 10, 8.1, 8, 7 SP1 

• Mac: macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 

Catalina, macOS 11.1 Big Sur, macOS 12 Monterey 

Hardware Windows 

• CPU: 1 GHz* 

• Espaço em disco: 100 MB (programa + logs) 

• RAM: 1 GB (cliente); 2 GB (servidor) 

• Rede: Conexão de internet ativa 

Hardware Apple suportado 

• Computadores Apple que executam processadores Intel Core 

• Computadores Apple executando o chip M1 da Apple. 

† exclui a opção de instalação no Server Core 

‡ O patch Microsoft KB3140245 deve estar instalado para a versão 2008 R2 SP1. 

O patch Microsoft KB4019276 deve estar instalado para a versão 2008 SP2. 

§ Desde julho de 2018, o desenvolvimento para esse sistema operacional foi 



interrompido 

* Os processadores Advanced RISC Machines (ARM) não são compatíveis 

** apenas 32 bits 

Notas: 

• O .NET 4.5.2 ou 4.6 deve estar instalado e habilitado nos sistemas 

Windows. 

• Transport Layer Security (TLS) 1.2 deve estar habilitado em todos os 

endpoints. 

• Os recursos Behavior Protection são compatíveis apenas com endpoints 

que usem Windows 7 e mais recentes. 

• As assinaturas de servidor ou estação de trabalho são necessárias para 

habilitar recursos para esses terminais. 

Requisitos de acesso à rede e configurações de firewall para 

plataforma Nebula da Malwarebytes 

Para que a comunicação entre a console Malwarebytes e os terminais aconteça, é 

necessário ajustar os acessos do firewall e as exclusões de algum outro software 

de segurança (se houver). Esse artigo lista as recomendações de rede interna, os 

requisitos de acesso externo e as exclusões recomendadas. 

Compartilhamento de arquivos e de 

impressoras 

Recomendamos o uso de pastas compartilhadas pelo administrador para realizar 

as tarefas de rede, como as instalações. Para usá-los, é necessário habilitar o 

compartilhamento de arquivos e impressoras em seus terminais. 



O local das opções de compartilhamento de arquivos e impressoras dependem 

do sistema operacional usado pelo terminal. Consulte o guia do sistema 

operacional para obter mais informações. 

Requisitos de acesso externo 

É necessário que seja permitido o acesso aos seguintes endereços pelo firewall, 

proxy ou outro software de segurança. Os agentes dos terminais usam os sites 

abaixo para utilização dos serviços da Malwarebytes. 

É necessário permitir todos os endereços na porta de saída TCP/443. 

Address Purpose 

https://ark.mwbsys.com 
Usado para fornecer atualizações para 

produtos Malwarebytes. 

https://blitz.mb-cosmos.com 
Usado para fazer upload de arquivos para 

pesquisa e análise no Malwarebytes. 

https://cdn.mwbsys.com 
Usado para fornecer atualizações para 

produtos Malwarebytes. 

https://cloud.malwarebytes.com 
Usado para acessar o console de 

administração do Nebula. 

https://data-cdn.mbamupdates.com 
Usado para fornecer atualizações para 

produtos Malwarebytes. 

https://data-cdn-static.mbamupdates.com 
Usado para fornecer atualizações para 

produtos Malwarebytes. 



https://detect-

remediate.cloud.malwarebytes.com 

Usado para fornecer recursos de detecção e 

resposta de endpoint. 

https://hubble.mb-cosmos.com 
Usado para validar ameaças contra 

servidores Malwarebytes para melhor 

proteção e reduzir falsos positivos. 

https://keystone-akamai.mwbsys.com 
Usado para validar o licenciamento do produto 

Malwarebytes. 

https://keystone.mwbsys.com 
Usado para validar o licenciamento do produto 

Malwarebytes. 

https://nebula-agent-installers-mb-

prod.s3.amazonaws.com 

Usado para fazer download do instalador do 

agente de terminal e atualizações do pacote 

de componentes. 

https://nebula-diagnostics-mb-

prod.s3.amazonaws.com 

Usado para fornecer dados de diagnóstico do 

agente de terminal para a Nebula. 

https://nebula-helix-syslog-mb-

prod.s3.amazonaws.com 

Usado para fornecer funcionalidade de syslog 

entre o terminal e a nebulosa. 

https://sirius.mwbsys.com 

Usado para verificar se há atualizações para a 

versão do produto e o banco de dados de 

proteção. 

https://socket.cloud.malwarebytes.com 
Usado para fornecer comunicação em tempo 

real entre o agente de endpoint e o Nebula 

https://storage.gra.cloud.ovh.net 

Usado para fazer upload de arquivos suspeitos 

para análise de sandbox para detecção e 

resposta de endpoint. 



https://telemetry.malwarebytes.com 

Usado para comunicar telemetria e 

informações de ameaças aos servidores 

Malwarebytes. Mais informações sobre nossa 

telemetria podem ser encontradas em 

nosso Privacy Policy. 

https://downloads.malwarebytes.com 
Usado para baixar pacotes Malwarebytes e 

utilitários de remediação não gerenciados 

https://links.malwarebytes.com 
Usado para acessar a documentação do 

produto através do Nebula. 

https://download.toolslib.net 
Usado para baixar o AdwCleaner para correção 

não gerenciada por meio do Nebula. 

https://meps.mwbsys.com 
Usado para validar o sistema de 

Prevenção de Extinção de 

Ransomware na Nebulosa. 

https://api.malwarebytes.com Usado para se comunicar com as APIs 

públicas do Malwarebytes. 

Exclusões de antivírus e de firewall 

Se um software de segurança adicional estiver sendo executado junto com o 

Malwarebytes, recomendamos adicionar exclusões de software específicas neste 

outro software. Essas exclusões evitam que o outro software entre em conflito 

com o Malwarebytes. Os conflitos no software de segurança podem incluir do 

firewall da rede ao antivírus. 

Recomendamos adicionar uma lista de exclusão as pastas e arquivos a seguir em 

seu antivírus, firewall ou outro software.  

Para terminais Windows 

https://www.malwarebytes.com/privacy/


%ProgramData%\Malwarebytes Endpoint Agent\ 

%ProgramData%\Malwarebytes\MBAMService\ 

%ProgramFiles%\Malwarebytes Endpoint Agent\ 

%ProgramFiles%\Malwarebytes Endpoint 

Agent\Plugins\Incident Response\Logs\ 

%ProgramFiles%\Malwarebytes\Anti-malware\ 

%SystemRoot%\system32\drivers\ESProtectionDriver.sys 

%SystemRoot%\system32\drivers\MBAMChameleon.sys 

%SystemRoot%\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys 

%SystemRoot%\system32\drivers\farflt.sys 

%SystemRoot%\system32\drivers\flightrecorder.sys 

%SystemRoot%\system32\drivers\mbae.sys (mbae64.sys em um 

sistema x64) 

%SystemRoot%\system32\drivers\mbam.sys 

%SystemRoot%\system32\drivers\mwac.sys 

Para terminais Mac 

/Library/Application Support/Malwarebytes/Malwarebytes 

Endpoint Agent 

/Library/Application Support/Malwarebytes/Malwarebytes 

Endpoint Agent/UserAgent.app 

/Library/LaunchDaemons/com.malwarebytes.EndpointAgent.pli

st 

Primeiro login na plataforma Nebula da Malwarebytes 

Ao fazer a inscrição na plataforma Nebula da Malwarebytes, enviamos um 

convite por e-mail com um link para fazer o login. Uma vez aceito o convite, você 

pode criar sua conta. Este artigo explica como fazer o login e revisar algumas 

opções iniciais. 



Login no Malwarebytes 

1. Na tela do login da Malwarebytes, insira seu endereço de e-mail. Ele 

deverá ser o mesmo endereço de e-mail usado ao aceitar o convite. 

2. Crie uma senha. 

3. Aceite os termos do Contrato de licença do usuário e clique em Enviar. 

4. Use esse e-mail e senha para fazer o login na plataforma Nebula da 

Malwarebytes. 

 

Tela de perfil 

Acesse seu perfil para gerenciar as configurações específicas da sua conta. 

1. No canto superior direito da tela, clique em seu nome de exibição. 

2. No menu suspenso, selecione Perfil. 

Na tela Perfil, é possível alterar o seu nome de exibição, a aparência da data e 

hora ou as configurações de segurança. É possível habilitar o Suporte Remoto, 

selecionar notificações por e-mail ou ativar a autenticação de dois fatores para 

um login mais seguro.  

Os itens adicionais no menu suspenso do nome são: 

https://cloud.malwarebytes.com/
https://cloud.malwarebytes.com/


• Contate-nos: Exibe as informações de contato do suporte por chat ou 

telefone e um link para nosso site de suporte. 

• Treinamento online: abre a página inicial da Malwarebytes Academy em 

uma nova guia. 

• Histórico de lançamentos: Mostra uma lista detalhada de recursos 

recentes do produto, melhorias e correções de erros. 

• O que há de novo: Exibe um breve resumo das alterações mais recentes 

do produto. A tela Novidades é exibida automaticamente após uma 

atualização do produto. 

 

• Exibir tutorial: exibe uma série de vídeos sobre como adicionar 

usuários, preparar seu ambiente, configurar grupos, políticas, exclusões 

e verificações agendadas. Recursos de ajuda adicionais são exibidos no 

final da série de vídeos. 

• Sair: Desconectar do console. 

Envie o seu feedback 

Estamos interessados no que você tem a nos dizer. Diga-nos como podemos 

atendê-lo melhor! 



Na parte inferior do menu da barra lateral está a opção para Enviar Feedback. 

 

Use Enviar Feedback para nos contar sobre sua experiência com a Malwarebytes. 

Você pode sugerir uma melhoria, fazer uma pergunta ou deixar um elogio. 

Adicionar usuários à Nebula da Malwarebytes 

É possível adicionar usuários à sua plataforma Nebula da Malwarebytes. É 

preciso ser Administrador ou Super Admin para adicionar novos usuários no 

console. 

As funções de usuário são as seguintes: 

• Super Admin: Acesso irrestrito ao console Malwarebytes. 

• Administrador: Acesso total de leitura e edição a quaisquer grupos aos 

quais eles pertencem. Os administradores não podem editar exclusões, 

ajustar o log do syslog ou alterar as configurações de gerenciamento 

centralizado de acesso. 

• Somente Leitura: Acesso de leitura a qualquer grupo do qual seja parte. 

Eles podem criar e gerar relatórios e receber notificações, mas não 

podem fazer outras alterações no sistema. 

  Super Admin Administrador* Somente Leitura 

Criar Super Administradores ✓ -- -- 

Criar Administradores ✓ ✓ -- 



Criar usuários somente leitura ✓ ✓ --- 

Editar Grupos ✓ -- -- 

Editar usuários ✓ -- -- 

Implantar endpoints ✓ ✓ -- 

Gerenciar endpoints ✓ ✓ -- 

Gerar Relatórios ✓ ✓ ✓ 

Receber notificações ✓ ✓ ✓ 

Criar ticket de suporte ✓ ✓ -- 

*=Aplica-se apenas aos Grupos atribuídos 

Acesso à função de usuário para recursos do 

Malwarebytes Endpoint Detection and Response (EDR) 

A tabela a seguir mostra quais funções de usuário têm visibilidade para os 

recursos e configurações do Malwarebytes Endpoint Detection and Response na 

console Nebula. O Active Response Shell deve ser ativado por um proprietário de 

conta Nebula para fornecer acesso a um superadministrador. 



 

  
Super 

Admin 
Administrador* 

Somente 

Leitura 

Modificar configurações de política ✓** -- -- 

Remediação de atividades suspeitas ✓** -- -- 

Reversão de ransomware ✓ -- -- 

Fechar Incidentes de Atividades 

Suspeitas ✓ -- -- 

Ver Atividade Suspeita ✓ ✓ ✓ 

Visualizar configurações de diretiva EDR ✓ ✓ ✓ 

Pesquisa de gravador de voos ✓ ✓ ✓ 



*=Aplica-se apenas aos Grupos atribuídos. 

**=A permissão Active Response Shell deve ser definida em cada Super Admin 

para que eles possam editar as configurações de política e iniciar o shell de 

comando. 

Adicionar um novo usuário 

1. Vá para Configurações > Usuários. Uma lista de usuários é exibida 

2. No canto superior direito da tela, clique em Novo. 

3. Digite o endereço de e-mail para o novo usuário, escolha uma função e 

selecione os grupos aos quais ele pertencerá. 

4. Clique em Convidar. 

Se o usuário convidado não criar uma conta em até 14 dias, o link original deixa 

de funcionar. É possível reenviar o convite para o usuário, se necessário. Retorne 

a essa tela, marque a caixa de seleção de e-mail e clique em Reenviar convite. 

Quando convidado, o usuário recebe um e-mail solicitando que ele crie um login 

para sua conta. Após criar sua conta, eles podem entrar e usar a plataforma 

Nebula da Malwarebytes. 

Excluir um usuário 

1. Faça login na Nebulosa Malwarebytes. 

2. No painel de navegação esquerdo, clique em Configurações. 

3. Selecione Usuários. Uma lista de usuários é exibida. 

4. Selecione um usuário. 

5. No canto superior direito, clique em Excluir. 

6. Para excluir o usuário, clique em Excluir na janela de confirmação. 

Exigir autenticação de dois fatores 

https://cloud.malwarebytes.com/


Os superadministradores podem exigir que todos os usuários usem autenticação 

de dois fatores ao entrar no Nebula. Isso requer que a autenticação de dois 

fatores seja configurada para todos os usuários no próximo login, a menos que 

um usuário já tenha configurado isso. Veja as etapas a seguir para habilitar: 

1. Faça login na Nebulosa Malwarebytes. 

2. No painel de navegação esquerdo, clique em Configurações. 

3. Selecione Usuários. 

4. No canto superior certa, ative Exigir autenticação de dois fatores para 

todos os usuários. 

5. Para desabilitar, desative esta opção. 

Alterar as configurações de perfil Geral na plataforma Nebula da 

Malwarebytes 

A plataforma Nebula da Malwarebytes fornece configurações gerais de perfil de 

usuário para alterar o nome de exibição, o formato de data e hora do console ou 

para desabilitar opções de Atividade suspeita. Esse artigo explica como fazer 

alterações nas configurações gerais em Perfil. 

No canto superior direito da tela, clique em Nome de Exibição > Perfil > Guia 

Geral. 

Alterar seu nome de exibição 

Seu nome de exibição aparece no canto superior direito da tela do console da 

Nebula. 

1. Na seção Configurações de Perfil, insira um novo nome de exibição na 

caixa de texto. 

2. Clique em Atualizar perfil. 

https://cloud.malwarebytes.com/


Alterar o formato de data e hora 

O ajuste do formato de data ou hora afeta como a data e hora são exibidas no 

console Nebula. Ele não altera como a data e hora são exibidos nos relatórios ou 

nas notificações por e-mail. 

1. Na seção Configurações de Aparência , selecione um Formato de 

data e Formato da hora nos menus suspensos. 

 

3. Clique em Atualizar Aparência. 

Mudar tema 

Ajuste o fundo da nebulosa Malwarebytes para o seu tema preferido. Selecione 

uma das seguintes opções: 

 

• Automático: escolhe automaticamente o tema com base no seu sistema 

operacional. O padrão é Light se nenhum tema puder ser determinado. 



• Escuro: um tema escuro com tons de cinza e preto e texto em branco. 

• Claro: um tema claro com tons de branco e texto em preto. 

Ocultar widget de ajuda 

Esconda ou mostre o widget de ajuda. Por padrão, o widget é exibido no lado 

inferior direito. 

1. Clique na chave do widget Show the help widget to search knowledge 

base articles para esconder o widget. 

2. Clique em Update Appearance. 

Ocultar atividade suspeita 

Os clientes dos produtos Malwarebytes Endpoint Protection e Malwarebytes 

Incident Response podem ocultar a guia Suspicious Activity na plataforma 

Nebula. Por padrão, essa guia fica visível para os clientes destes produtos 

Malwarebytes, mas somente os assinantes do Malwarebytes Endpoint Detection 

and Response podem usar o recurso. Você pode optar por ocultar a guia de 

Suspicious Activity se não tiver acesso ao recurso. 

1. Na seção Configurações da aparência, desmarque a caixa de seleção ao 

lado de Exibir Página de Atividade Suspeita. 

2. Clique em Atualizar Aparência. 

Habilitar a assistência remota na plataforma Nebula da 

Malwarebytes 

A plataforma Nebula da Malwarebytes oferece Assistência remota para permitir 

o acesso do Suporte da Malwarebytes para investigar quaisquer problemas no 

seu console Nebula. A assistência remota é desativada automaticamente após 72 

horas de sua ativação ou quando o Suporte da Malwarebytes entrar na sua conta. 



Esse artigo explica como habilitar a Assistência remota nas configurações 

de Perfil. 

Habilitar Assistência remota 

Esse recurso somente deve ser habilitado quando solicitado pelo Suporte da 

Malwarebytes. 

1. No canto superior direito da tela, clique em Exibir 

nome > Perfil > Assistência remota. 

2. Ligar a Assistência remota. 

 

Visualizar as informações da licença na plataforma Nebula da 

Malwarebytes 

La página Cuenta en Malwarebytes Nebula le permite administrar sus 

suscripciones y configuraciones de facturación. Administre la página de su 

cuenta con las siguientes opciones: 

Para acceder a la página de la cuenta: 

1. Inicie sesión en Malwarebytes Nebula. 

2. En el menú de navegación de la izquierda, expanda Configuración. 

3. Haga clic en Cuenta. 

Administrar Suscripciones 

https://cloud.malwarebytes.com/auth/login


Agregue puestos adicionales a su cuenta, vea la información de la suscripción y 

vea su clave de licencia en Suscripciones. 

 

• Clave de licencia: muestra la clave de licencia única para su suscripción. 

Haga clic en el icono junto a su clave de licencia para copiar la clave de 

licencia en su Portapapeles. 

• Mostrar caducadas: alterne para mostrar u ocultar las suscripciones 

caducadas. 

• Agregar asientos: muestra si compraste a través de nuestra tienda. Haga 

clic para agregar asientos adicionales a sus suscripciones. 

• Contáctenos: muestra si compró a través de nuestro equipo de ventas. 

Haga clic para que su administrador de cuenta se comunique con usted. 

For account subscriptions, you can see the following details:  

 

• Comprar ahora: muestra si está usando una licencia de prueba para 

comprar una suscripción completa. 

• Estado: muestra si la suscripción está activa o vencida. 

• Vence el: muestra la fecha de vencimiento de su suscripción. 

• Asientos usados: la cantidad de asientos en uso del total de asientos 

comprados. 

• Disponible: asientos disponibles para implementación de endpoints. 

Gestionar facturación 

Vea la información de facturación y administre la renovación automática de su 

pago en esta sección: 



 

• Activar / desactivar la renovación automática: haga clic para activar o 

desactivar la renovación automática de facturación. 

Ver historial de compras 

Filtre y vea sus métodos de pago e historial de compras en esta sección: 

• Método de pago: seleccione métodos de pago para filtrar su historial de 

compras. 

Filtra tu historial de compras con las siguientes opciones: 

• Fecha: fecha de finalización de la compra vinculada a la cuenta. 

• ID de suscripción: ID de suscripción de compra que se proporciona por 

correo electrónico. 

• Método de pago: método de pago que se utilizó para completar la 

compra. 

• Tipo de pedido: filtra si el pedido se completó en la tienda o asistido por 

nuestro equipo de ventas. 

• Importe: Importe total de la compra del pedido. 

• Acciones: última acción realizada en la orden de compra. 

 Altere sua senha na plataforma Nebula da Malwarebytes 

A plataforma Nebula da Malwarebytes oferece a opção de alterar sua senha a 

qualquer momento. Esse artigo explica como alterar sua senha em Perfil. 



Alterar sua senha 

1. No canto superior direito da tela, clique em Nome > Perfil > Senha e 

segurança. 

2. Na seção Alterar senha , insira sua senha atual e escolha uma senha 

nova. Sua senha deverá ter: 

 

• Oito (8) caracteres 

• Uma letra minúscula 

• Uma letra maiúscula 

• Um número 

• Um caractere especial 

3. Confirme a nova senha inserindo-a na caixa Confirmar nova senha , 

depois clique em Alterar senha. 

Reset da sua senha 

Se você perdeu a senha da console Nebula, siga os passos abaixo: 

1. Acesse esta 

página https://cloud.malwarebytes.com/auth/forgotpassword. 

2. Digite o endereço de e-mail da sua conta Nebula. 

3. Clique em Submit. 

4. Você receberá um e-mail com um link de redefinição de senha do 

endereço  do_not_reply@cloud.malwarebytes.com com o assunto, Reset 

your Malwarebytes password! 

5. Neste email, clique no botão Change My Password. 

6. Digite sua nova senha em ambos os campos New Password e Confirm 

New Password. 

7. Clique em Submit. 

8. A mensagem Password updated aparece, junto com a opção Go back to 

sign in. 

9. Faça login na sua conta Nebula com sua nova senha. 

https://cloud.malwarebytes.com/auth/forgotpassword
mailto:do_not_reply@cloud.malwarebytes.com


Habilitar a autenticação de dois fatores na plataforma Nebula da 

Malwarebytes 

NOTICE - A partir de 10 de janeiro, o Malwarebytes habilita automaticamente a 

autenticação de dois fatores para todos os usuários ao entrar no Nebula. 

A plataforma Nebula da Malwarebytes oferece o recurso de autenticação de dois 

fatores para segurança adicional. Este artigo explica como habilitar a 

autenticação de dois fatores no seu Perfil. 

Recomendamos usar a autenticação de dois fatores para proteger sua conta. A 

autenticação de dois fatores exige um dispositivo móvel com câmera e um 

aplicativo autenticador instalado no dispositivo móvel. 

Os seguintes aplicativos autenticadores são compatíveis: 

• Google Authenticator 

• Authy 

• 1Password 

• Microsoft Authenticator 

• Okta Verify 

• Duo Mobile 

• LastPass Authenticator 

Habilitar a autenticação de dois fatores 

1. No canto superior direito da tela, clique em Nome > Perfil > Senha e 

segurança. 

2. Na seção Autenticação de dois fatores, altere a Autenticação de dois 

fatores para Ativado. 

3. Use o aplicativo autenticador em seu dispositivo para ler o QR Code em 

sua tela. 

https://support.google.com/accounts/answer/1066447?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en
https://authy.com/download/
https://1password.com/downloads/windows/
https://www.microsoft.com/en-us/security/mobile-authenticator-app
https://help.okta.com/en/prod/Content/Topics/Mobile/okta-verify-overview.htm
https://duo.com/product/multi-factor-authentication-mfa/duo-mobile-app
https://lastpass.com/auth/


4. O aplicativo autenticador envia um código de verificação para você. 

 

5. Insira esse código no Malwarebytes e clique em Verificar. 

6. O Malwarebytes exibe “Seu autenticador foi configurado com êxito em seu 

dispositivo móvel.” 

Sempre que se conectar no console Nebula, a tela de login pede um código de 

verificação do aplicativo autenticador. 

Gerenciar endpoints na plataforma Nebula da Malwarebytes 

A plataforma Nebula da Malwarebytes oferece o gerenciamento detalhado de 

endpoints através da tela Endpoints. É possível selecionar um ou mais endpoints 

e realizar diversas ações. Para mais informações sobre como trabalhar com 

endpoints, consulte Realizar ações nos endpoints na plataforma Nebula da 

Malwarebytes. 

Vá para a opção Endpoints para acessar sua lista de endpoints. Nesta tela, é 

possível ver um indicador de status online/offline ao lado de cada nome do 

endpoint. Ponha o mouse em cima deste indicador para ver mais detalhes. 

A coluna Status usa ícones para mostrar a situação dos endpoints que necessitam 

atenção. A tabela abaixo lista os diferentes status dos endpoints. Na tela 

Endpoint, você pode clicar em um ícone para visualizar detalhes adicionais ou 

para atuar sobre o endpoint. 

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413802436371
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413802436371


Ícone Status 

 

Esse endpoint não foi escaneado há algum tempo. Passe o mouse sobre o 

ícone para visualizar a última vez em que ele foi escaneado. Execute um 

escaneamento para manter o endpoint livre de ameaças. 

 
Um escaneamento está pendente no endpoint. 

 
No momento, um escaneamento está sendo executado no endpoint. 

 

O endpoint possui ameaças detectadas durante um escaneamento e é 

necessária alguma correção. 

 
A correção de ameaças está pendente no endpoint. 

 
O endpoint está sendo remediado. 

 

O endpoint precisa de uma reinicialização para que as ameaças 

detectadas sejam enviadas para quarentena e removidas completamente 

da memória. 

 Um comando de reinicialização ainda está pendente. 

 

Uma atividade suspeita foi encontrada no endpoint. Requer uma 

assinatura do Endpoint Detection and Response. 

 

O endpoint está isolado. Requer uma assinatura do Endpoint Detection and Response. 

 

A atualização de software está disponível. Clique no ícone para exibir a opção a instalar. 

Um reinício do endpoint pode ser necessário para concluir a instalação. 



Acima da tabela de resultados dos endpoints está o botão Exportar. Depois de 

selecionar um ou mais endpoints na lista, você pode clicar neste botão para 

baixar um relatório de completo. Escolha o formato .cvs ou .xls. 

Filtrar os endpoints 

A console Nebula da Malwarebytes usa filtros para simplificar as tarefas de 

gerenciamento em diversos endpoints. Esses filtros e suas opções estão no topo 

da lista de endpoints. 

Quando um filtro está em uso, o ícone de filtro muda de cor. Uma lista de filtros 

aplicados aparece acima da lista de endpoints para mostrar quais filtros estão em 

uso. Clique em um filtro na lista para removê-lo ou em Limpar filtros para 

remover todos os filtros. 

 

Clique em Add / Remove Columns acima da tabela de resultados para escolher os 

cabeçalhos das colunas exibidos em sua tabela de resultados. Clique no filtro 

Endpoints e insira um nome de endpoint para restringir os endpoints exibidos. 

Alternativamente, você pode usar a barra de pesquisa acima do canto superior 

direito da tabela de endpoints para encontrar os endpoints pelo nome do host ou 

pseudônimo. 

 



O filtro Status permite uma pesquisa pelos status atuais dos endpoints. Clique no 

filtro Status e escolha um status para restringir os endpoints exibidos. Clique no 

ícone do filtro ( ) da coluna Status e escolha um status para selecionar os 

endpoints que serão mostrados. Voce pode filtrar a coluna de Status com as 

seguintes condições: 

• Indicador de necessidade de atenção: indica o número de endpoints que 

não estão configurados corretamente ou têm um problema. Clique 

em Exibir todos os endpoints que precisam de atenção para filtrar a 

página endpoints. 

• Remediação necessária: Exibe o número de endpoints com ameaças que 

precisam de correção. 

• Reboot necessário: Exibe o número de endpoints que precisam de uma 

reinicialização do sistema. Os endpoints podem precisar deste reboot 

para terminar a remediação, concluir a instalação de um novo software, 

ou depois que uma atualização de software ocorre. 

• Verificação necessária: Exibe o número de endpoints que não tiveram 

um scan por pelo menos 7 dias. As verificações regulares são 

importantes para manter os endpoints livres de ameaças. 

• Atividade suspeita detectada: Exibe o número de endpoints com 

atividades suspeitas encontradas. Investigue as atividades suspeitas 

para manter seus endpoints protegidos. Seu (s) site (s) deve (s) ter o 

produto Malwarebytes Endpoint Detection and Response para usar esse 

recurso. 

• Endpoints Isolados: Exibe o número de endpoints isolados. O 

isolamento impede que as ameaças se espalhem entre endpoints 

restringindo sua comunicação ou acesso. Seu(s) site(s) deve(m) ter o 

produto Malwarebytes Endpoint Detection and Response para usar esse 

recurso. 

• Visto pela última vez 7+ dias atrás: Exibe o número de endpoints que 

não foram vistos pela console Nebula por 7 ou mais dias. 

• Atualização de software disponível: Exibe o número de endpoints que 

precisam de uma atualização de software Malwarebytes. 



Os endpoints podem ter mais de um status de cada vez. A coluna de Status usa 

ícones para exibir informações do endpoint. Veja acima uma descrição de cada 

ícone. 

O filtro Sistema operacional permite pesquisar pelos Sistemas Operacionais dos 

endpoints. Escolha um sistema operacional a partir da lista de filtros para 

reduzir a quantidade de endpoints exibidos. Clique no ícone de filtro do Sistema 

Operacional ( ) e escolha uma das seguintes opções: 

• All (Todos) 

• Windows 

• MacOS 

• Linux 

O filtro Grupo permite pesquisar por grupos de endpoints. Clique em um nome 

de grupo atribuído para filtrar por esse grupo. Se existirem muitos grupos, é 

possível inserir um nome de grupo na caixa de filtro para restringir sua pesquisa. 

Os grupos podem ser incorporados a outros grupos. Ao navegar em um grupo 

incorporado, clique em Início ou Retornar para retornar à lista anterior. 

Grupos com ícones de pasta costumam existir após a importação destas 

informações do Active Directory. 

O filtro Política permite pesquisar pelo nome da política. Clique no filtro Política 

e insira um nome de política para restringir sua pesquisa. 

O filtro Visto pela última vez lista os endpoints com base na última vez que 

fizeram o check-in na console. Os horários exibidos baseiam-se no fuso horário 

do seu navegador. 

Adicionar ou remover colunas na tabela 

Clique no ícone Selecionar colunas ( ) acima da tabela para escolher os 

cabeçalhos da coluna a serem exibidos na tabela de resultados. Isso reduzirá ou 



ampliará as informações de um endpoint que serão exibidas na tabela de 

resultados, e permitirá personalizar sua página Endpoints. Clique e arraste um 

cabeçalho de coluna para a esquerda ou para a direita para reorganizar a ordem 

da coluna. Ou, clique e arraste a borda de um cabeçalho de coluna para estreitar 

ou ampliar a coluna. Você pode adicionar ou remover os seguintes cabeçalhos de 

coluna: 

• Arquitetura 

• Tipo do Dispositivo 

• Nome de domínio 

• Endpoint 

• Versão da Engine 

• Grupo 

• Endereço IP/CIDR 

• Última data de scan 

• Visto pela última vez 

• Último usuário logado 

• MAC address 

• Plataforma do SO 

• Nome do release do SO 

• Versão do SO 

• Política 

• Status 

Arrastar colunas para definir os parâmetros 

Na tabela de resultados, você pode arrastar os cabeçalhos da coluna para a barra 

de resultados para agrupar os endpoints por esses parâmetros. Você pode 

arrastar e soltar os cabeçalhos das colunas a seguir: 

• Plataforma do SO 

• Grupo 

• Política 

• Versão da Engine 



• Arquitetura 

• Nome do release do SO 

• Tipo do Dispositivo 

• Versão do SO 

Colunas fixas e com tamanho automático 

Passe o cursor sobre um cabeçalho de coluna para revelar um ícone de 

hambúrguer ( ) com opções para fixar e ajustar o tamanho das colunas 

automaticamente. Essas opções permitem personalizar ainda mais a tabela de 

resultados dos Endpoints. Clique no ícone do hambúrguer para mostrar as 

seguintes opções no menu suspenso: 

• Fixar à esquerda: Fixa a coluna selecionada para o lado esquerdo da sua 

tabela de resultados. A coluna permanece estática enquanto a tela é 

rolada à esquerda ou à direita na tabela de resultados. 

• Fixar à direita:Fixa a coluna selecionada para o lado direito da sua 

tabela de resultados. A coluna permanece estática enquanto a tela é 

rolada à esquerda ou à direita na tabela de resultados. 

• Desafixar: Esta opção só é visível para colunas fixadas à esquerda ou à 

direita. Isso desafixa a coluna e a devolve ao seu lugar original na tabela 

de resultados. 

• Tamanho automático desta coluna: Ajusta automaticamente a largura da 

coluna selecionada para encaixar o texto nas células. 

• Tamanho automático de todas as colunas: Ajusta automaticamente a 

largura de todas as colunas para encaixar o texto nas células. 

Copiar os dados dos Endpoints para uma planilha 

Os dados na tabela de resultados dos Endpoints podem ser copiados e colados 

em outro arquivo ou baixados como uma planilha. Clique e arraste seu cursor 

para selecionar os dados na tabela de resultados dos Endpoints e clique com o 

botão direito do mouse nos dados destacados para exibir um menu de contexto 

com as seguintes opções: 



• Download .csv: Baixa os dados selecionados como um arquivo .cvs para 

sua máquina local. 

• Download .xlsx: Baixa os dados selecionados como um arquivo .xlsx 

para sua máquina local. 

• Copy: Copia os dados selecionados para sua área de transferência.  

• Copy with Headers: Copia os dados selecionados e os cabeçalhos da 

coluna das linhas selecionadas para a área de transferência. 

Propriedades do Endpoint 

Na tela Endpoints, clique no nome de um endpoint para visualizar as suas 

Propriedades. Estas propriedades fornecem detalhes adicionais para cada um 

dos endpoints. 

 

As seguintes guias constantes nas Propriedades do endpoint são preenchidas 

durante a instalação do software no endpoint. Essas guias são atualizadas 

quando há uma atualização de software no endpoint ou quando um 

escaneamento de ativos acontece: 



• Visão geral- Exibe o nome do endpoint, a versão do mecanismo, 

informações do host e do agente instalado, sistema operacional, 

interfaces de rede, informações da memória e informações do 

dispositivo de armazenamento. 

• Software - Exibe os softwares instalados no endpoint. 

• Atualizações - Exibe as últimas atualizações de software no endpoint. 

• Programas de inicialização - Exibe os programas que são executados na 

inicialização dos endpoints. 

As outras guias são preenchidas e atualizadas à medida que os eventos ocorrem: 

• Detecções - Exibe todas as detecções do Malwarebytes para aquele 

endpoint. Pode ser selecionado pelo tipo e pelas ações tomadas. 

• Correção necessária - Exibe as detecções encontradas que precisam de 

correção. Essas detecções encontradas pela ação Analisar + Relatório ou 

por uma varredura com a opção de quarentena automática desativada. 

• Atividade suspeita - Exibe as atividades suspeitas encontradas. Requer 

uma assinatura do Endpoint Detection and Response. 

• Quarentena - Exibe arquivos colocados em quarentena pela ação 

Analisar + Quarentena ou por varreduras com a opção de quarentena 

automática ativada. Arquivos em quarentena são isolados do sistema 

operacional do ponto de extremidade para evitar possíveis infecções. 

Exibe arquivos em quarentena com até 30 dias. 

• Eventos - Exibe as atividades registradas no endpoint e sua gravidade. 

• Tarefas - Exibe as operações solicitadas ou concluídas no endpoint e seu 

status. 

• Histórico de verificação - Exibe os registros do escaneamento dos 

últimos 30 dias, informando as Detecções Totais, Tipo e Origem. 

Todas as datas e horas exibidas referem-se às configurações do seu navegador. É 

possível selecionar itens individuais nessas guias para ver mais detalhes. 

Um escaneamento de inventário de ativos ou atualização de ativos obtém as 

seguintes informações dos endpoints: 



• Guia Visão geral / Objetos da memória - Memória física e virtual dos 

endpoints. 

• Guia Visão geral / Dispositivo de armazenamento - Armazenamento 

conectado, armazenamento USB e outros dispositivos. 

• Guia Software - Software instalado no endpoint. 

• Guia Atualizações - Atualizações de software feitas no endpoint. 

• Guia Programas de inicialização- Entradas do Windows Registry para 

programas de inicialização instalados no endpoint. 

Shell de resposta ativa na nebulosa Malwarebytes 

O Malwarebytes Endpoint Detection and Response inclui o Active Response Shell, 

que fornece a capacidade de investigar ataques, coletar dados forenses e corrigir 

detecções em terminais remotos. Superadministradores autorizados podem 

acessar remotamente seus endpoints com segurança com o Malwarebytes 

Nebula. 

Requisitos 

• Permissões de superadministrador. 

• Uma assinatura ou avaliação ativa do Endpoint Detection & Response. 

• Autenticação de dois fatores ou SSO habilitado para contas de 

superadministrador. 

• O proprietário da conta Nebula deve atribuir a permissão Active 

Response Shell aos superadministradores selecionados ou, 

opcionalmente, à conta do proprietário.  

• Shell de resposta ativa habilitado em cada política de resposta de 

anúncio do Endpoint Detection, que habilita a configuração para 

qualquer grupo atribuído a essa política. 

• Os endpoints remotos não podem estar atrás de um proxy. Este é um 

problema conhecido que deve ser resolvido até 10 de março de 2022. 

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413802130579


Acessar o Shell de Resposta Ativa 

O Active Response Shell é acessado por meio da página Endpoints e da página 

Suspicious Activity na Malwarebytes Nebula. 

Para acessar na página Endpoints: 

1. No menu de navegação à esquerda, clique em Endpoints. 

2. Selecione um terminal ou clique no nome do terminal e clique em Ações. 

3. Clique em Iniciar shell de resposta ativa. 

Para acessar na página Atividade Suspeita: 

1. No menu de navegação à esquerda, clique em Atividade suspeita. 

2. Escolha uma detecção suspeita e, no menu Ações, clique em Iniciar 

o Active Response Shell. 

3. Ou clique em um nome de detecção suspeito. Na página de detalhes, 

clique em Ações. 

4. Clique em Iniciar shell de resposta ativa. 

Comandos do Shell de Resposta Ativa 

Comando Descrição 

? Imprima a ajuda do shell remoto. 

cd 
Altere o diretório ou mova para uma pasta 

específica. 

copy Copie um único arquivo. 

datetime Mostrar data e hora locais. 



del Exclua um ou mais arquivos. 

dir Exibe a lista de arquivos e pastas. 

dump 
Despeje arquivos binários em valores 

hexadecimais. 

exec Executar processo. 

get 
Recupere um arquivo específico da 

máquina host. 

md Criar diretório. 

move Renomeie ou mova um arquivo. 

put 
Carregue um arquivo para a máquina 

host. 

quit Encerre o shell de resposta ativo. 

reg 
Performs operations on registry subkey, 

information, and values in the registry. 

sandbox 
Faça upload do arquivo para o Sandbox 

Analysis. 

sc 
Executa operações com o Service Control 

Manager. 

systeminfo 

Exibe informações do sistema 

operacional para uma máquina local ou 

remota. 



taskkill 
Encerre um ou mais processos do PID ou 

nome do processo. 

tasklist Exiba a lista dos processos ativos. 

timeliner 
Execute o Malwarebytes Forensics 

Timeliner. 

type 
Exibe o conteúdo de um arquivo de texto 

ou arquivos. 

unzip Descompacte a pasta arquivada. 

zip 
Compacte uma lista de arquivos e pastas 

em um arquivo ZIP. 

Visão geral dos grupos na plataforma Nebula da Malwarebytes 

Um grupo é uma coleção de terminais que compartilham a mesma política. Na 

plataforma Nebula da Malwarebytes, é possível escolher qual política atribuir a 

cada grupo. Organize seus terminais adicionando grupos e movendo os terminais 

para eles. Esse artigo fornece uma visão geral de como os terminais, grupos e 

políticas operam juntos. 

Grupos 

• Os grupos devem ter uma política. Ao criar ou editar um grupo, atribua 

uma política a ser usada com o grupo. 

• Os grupos podem ser subordinados a outros grupos. Ao criar um grupo, 

você pode criá-lo como subordinado de um grupo existente. 

• É possível alterar a política de um grupo. Selecione uma política 

diferente para um grupo a qualquer momento. 



Terminais 

• Os terminais devem pertencer a um grupo. Por padrão, os terminais 

pertencem ao Grupo padrão (Defaulit Group) que usa a Política padrão 

(Default Policy). 

• É possível mover os terminais para outros grupos. Ao mover os 

terminais para um grupo diferente, eles passam a usar a política desse 

grupo. 

Políticas 

• É possível criar uma política sem atribuí-la a um grupo. Ao criar uma 

política, não é necessário atribuí-la a um grupo. No entanto, se uma 

política não for atribuída a um grupo, ela não estará aplicada nem 

protegendo qualquer terminal. 

Gerenciar grupos na plataforma Nebula da Malwarebytes 

Um grupo é uma coleção de terminais que compartilham a mesma política. Na 

plataforma Nebula da Malwarebytes, é possível escolher qual política atribuir a 

cada grupo. Organize seus terminais adicionando grupos e movendo os terminais 

para eles. Esse artigo explica como adicionar grupos e mover terminais para os 

grupos. 

Adicionar um grupo 

1. Vá para Configurações > Grupos. 

2. Clique em Novo. 

3. No campo Nome do grupo, insira um nome exclusivo para o grupo. 

4. Selecione uma política a partir do menu suspenso Nome da Política. 

 



• Opcionalmente, clique na caixa de seleção Criar em um grupo 

existente e escolha um grupo principal onde será criado o novo 

grupo subordinado. 

 

1. Clique em Save. 

Mova os terminais para os grupos 

Os terminais são adicionados a um grupo movendo-os para o grupo. Quando um 

terminal é movido para um grupo, ele passa a usar a política desse grupo. Os 

terminais pertencem ao Grupo padrão (Default Group) a menos que sejam 

movidos para um grupo diferente. 

1. Vá para Endpoints. 

2. Marque as caixas ao lado dos pontos de extremidade que deseja 

adicionar a um grupo e clique em Actions. 

3. No menu suspenso, clique em Move. 



4. Selecione um grupo para mover os terminais escolhidos e clique 

em Salvar. 

 

Editar ou excluir grupos na plataforma Nebula da Malwarebytes 

Um grupo é uma coleção de terminais que compartilham a mesma política. É 

possível escolher qual política atribuir a cada grupo. Organize seus terminais 

adicionando grupos e movendo os terminais para eles. Esse artigo explica como 

editar ou excluir grupos. 

Editar um grupo 

É possível renomear um grupo ou alterar qual política que o grupo usa. 

1. Vá para Configurações > Grupos. 

2. Clique no nome do grupo. 

3. Faça uma das opções a seguir: 



• Editar o nome do grupo. 

• Selecione uma política diferente a partir do menu suspenso Nome 

da política. 

 

1. Clique em SALVAR. 

Excluir um grupo 

É possível excluir um grupo se ele não tiver terminais. Se um grupo tiver grupos 

subordinados e estes contiverem terminais, não será possível excluir o grupo. 

1. Vá para Configurações > Grupos. 

2. Selecione os grupos a serem excluídos. 

3. Clique em Excluir. É exibida uma advertência. Se estiver seguro de que 

deseja excluir o grupo e quaisquer grupos subordinados vazios, clique 

em EXCLUIR. 

 



Executar ações nos terminais na plataforma Nebula da 

Malwarebytes 

Use a plataforma Nebula da Malwarebytes para executar ações de forma fácil e 

rápida em milhares de terminais com apenas alguns cliques. Este artigo explica 

as ações disponíveis. 

As ações são realizadas a partir da tela do terminal. Vá para Endpoints. 

 

Após escolher os terminais, selecione uma dessas ações no menu 

suspenso Ações no canto superior direito. É possível realizar as seguintes ações: 

• Scan + Report: Informa ao terminal para verificar as atualizações de 

proteção, depois realiza o escaneamento de ameaça e informa os 

resultados. As ameaças detectadas não são removidas. 

• Scan + Quarantine: Informa ao terminal para verificar as atualizações de 

proteção, depois realiza o escaneamento de ameaça. Qualquer ameaça 

detectada é colocada em quarentena e os resultados do escaneamento 

são informados. 



• Remediate Endpoints(s): Corrige ameaças encontradas em um endpoint. 

Pode ser necessário reiniciar para concluir a correção. 

• Restart Endpoint(s): Reinicia terminais individualmente ou em massa. 

Você pode executar esta ação após a correção da ameaça, instalação de 

novo software, atualização de software ou uma sobreposição dos três. 

Você também pode reiniciar os pontos de extremidade que não têm o 

status Reinicialização necessária. 

• Isolate Endpoint(s): Isola o terminal da rede para evitar a disseminação 

de uma ameaça ativa. O console continua a se comunicar com o terminal. 

Esse recurso exige o Malwarebytes Endpoint Detection and Response. 

• Remove Isolation: Restaura o acesso do terminal que foi isolado. Esse 

recurso exige o Malwarebytes Endpoint Detection and Response. 

• Launch Active Response Shell: Inicia a sessão remota do Active 

Response Shell nos pontos de extremidade selecionados. 

• Refresh Assets: Atualiza as informações de ativo de hardware e software 

para o terminal.  

• Check for Protection Updates: Informa ao terminal para verificar 

imediatamente as atualizações de proteção. Embora as verificações 

também façam isso, a seleção dessa ação garante que a proteção em 

tempo real use as atualizações mais recentes.  

• Check for MWB Agent Updates: Informa ao terminal para executar uma 

verificação imediatamente das atualizações de Software do 

Malwarebytes. Isso garante que o software Malwarebytes no terminal 

esteja atualizado. 

• Update MWB Agent: Diz ao endpoint para instalar o software 

Malwarebytes mais recente. Uma reinicialização pode ser necessária 

para concluir a instalação. IMPORTANTE: As reinicializações são 

tratadas conforme configurado por meio de suas opções de 

reinicialização de política. 

• Generate Diagnostic Logs: Diz ao valor-limite em linha para enviar logs 

de diagnóstico para Nebulosa. Quando a tarefa for concluída, o ícone 

Logs de Diagnóstico Disponível  é exibido na página Detalhes do 



Ponto de Extremidade. Passe o cursor sobre este ícone para obter a 

opção de baixar os logs. 

• Move: Move o ponto final para um grupo selecionado diferente dentro 

da nebulosa.  

• Delete: Exclui o ponto de extremidade do console do Nebula.  

Ao selecionar uma ação no menu Ações, o console da Malwarebytes informa aos 

terminais selecionados para realizar a ação o quanto antes. A quantidade de 

tempo necessária para um terminal realizar uma ação pode variar. O tempo de 

reposta do terminal depende do tipo de ação e da rapidez com que ele consegue 

processar a solicitação de ação. 

Adicionar terminais Windows na Nebula da Malwarebytes 

Há diferentes maneiras de adicionar terminais Windows manualmente à 

plataforma Nebula da Malwarebytes. O método mais comum é copiar um arquivo 

de instalação para o terminal e executar o arquivo a partir do terminal. Também 

é possível adicionar terminais usando a linha de comando ou com uma 

ferramenta de remediação dissolúvel. 

Esse artigo abrange os seguintes métodos: 

• Use um instalador baixado e copie-o para o terminal. 

• Instalação remota por linha de comando para Windows, que também 

pode ser feita silenciosamente. 

• Instalação de Ferramentas de correção não gerenciadas dissolúveis. 

Se você tiver muitos pendpoints, o instalador MSI do Windows 64 bits e podem 

ser usados com muitos métodos comuns de instalação, incluindo: 

• Microsoft Endpoint Manager (SCCM & Intune) e Microsoft GPO. 

• Soluções Remote Monitoring and Management (RMM), como 

SolarWindows, Datto e outros. 



• A ferramenta Malwarebytes Discovery and Deployment pode ser usada 

para instalar os pacotes. Para mais informações, consulte Malwarebytes 

Discovery and Deployment Tool Handbook. 

Use um instalador baixado 

Para adicionar manualmente um terminal à plataforma Nebula da Malwarebytes, 

baixe o arquivo de instalação Malwarebytes Endpoint Agent e execute o arquivo 

no terminal. 

A Malwarebytes fornece instaladores de terminal para serem usados com seu 

método de instalação preferido. 

Notas do Instalador de Endpoint Windows 

• Os terminais são atribuídos ao Grupo padrão (Default Group) e usam a 

Política padrão (Default Policy), a menos que seja especificado um grupo 

diferente. 

• O processo de instalação mostra como baixar e executar manualmente o 

instalador em seus dispositivos Windows. Alternativamente, você pode 

compartilhar o instalador com seus usuários de endpoint, clicando no 

seguinte na página Nebula Downloads: 

• Link de e-mail: Clique neste botão para enviar o instalador para 

seus usuários de endpoint. Este e-mail pré-preenche o seu email 

com um link de download exclusivo da sua conta Nebula. Seus 

destinatários podem clicar neste link para instalar o agente. O link 

expira após 7 dias. 

• Copiar link: Clique neste botão para copiar o link de download do 

instalador para a sua área de transferência. O link de download é 

exclusivo da sua conta Nebula, e expira após 7 dias. 

Processo de instalação 

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413798627859
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413798627859


1. Faça login na Nebula da Malwarebytes. 

2. Vá para Downloads. 

3. Na seção Windows ou Windows Server, selecione um instalador no 

menu suspenso. Existem tipos MSI e EXE e de instalador, sendo o MSI 

padrão de 64 bits o menor e mais comumente usado para terminais 

Windows modernos. 

4. Clique em Baixar. 

5. Depois de fazer download do instalador, copie-o para o nó de 

extremidade e execute o instalador. 

6. Quando o processo de instalação for concluído, o Endpoint Agent será 

registrado e o endpoint aparecerá no console do Nebula. 

7. O Endpoint Agent recupera informações de política do console e 

configura os serviços de agente necessários para se comunicar com o 

Nebula. 

Instalação remota da linha de comando 

para Windows 

Se desejar realizar uma instalação silenciosa em um terminal Windows, utilize os 

comandos abaixo. Execute as instalações na linha de comando a partir do 

terminal desejado. Esses comandos podem ser executados de forma manual ou 

automática. 

Antes de executar esses comandos, baixe o instalador do endpoint a ser usado 

pelo comando. Consulte a seção do instalador para download acima. O comando 

para a instalação do pacote Windows MSI é exibido em várias linhas devido ao 

comprimento do comando. 

Windows EXE 

Setup.Full.MBEndpointAgent.exe /quiet 

https://cloud.malwarebytes.com/


Windows MSI 

msiexec /i "<fullpath1>\Setup.MBEndpointAgent.msi" /quiet /log 

"<fullpath2>\Setup.MBEndpointAgent.msi.log" 

NEBULA_PROXY_SERVER=http://<ip> 

NEBULA_PROXY_PORT=<port> 

NEBULA_USER=<user> 

NEBULA_PWD=<password> 

GROUP=<group_ID> 

@ECHO. %ERRORLEVEL% retornado por MSIEXEC 

Opções para usar em linha de comando Windows 

• /i - Executa a instalação. Exemplo: 

msiexec /i "<fullpath1>\Setup.MBEndpointAgent.msi" /passive 

• /x - Executa a desinstalação. Exemplo: 

msiexec /x "<fullpath1>\Setup.MBEndpointAgent.msi" /quiet 

• /quiet - Opcional. Executa a instalação silenciosa. 

• /passive - Opcional. Executa a instalação e mostra a caixa de progresso 

GUI. 

• /log - Opcional. Envia as saídas do comando para o arquivo especificado. 

Isso é equivalente ao comando “/L”. Se for testada uma ferramenta de 

implementação de software onde não é possível usar o /log, uma 

configuração de registro pode forçar o registro. Para mais informações, 

consulte as Referências MSI adicionais abaixo. 

Notas MSI 

• Os comandos e valores precisam ser usados na ordem exibida. 

• O msiexec deve ser executado como administrador. Por padrão, o 

diretório de trabalho é c:\windows\system32. Recomenda-se o uso de 

nomes de caminho completos. 



• As pastas em rede UNC são suportadas, como 

\\server\malwarebytes\Setup.MBEndpointAgent.msi. 

Variáveis MSIEXEC 

As variáveis podem ser usadas com o comando MSIEXEC. Essas variáveis são 

propriedades MSIEXEC. As variáveis devem vir por último na linha de comando, 

mas podem estar em qualquer ordem. 

Consulte a tabela abaixo para saber detalhes sobre as variáveis MSIEXEC. Um “x” 

na coluna EXE ou MSI significa que a variável funciona com esse instalador. 

Todas as variáveis abaixo são opcionais. 

Variável EXE MSI Descrição 

ARPNOREMOVE   x 

Quando o Endpoint Protection está em execução ou 

sendo instalado, são exibidos dois serviços em 

Adicionar/Remover programas: Malwarebytes 

Endpoint Agent e Malwarebytes Service. 

ARPNOREMOVE é uma variável da Microsoft que 

oculta a opção Desinstalar do Malwarebytes 

Endpoint Agent em Adicionar/Remover programas. 

O serviço Malwarebytes não é afetado e continuará 

sendo exibido. Use essa variável para evitar a 

remoção acidental do agente pelos usuários finais, 

como por exemplo alunos com direitos de 

administrador local. 



Variável EXE MSI Descrição 

GROUP x x 

Se desejar instalar terminais usando a linha de 

comando e atribuí-los a um grupo específico, use a 

variável GROUP e GroupID. O GroupID pode ser 

encontrado na página de Downloads no console. 

Vá para Downloads. No lado direito da tela, clique 

em Especificar o link de atribuição do grupo. A 

partir da lista de GroupIDs exibida, copie o 

GroupID ao qual deseja atribuir o terminal. 

Se o GroupID inserido no comando não 

corresponde a nenhum grupo, o instalador usará o 

Grupo padrão e a Política padrão. 

NEBULA_PROXY_SERVER x x Endereço do servidor proxy. 

NEBULA_PROXY_PORT x x Porta do servidor proxy para a conexão. 

NEBULA_PROXY_USER x x 

Nome de usuário do servidor proxy. Se o nome do usuário 

contiver espaços, insira-os entre aspas, por exemplo “Donald 

Blake”. 

NEBULA_PROXY_PWD x x 

Senha para efetuar o log in no servidor proxy. Se a senha 

contiver espaços, insira-a entre aspas, por exemplo “s3cr3t 

p4ssw0rd”. 



Variável EXE MSI Descrição 

VERIFY_NETWORK   x 

Essa variável opcional verifica a conectividade 

durante a instalação. 

Quando definido como VERIFY_NETWORK=1, o 

instalador verificar a conectividade da rede e a 

resolução DNS em relação a: 

• cloud.malwarebytes.com 
• sirius.mwbsys.com 

Qualquer endereço que não passe nesse teste de 

conexão será exibido na tela e no log do instalador. 

Se VERIFY_NETWORK falhar, a instalação do 

terminal falhará. 

  

Referências adicionais do MSI 

Consulte os artigos da Microsoft abaixo para mais informações sobre o uso de 

MSIs e linha de comando. 

Ferramentas de remediação não 

gerenciada dissolúveis 

Você pode optar por usar uma ferramenta de remediação dissolúvel ao invés do 

instalador. Na parte inferior da tela Downloads do console, está a 

seção Remediação (Não gerenciada). Aqui é possível baixar as seguintes 

ferramentas de remediação não gerenciadas dissolvúveis da Malwarebytes. 

Windows Breach Remediation: é o nosso programa de remediação dissolúvel 

para terminais de Windows e Mac. Para mais informações, consulte o Guia do 

administrador Malwarebytes Breach Remediation para Windows. 

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413802236051
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413802236051


Malwarebytes AdwCleaner: é o nosso limpador de adware gratuito. Clique 

em Download para obter o aplicativo. Para mais informações, consulte o Guia 

Malwarebytes AdwCleaner. 

Uso do Sysprep para implantar imagens 

Os administradores que usam imagens de máquina para a implementação rápida 

de terminais podem desejar incluir o Agente Malwarebytes em suas imagens. Os 

terminais que executam o Agente Malwarebytes possuem uma identidade 

exclusiva atribuída a eles. Sendo assim, a criação de uma imagem implantável 

contendo o Malwarebytes necessita algumas etapas extras. É preciso evitar criar 

acidentalmente vários terminais que tentam compartilhar a mesma identidade. 

O utilitário Microsoft Sysprep é útil para a remoção da identidade do agente 

Malwarebytes. Um agente Sysprep sem identidade pode usar uma identidade 

exclusiva quando copiado de uma imagem executável para um novo terminal. O 

Sysprep está disponível nas versões mais atuais do Windows. 

Consulte esses artigos para usar o Sysprep com Malwarebytes: 

• Artigo Microsoft "Como usar o Sysprep" 

• Prepare uma imagem no Sysprep para o agente do terminal do 

Malwarebytes Endpoint Protection 

• Prepare uma imagem no Sysprep para o agente do terminal do 

Malwarebytes Endpoint Security 

Configurar funções de servidor do Windows para Malwarebytes 

Nebula 

O Malwarebytes Nebula contém módulos de proteção em tempo real que 

suportam sistemas operacionais Windows Server de 2008 a 2019, incluindo 

variantes. A proteção do servidor requer uma das seguintes assinaturas: 

https://support.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/360038520174
https://support.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/360038520174
https://blogs.technet.microsoft.com/danstolts/2014/05/how-to-sysprep-sysprep-is-a-great-and-powerful-tool-and-easy-too-if-you-know-how-step-by-step/
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413802754963
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413802754963
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413809347859
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413809347859


• Malwarebytes Endpoint Protection for Servers 

• Malwarebytes Endpoint Detection and Response for Servers 

Os módulos de proteção em tempo real são: 

• Proteção da Web - Impede conexões de e para endereços IP públicos 

mal-intencionados e sites comprometidos. A proteção da Web é 

redundante se um servidor se comunicar apenas com endereços IP 

privados. 

• Exploit Protection - Evita explorações de vulnerabilidades e ataques de 

dia zero 

• Proteção contra malware - Previne infecções por malware 

• Proteção de comportamento - Detecta e bloqueia ransomware com base 

na análise de comportamento 

Alguns desses módulos de proteção não devem ser habilitados para funções de 

servidor específicas, pois podem causar problemas de desempenho ou 

relacionados à rede. 

As seguintes configurações recomendadas do Malwarebytes devem ser aplicadas 

a essas funções de servidor. A Malwarebytes continua aprimorando seus 

módulos de proteção todos os dias e atualizará as orientações abaixo à medida 

que novas versões forem lançadas e testadas. 

Função do Windows Server Configuração recomendada do Malwarebytes 

Servidor de informações da Internet ou outro 

servidor da Web 

• Proteção da Web - compatível, pode afetar o desempenho 
do servidor 

• Proteção contra exploração - compatível 
• Proteção contra malware - compatível 
• Proteção Comportamental - compatível 



Função do Windows Server Configuração recomendada do Malwarebytes 

Servidor Active Directory 

• Proteção da Web - recomendado para desativar 
• Proteção contra exploração - compatível 
• Proteção contra malware - compatível 
• Proteção Comportamental - compatível 

Exchange Server ou outra função de servidor 

SMTP 

• Proteção da Web - compatível, pode afetar o desempenho 
do servidor 

• Proteção contra exploração - compatível 
• Proteção contra malware - compatível 
• Proteção Comportamental - compatível 

SQL Server ou outra função de servidor de 

banco de dados 

• Proteção da Web - compatível, pode afetar o desempenho 
do servidor 

• Proteção contra exploração - compatível 
• Proteção contra malware - compatível 
• Proteção de comportamento - compatível, pode afetar o 

desempenho do servidor 

RDP ou serviços de terminal 

• Proteção da Web - compatível 
• Proteção contra exploração - compatível 
• Proteção contra malware - compatível 
• Proteção Comportamental - não compatível 

Configurar exclusões de servidor 

Por motivos de desempenho, convém configurar exclusões para tipos de arquivo 

específicos em seu servidor. Consulte os seguintes artigos externos para obter 

mais informações. 

• Exchange Server ou outra função de servidor SMTP - Consulte o artigo 

da Microsoft Executando o software antivírus do Windows em 

servidores Exchange. 

• %ExchangeInstallPath% não é um caminho de arquivo de exclusão com 

suporte. Para tipos de exclusão compatíveis. 

https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/antispam-and-antimalware/windows-antivirus-software?view=exchserver-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/antispam-and-antimalware/windows-antivirus-software?view=exchserver-2019


• SQL Server ou outra função de servidor de banco de dados - consulte o 

artigo da Microsoft Como escolher um software antivírus para ser 

executado em computadores que executam o SQL Server. 

Recomendações de política do servidor 

As sugestões a seguir podem melhorar sua experiência com o Malwarebytes em 

um ambiente de servidor. 

Desabilitar reinicialização automática 

Você pode querer desabilitar a reinicialização automática para agentes de 

endpoint do servidor. Essa alteração no nível da política impede a reinicialização 

automática dos servidores do Malwarebytes. 

1. Faça login na Nebulosa Malwarebytes. 

2. No painel do menu esquerdo, escolha Configurações. 

3. Selecione Políticas e escolha a guia Agente de endpoint. 

4. Em Configurações de reinicialização, confirme se Reinicializar 

automaticamente os endpoints quando necessário não está selecionado. 

5. Clique em Salvar. 

Desabilitar a interação do Malwarebytes Tray para ambientes 

multiusuário 

Você pode impedir que a bandeja do Malwarebytes seja carregada em contas de 

usuário de nível padrão e carregar apenas para usuários de nível de 

administrador. Isso é útil para executar o Malwarebytes de maneira mais 

silenciosa ou em ambientes multiusuário, como o Microsoft Terminal Services. 

1. Faça login na Nebulosa Malwarebytes. 

2. No painel do menu esquerdo, escolha Configurações. 

3. Selecione Políticas e escolha a guia Agente de endpoint. 

4. Selecione Permitir que apenas usuários de nível Administrador 

interajam com a Malwarebytes Tray para ativar. 

https://support.microsoft.com/en-us/help/309422/choosing-antivirus-software-for-computers-that-run-sql-server
https://support.microsoft.com/en-us/help/309422/choosing-antivirus-software-for-computers-that-run-sql-server
https://cloud.malwarebytes.com/
https://cloud.malwarebytes.com/


5. Clique em Salvar. 

Desabilitar atualizações automáticas de software 

Você pode querer instalar atualizações de software manualmente durante uma 

janela de manutenção em vez de automaticamente. Essa alteração no nível de 

política impede atualizações automáticas de software. As atualizações de 

software pendentes serão exibidas com uma atualização de software 

disponível  ícone no Painel e as atualizações podem ser instaladas 

manualmente. 

1. Faça login na Nebulosa Malwarebytes. 

2. No painel do menu esquerdo, escolha Configurações. 

3. Selecione Políticas e escolha a guia Agente de endpoint. 

4. Em Atualizações de software, confirme se Baixar e instalar 

automaticamente as atualizações do aplicativo Malwarebytes não está 

selecionado. 

Endpoint Detection and Response (EDR) Configurações 

Se você se inscrever Malwarebytes Endpoint Detection and Response for Servers, 

recomendamos que você aplique as seguintes configurações de política além das 

descritas acima. Isso ajuda a garantir que seus servidores Windows obtenham 

proteção máxima. 

1. Faça login na Nebulosa Malwarebytes. 

2. No painel do menu esquerdo, escolha Configurações. 

3. Selecione Políticas e escolha a guia Detecção e resposta do endpoint. 

4. Selecione as seguintes opções e ative: 

 

0. Monitoramento de atividades suspeitas 

1. Habilite o monitoramento do sistema operacional do servidor 

para atividades suspeitas 

2. Reversão de ransomware 

https://cloud.malwarebytes.com/
https://cloud.malwarebytes.com/


3. Habilite o isolamento de endpoint para permitir o 

bloqueio/desbloqueio de endpoints 

5. Clique em Salvar. 

Adicionar endpoints Mac na plataforma Malwarebytes Nebula 

Há diferentes maneiras de adicionar terminais Mac manualmente à plataforma 

Nebula da Malwarebytes. O método mais comum é copiar um arquivo de 

instalação para o terminal e executar o arquivo a partir do terminal. Também é 

possível adicionar terminais usando a linha de comando ou com uma ferramenta 

de remediação dissolúvel. 

Esse artigo abrange os seguintes métodos: 

• Use um instalador baixado e copie-o para o terminal 

• Instalação remota por linha de comando para Mac, que também pode 

ser feita silenciosamente 

• Instalação de Ferramentas de correção não gerenciadas dissolúveis 

Se você tiver muitos pendpoints, o instalador macOS PKG podem ser usados com 

soluções Mobile Device Manager (MDM), como JAMF. 

Use um instalador baixado 

Para adicionar manualmente um terminal à plataforma Nebula da Malwarebytes, 

baixe o arquivo de instalação Malwarebytes Endpoint Agent e execute o arquivo 

no terminal. 

A Malwarebytes fornece instaladores de terminal para serem usados com seu 

método de instalação preferido. 

Notas do Instalador para eEndpoints Mac 



• Ao usar um instalador em um terminal Mac, não altere o nome do 

arquivo do instalador baixado. O processo de instalação exige que o 

nome do arquivo não seja alterado. 

• Os seguintes itens são obrigatórios para o correto funcionamento: 

 

• Approve kernel extension for Malwarebytes Endpoint Protection 

on Mac 

• Mac endpoint missing Full Disk Access in Malwarebytes Nebula 

• Os terminais são atribuídos ao Grupo padrão (Default Group) e usam a 

Política padrão (Default Policy), a menos que seja especificado um grupo 

diferente. 

• O processo de instalação mostra como baixar e executar manualmente o 

instalador em seus dispositivos macOS. Alternativamente, você pode 

compartilhar o instalador com seus usuários de endpoint, clicando no 

seguinte na página Nebula Downloads: 

• Link de e-mail: Clique neste botão para enviar o instalador para 

seus usuários de endpoint. Este e-mail pré-preenche o seu email 

com um link de download exclusivo da sua conta Nebula. Seus 

destinatários podem clicar neste link para instalar o agente. O link 

expira após 7 dias. 

• Copiar link: Clique neste botão para copiar o link de download do 

instalador para a sua área de transferência. O link de download é 

exclusivo da sua conta Nebula, e expira após 7 dias. 

Processo de instalação 

1. Faça o login na plataforma Nebula da Malwarebytes. 

2. Vá para Downloads. 

3. Para os sistemas operacionais Mac, clique em Download. É obrigatório 

manter  estas informações no nome do instalador __xxxxxxxx-xxxx-xxxx-

xxxx-xxxxxxxxxxxx___ e mantendo esta string, pois é seu accounttoken, 

que identifica sua conta para o instalador macOS. 

4. Após ter baixado o instalador, copie-o para o endpoint e execute-o. 

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789386643
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789386643
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413798937363
https://cloud.malwarebytes.com/


5. Quando o processo de instalação é concluído, o terminal é exibido no 

console da plataforma Nebula da Malwarebytes. 

Instalação remota de linha de comando 

para Mac 

Você pode usar o comando terminal abaixo para executar uma instalação 

silenciosa em endpoints Mac por sistemas de implantação e gerenciamento de 

software. 

sudo -E /usr/sbin/installer -pkg Setup.MBEndpointAgent__aaaaaaaa-aaaa-aaaa-

aaaa-aaaaaaaaaaaa___.pkg -target / 

É possível usar o comando terminal abaixo para executar uma instalação 

silenciosa nos terminais Mac enquanto especifica o grupo. Consulte a 

variável GROUP acima para obter detalhes sobre a localização do GroupID. O 

comando é exibido em várias linhas devido ao comprimento do comando. 

sudo launchctl setenv MALWAREBYTES_GROUP <GroupID> ; sudo -E 

/usr/sbin/installer -pkg Setup.MBEndpointAgent__aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-

aaaaaaaaaaaa___.pkg -target / 

Para desinstalar o agente Mac, execute o EndpointAgentDaemon com a opção 

desinstalar: 

sudo "/Library/Application Support/Malwarebytes/Malwarebytes Endpoint 

Agent/EndpointAgentDaemon -uninstall" 

Também é possível fazer a desinstalação manual sem o daemon. Realize os 

seguintes comandos: 

sudo rm -r /Library/LaunchDaemons/com.malwarebytes.EndpointAgent.plist 



sudo rm -r 

/Library/LaunchDaemons/com.malwarebytes.ncep.rtprotection.daemon.plist 

sudo rm -r 

/Library/LaunchDaemons/com.malwarebytes.ncep.settings.daemon.plist 

sudo rm -r "/Library/Application Support/Malwarebytes/" 

Ferramentas de remediação não 

gerenciada dissolúveis 

Você pode optar por usar uma ferramenta de remediação dissolúvel ao invés do 

instalador. Na parte inferior da tela Downloads do console, está a 

seção Remediação (Não gerenciada). Aqui é possível baixar as seguintes 

ferramentas de remediação não gerenciadas dissolvúveis da Malwarebytes. 

Mac Breach Remediation: é o nosso programa de remediação dissolúvel para 

terminais de Mac. Para mais informações, consulte o Guia do administrador 

Malwarebytes Breach Remediation (Mac). 

Adicionar endpoints Linux na console Nebula 

Malwarebytes Nebula oferece o Agente Endpoint para máquinas Linux. A página 

Downloads na console Nebula tem instruções sobre como configurar sua fonte de 

repositório para apontar para o repositório Linux da Malwarebytes. Em seguida, 

baixe e instale o Agente endpoint usando comandos Linux padrão, apt-get/apt 

install ou yum install. 

Instalação manual no endpoint Linux 

Para adicionar manualmente um endpoint Linux na console Nebula, procure as 

instruções de instalação para endpoint Linux. Essas instruções devem ser 

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789312787
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789312787


executadas em cada endpoint que será adicionado. Estas instruções são únicas 

para adicionar endpoints Linux na sua console Nebula.  

Os endpoints são atribuídos ao Grupo Padrão (Default Group) e usam a Política 

Padrão (Default Policy), a menos que você especifique um grupo diferente como 

parâmetro. 

1. Faça o login na console Malwarebytes Nebula. 

2. No painel de navegação esquerda, vá para Downloads. 

3. Na seção Download Endpoint Installers, escolha a dustribuição Linux 

que você está utilizando, baseado no sistema ooperacional do seu 

endpoint Linux. 

• Distribuição baseada em Debian 

• Distribuição baseada em RPM 

4. Depois de selecionar sua distribuição, copie o texto apresentado em 

vermelho no campo Download and Instalation e cole o texto na interface 

de linha de comando Linux. Seu Token de conta já está preenchido 

automaticamente no campo por conveniência. 

5. Execute os passos de instalação em seus endpoints Linux. 

Quando o processo de instalação for concluído, o agente registra-se na console e 

o endpoint Linux aparece na página Endpoints da console Nebula. 

Para confirmar que seu servidor Linux inicia o agente quando o endpoint Linux é 

inicializado, execute o seguinte comando: 

root@linux:~# systemctl is-enabled mbdaemon 

disabled 

Se a saída deste comando for disabled, então execute o seguinte comando para 

habilitar o agente: 

root@linux:~# systemctl enable mbdaemon 

https://cloud.malwarebytes.com/


Created symlink /etc/systemd/system/multi-

user.target.wants/mbdaemon.service → 

/lib/systemd/system/mbdaemon.service 

Execute o seguinte comando novamente para confirmar que o agente está 

habilitado: 

root@linux:~# systemctl is-enabled mbdaemon 

enabled 

O indicador on-line/offline ao lado dos endpoints Linux é sempre cinza, quer o 

endpoint esteja on-line ou não. Você pode ver quando o endpoint foi verificado 

pela última vez na console Nebula na coluna Last seen, na página Endpoints. 

Opções de linha de comando para endpoints Linux na console 

Nebula 

Depois de instalar o agente Linux, você pode executar muitas operações pela 

Interface de Linha de Comando (CLI), incluindo iniciar uma varredura, atualizar 

bancos de dados ou configurar exclusões. Algumas tarefas são mais fáceis de 

executar através da interface da console Nebula, como atualizar o banco de 

dados, criar exclusões ou verificar a quarentena. Veja este artigo para os 

comandos disponíveis para os endpoints Linux. 

Lista de comandos Linux 

Digite um dos seguintes comandos em sua interface de CLI no Linux: 

Comando Descrição 



mblinux scan 

Inicia uma varredura no 

endpoint Linux. Você pode 

visualizar os resultados na 

console Nebula, na 

página Detecções. 

mblinux logs Lista o conteúdo do log. 

mblinux update 
Atualiza o banco de dados de 

malwares 

mblinux configure 

NEBULA_URI=https://cloud.malwarebytes.com 

 

mblinux configure LOGLEVEL=[debug, info, 

warn, error] 

 

mblinux configure SYSLOGLEVEL=[debug, 

info, warn, error] 

Três configurações diferentes 

que você pode fazer. Você 

pode alterar a URL Nebula para 

outro local. Isso só deve ser 

feito se for orientado pelo 

suporte. 

Você também pode configurar 

os níveis de registro para o 

arquivo de log mblinux e para o 

arquivo syslog. 

mblinux daemon [start, stop, restart] 

  

Iniciar, parar ou reiniciar os serviços 

de proteção mbdaemon. 

mblinux daemon status 
Verifique se o agente do endpoint 

Linux está ativo e em execução. 

mblinux register [AccountToken [Optional]Group] 

Registre e ativa o agente Linux. 

Você pode encontrar seu Group 

ID na console Nebula, na 

página Downloads. 



mblinux unregister Desregistra e desativa o agente Linux. 

mblinux protection status 
Mostra o status de proteção com base 

na sua política Nebula. 

mblinux exclusions list 
Lista as exclusões com base na sua 

política Nebula. 

mblinux quarantine 
Restaurar, excluir ou listar as ameaças 

em quarentena. 

mblinux diag 

Gerar arquivo de diagnóstico. Ele gera 

um arquivo 

chamado MBDiagnostics.tar.gz, 

localizado no mesmo diretório. 

Exclusão de terminais na plataforma Nebula da Malwarebytes 

Os administradores podem excluir terminais usando o console, o qual os remove 

da plataforma Nebula da Malwarebytes. Depois de um tempo, o terminal excluído 

também é removido do banco de dados da Malwarebytes. Depois disso, a 

Malwarebytes desinstala o agente do terminal. Esse artigo explica o que acontece 

ao selecionar os terminais a serem excluídos e como realizar esta ação. 

Alternativamente, você pode automatizar a remoção de endpoints inativos e 

obsoletos.  

Quando os terminais são marcados para exclusão 

Ao selecionar os terminais para exclusão, ocorre o seguinte: 

• O console identifica o terminal a ser desinstalado. 



• O console remove o terminal da Lista de Terminais. Isso irá 

liberar uma das suas licenças. 

• Se o terminal removido fizer check-in no console dentro de 90 dias: 

 

• O console informa o terminal para desinstalar o agente. 

• O terminal desinstala o Agente Malwarebytes. 

• Se o terminal fizer check-in após 90 dias: 

• A tarefa de exclusão expira no console uma vez em que o terminal 

não fez o check-in no console dentro do período de 90 dias. 

• O Malwarebytes permanece instalado no terminal e o terminal 

aparece no console novamente. Desta maneira, é necessário 

reiniciar a tarefa de exclusão no console. 

Exclusão de terminais 

Ao excluir todos os terminais de um grupo, o grupo permanece no console como 

um grupo vazio. Para excluir os terminais: 

1. Vá para Endpoints. 

2. Selecione os terminais a serem excluídos. 

3. No canto superior direito, clique em Actions. 

4. No menu suspenso, clique em Delete. Uma mensagem de aviso é exibida. 

Se você tiver certeza de que deseja continuar, clique em Delete. 

Excluir um endpoint Windows 

Ao fazer login com privilégios administrativos, você pode excluir o agente 

Malwarebytes no seu endpoint. 

Se a função de tamper estiver habilitada, então uma das duas opções deve 

acontecer: 

• A senha do tamper deve ser informada ao desinstalador. 



• O endpoint deve ser movido para outro grupo, com uma política que 

tenha a função de tamper desabilitada, e a política é propagada para o 

endpoint. 

Se o endpoint está online, a console Nebula é notificada da desinstalação local e 

remove o endpoint da console. Se estiver offline, voce deve remover 

manualmente o endpoint da console Nebula.  

Métodos disponíveis: 

1. Usar a função Adicionar/Remover Programas 

2. Executar o instalador da linha de comando do Windows, em modo 

administrador 

 

> MSIEXEC /x 

"<fullpath\Setup.MBEndpointAgent.x64.msi" /quiet 

/log 

• Se a proteção contra adulteração estiver habilitada, você deve 

usar a seguinte sintaxe: 

 

MSIEXEC.exe Password="$ecure Password 1234!" /X 

{949D1792-E377-4348-8BC4-6D643EF49B21} /quiet 

/log 

3. Para endpoints que estejam com outros problemas, ou se alguns dos 

processos acima não funcionar, então acesse este link para o download 

da ferramenta de remoção Malwarebytes Support Tool for business 

environments. 

Excluir um endpoint macOS  

https://support.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/360038524734-Malwarebytes-Support-Tool-for-business-environments
https://support.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/360038524734-Malwarebytes-Support-Tool-for-business-environments


Se o endpoint está online, a console Nebula é notificada da desinstalação local e 

remove o endpoint da console. Se estiver offline, voce deve remover 

manualmente o endpoint da console Nebula.  

Métodos disponíveis: 

1. Executar o EndpointAgentDaemon com a opção -uninstall. Observe que 

os espaços em branco devem usar o caractere de escape || se for 

utilizado algum script: 

 

sudo "/Library/Application 

Support/Malwarebytes/Malwarebytes Endpoint 

Agent/EndpointAgentDaemon -uninstall" 

2. Se a proteção contra adulteração estiver ativada, você precisará incluí-la 

como parte do comando de desinstalação. Se a senha de desinstalação 

tiver caracteres especiais, use aspas simples ou caracteres de escape. 

3. sudo '/Library/Application 

Support/Malwarebytes/Malwarebytes Endpoint 

Agent/EndpointAgentDaemon.app/Contents/MacOS/Endpoi

ntAgentDaemon' -uninstall 'UninstallPassword1234!' 

 

4. Para endpoints que estejam com outros problemas ou se o processo 

anterior não funcionar, voce pode fazer a desinstalação usando os 

seguintes comandos:  

5. sudo rm -r 

/Library/LaunchDaemons/com.malwarebytes.EndpointAge

nt.plist 

sudo rm -r 

/Library/LaunchDaemons/com.malwarebytes.agent.daemo

n.plist 



sudo rm -r 

/Library/LaunchAgents/com.malwarebytes.UserAgent.pl

ist 

sudo rm -r 

/Library/LaunchDaemons/com.malwarebytes.ncep.rtprot

ection.daemon.plist 

sudo rm -r 

/Library/LaunchDaemons/com.malwarebytes.ncep.settin

gs.daemon.plist 

sudo rm -r '/Library/Application 

Support/Malwarebytes/' 

Adicionar uma política na plataforma Nebula da Malwarebytes 

Você pode adicionar uma nova política para proteger seus grupos de terminais 

no console Nebula da Malwarebytes. A configuração da política determina como 

o Malwarebytes interage com seus terminais. Este artigo mostra como adicionar 

uma política em seu console Nebula. 

Adicionar uma política no seu console Nebula 

1. Faça o login no Malwarebytes Nebula. 

2. Clique na seta suspensa Configurações no painel de navegação 

esquerdo. 

3. Clique em Políticas. 

4. Na parte superior direita da página, clique em Novo. 

5. Na página Política, insira um nome de Política. 

6. Defina as configurações para seus terminais Windows, Mac e Linux. 

7. Role a página para cima e clique em Salvar. 

Assim que voce clicar em Save, sua nova política já aparece na lista de políticas. 

https://cloud.malwarebytes.com/auth/login


Para nomear uma política à política padrão, marque a caixa ao lado de uma 

política e clique em Definir como padrão. 

Exclua uma política em seu console Nebula 

1. Faça o login no Malwarebytes Nebula. 

2. Clique na seta suspensa Configurações no painel de navegação 

esquerdo. 

3. Clique em Políticas. 

4. Na lista de políticas, marque a caixa da política que deseja excluir. 

5. No canto superior direito, clique em Excluir. Quaisquer exclusões 

associadas apenas a esta política serão excluídas. As exclusões 

associadas a várias políticas permanecerão inalteradas. 

6. Na janela pop-up de confirmação, clique em Excluir. Se você tentar 

excluir uma política com um grupo atribuído anexado a ela, o sistema 

informará a você Esta política possui grupos atribuídos a ela e não pode 

ser excluída. 

Um pop-up de confirmação verde aparece no canto superior direito da 

seção Políticas para confirmar que você excluiu a política. 

Clone uma política em seu console Nebula 

1. Faça o login no Malwarebytes Nebula. 

2. Clique na seta suspensa Configurações no painel de navegação 

esquerdo. 

3. Clique em Políticas. 

4. Na lista de políticas, marque a caixa ao lado da política que deseja 

clonar. 

• Você não pode clonar sua política padrão. Quando você adiciona 

uma nova política, a nova política tem as configurações padrão e a 

configuração da política Padrão. 

5. Na parte superior direita da página, clique em Clonar. 

6. Na janela pop-up Clone Policy, confirme o seguinte: 

https://cloud.malwarebytes.com/auth/login
https://cloud.malwarebytes.com/auth/login


• Nome do clone. Digite um nome para a política clonada. 

• Você quer associar exclusões? O padrão da opção é SIM. Se você 

não quiser associar exclusões, mude a chave para NÃO. 

• Proteção de desinstalação: se ativada na política de host, a política 

clonada clonará a mesma senha. Caso contrário, escolha Gerar 

Automaticamente ou Configurar Manualmente uma nova senha 

para a política clonada. 

7. Role a página para cima e clique em Salvar. 

Definir as configurações do agente Endpoint na nebulosa 

Malwarebytes 

As políticas definem como o Malwarebytes se comporta ao executar uma 

verificação agendada, usando o Real-Time Protection ou monitorando a atividade 

suspeita. As políticas são aplicadas no nível do grupo e todos os terminais em um 

grupo usam a mesma política. Por padrão, os pontos de extremidade adicionados 

ao console pertencem ao Grupo Padrão que usa a Política Padrão. 

Configurações do agente de endpoint 

Para localizar a guia Endpoint agent em sua política: 

1. Vá para Configurações > Políticas. 

2. Clique em Novo ou selecione uma política existente. 

3. Selecione a guia Agente de endpoint para ver as configurações 

específicas disponíveis para cada sistema operacional. 

Opções de interface do usuário 



As opções de interface do usuário permitem ajustar a experiência do usuário do 

terminal. Isso controla o que seus usuários finais veem em suas máquinas e como 

eles podem interagir com o software Malwarebytes. 

 

As opções nesta seção são as seguintes: 

• Mostrar o ícone do Malwarebytes na área de notificação: Mostra o ícone 

do programa Malwarebytes na barra de tarefas do Windows ou na barra 

de menus do Mac. 

• Exibir notificações de proteção em tempo real: Mostra notificações na 

tela para qualquer opção de proteção em tempo real habilitada.  

• Permitir que os usuários executem uma Verificação de ameaças do 

usuário: Permite que os usuários executem verificações de ameaças com 

todas as ameaças detectadas colocadas em quarentena. Os usuários 

podem cancelar verificações de ameaças, mas não podem cancelar 

verificações controladas pelo console. As verificações de ameaças 

executadas por usuários são listadas na tela Eventos como verificações 

sob demanda. 

• Mostre os atalhos do Malwarebytes no menu Iniciar e na área de 

trabalho para executar verificações de ameaças: Cria atalhos no 

menu Iniciar e na área de trabalho do endpoint. A verificação de 

ameaças do usuário deve estar ativada para usar esta 

configuração. 



• Mostrar opção do Malwarebytes nos menus de contexto: Permite que os 

usuários digitalizem arquivos clicando com o botão direito neles. Essas 

verificações compartilham as mesmas propriedades da Verificação de 

ameaças do usuário, acima. 

• Permitir que apenas usuários de nível Administrador interajam com a 

bandeja Malwarebytes: desativa o processo de bandeja do agente de 

endpoint de carregar em contas de usuário de nível padrão. Apenas 

usuários com nível de administrador terão acesso ao processo da 

bandeja e ao ícone do Malwarebytes. Isso é útil para executar o 

Malwarebytes de uma maneira mais silenciosa ou para um ambiente 

multiusuário, como o Microsoft Terminal Services. 

Atualizações de software 

A opção de política de atualizações de software no Malwarebytes Nebula permite 

o controle sobre quando os terminais recebem atualizações de software 

Malwarebytes. Esta opção se aplica apenas às atualizações do serviço de 

proteção, as atualizações do pacote de componentes são sempre automáticas. 

As opções nesta seção são as seguintes: 

• Baixe e instale automaticamente as atualizações do aplicativo 

Malwarebytes: baixa e instala automaticamente as atualizações do 

serviço de proteção para Malwarebytes em endpoints. 

• Pausar atualizações de software: impede que as atualizações de 

software sejam aplicadas nos terminais por até 31 dias. Após 31 dias, os 

endpoints retomam o recebimento de atualizações de software quando 

são lançadas. Quando ativada, a tela da política mostra a data e a hora 

em que as atualizações continuarão. 

• Obtenha acesso antecipado ao software Malwarebytes mais recente: 

Fornece acesso antecipado ao software Malwarebytes mais recente 

antes do lançamento oficial. 

Configurações de reinicialização 



As opções de reinicialização controlam como o Malwarebytes trata as 

solicitações do console para reiniciar os terminais. Às vezes, as reinicializações 

são necessárias para concluir a correção do malware ou para aplicar alterações 

no sistema depois que o software é atualizado ou removido. 

As opções nesta seção são as seguintes: 

• Reinicializar endpoints automaticamente quando necessário: Escolha se 

o endpoint será reiniciado automaticamente conforme necessário. Se 

você desativar isso, o malware pode não ser totalmente removido do 

endpoint e as atualizações de software podem não ser aplicadas. 

• Tempo de atraso antes da reinicialização automática: A quantidade de 

tempo que o nó de extremidade aguardará antes de reinicializar. 

• Mensagem a ser exibida quando uma reinicialização é necessária: uma 

mensagem personalizada exibida no endpoint quando ele precisa ser 

reinicializado. 

• Permitir que os usuários adiem uma reinicialização: Permite que os 

usuários adiem uma reinicialização em horários predefinidos. Um 

usuário pode continuar a adiar uma reinicialização indefinidamente, a 

menos que o tempo de atraso da reinicialização seja atingido. Se um 

usuário adiar uma reinicialização, a tela Eventos mostra um evento de 

auditoria. 

Endpoints inativos 

A opção Remoção de endpoint inativo no Malwarebytes Nebula permite remover 

endpoints do console do Nebula que estiveram inativos por um determinado 

período de tempo. Quando habilitado em uma política, os endpoints que não 

fizeram check-in com o console dentro do período de tempo especificado são 

removidos automaticamente. 

Opções de inicialização 



As opções de inicialização controlam como os serviços se comportam em seus 

terminais. As opções nesta seção são as seguintes: 

• Habilitar monitoramento de integridade de serviço: permite que o 

serviço EAServiceMonitor.exe do Malwarebytes Endpoint Agent Monitor 

monitore e reinicie o serviço MBCloudEA.exe do Malwarebytes 

Endpoint Agent se ele ficar offline ou for interrompido. Atualmente, essa 

configuração se aplica apenas a nós de extremidade Windows. 

Configurar as opções de atualizações de software na plataforma 

Nebula da Malwarebytes 

La opción de política de actualizaciones de software en Malwarebytes Nebula 

permite controlar cuándo los terminales reciben actualizaciones de software de 

Malwarebytes. Esta opción solo se aplica a las actualizaciones del Servicio de 

protección, las actualizaciones del Paquete de componentes son siempre 

automáticas. 

Para encontrar e alternar esta opção na console Nebula, clique 

em Settings > Policies > selecione uma política. 

• Automatic Updates (somente para Windows): Habilite esta función para 

permitir la descarga e instalación automática de actualizaciones del 

Servicio de protección en los endpoints. 

• Para los clientes incorporados desde el 2 de marzo de 2021: esta 

función está habilitada para todas las políticas nuevas y 

existentes. 

• Para los clientes incorporados antes del 2 de marzo de 2021: esta 

función está deshabilitada para las políticas existentes y 

habilitada para las nuevas. 

• Pause Software Updates (somente para Windows): Impede que as 

atualizações de software sejam aplicadas nos endpoints por até 31 dias. 



Após 31 dias, os endpoints voltam a receber as atualizações de software, 

quando estas forem liberadas. Quando habilitada, a tela de política 

mostra a data e a hora em que as atualizações recomeça 

Notas: 

• Se você tiver atualizações de software pendentes antes de ativar as 

Atualizações Automáticas, deverá instalar manualmente as atualizações 

de software pendentes para que seus terminais possam começar a 

atualizar automaticamente. 

Configure a opção de remoção de endpoint inativo na console 

Nebula 

A opção de remoção de endpoint inativo na Nebulosa de Malwarebytes permite 

remover endpoints da console Nebula que estão inativos por um determinado 

período de tempo. Quando ativados em uma política, os endpoints que não 

fizeram check-in na console dentro do prazo especificado são removidos 

automaticamente. 

Este recurso é útil para automatizar a remoção de endpoints  desativados e ajuda 

a mostrar corretamente a quantidade de licenças em uso. Para usar este recurso, 

voce deve ativá-lo. E este recurso é útil para usuários com rigorosos requisitos de 

conformidade para exclusão de dados. 

Os endpoints que são removidos devido a essa opção se reconectam 

automaticamente ao console do Nebula se aparecerem online novamente e o 

console retém dados históricos do endpoint. Alguns cenários de exemplo são: 

• Dispositivos portáteis mantidos no armazenamento e, em seguida, 

ligados em uma data posterior 



• Os dispositivos de desktop não são usados enquanto os funcionários 

estão trabalhando remotamente por um período prolongado, mas são 

ligados em uma data posterior quando os funcionários retornarem ao 

escritório 

Para localizar e alternar essa opção no console do Nebula, clique 

em Configurações > Políticas > selecione uma política> clique na guia Agente de 

terminal > expanda a seção Terminais inativos. 

 

• Inactive Endpoints: Quando habilitada, os endpoints que ficam offline 

por mais de 90 dias são automaticamente excluídos da console Nebula. 

Você pode definir o intervalo de dias entre 30 e 365 dias. 

Notas: 

• Por padrão, a opção Remover endpoints inativos está OFF. Se você 

alterar esta opção, ou outras opções em sua Política Padrão (Default 

Policy), as alterações salvas se refletirão no modelo de novas políticas 

que você adicionar no futuro. 

• Uma vez habilitada esta opção em uma política, aguarde até 24 horas 

para a console Nebula remover automaticamente os endpoints que 

estão fora do seu período de tempo especificado 

Configurar as opções de proteção contra adulterações na plataforma 

Nebula da Malwarebytes 

A opção de política de proteção contra adulteração no Malwarebytes Nebula 

protege os terminais, limitando a capacidade do usuário final de desinstalar o 



Malwarebytes. Isso também evita que ameaças maliciosas parem, modifiquem ou 

excluam o Malwarebytes. 

Configurações de proteção contra adulteração 

Para localizar e alternar essas opções no console do Nebula, clique 

em Configurações > Políticas > selecione uma política> selecione a guia Proteção 

contra adulteração. 

 

As opções nesta seção são as seguintes: 

• Exigir que os usuários forneçam uma senha ao tentar desinstalar o 

software Malwarebytes Endpoint Agent (somente Windows): Impede 

que todos os usuários de endpoint desinstalem o software do agente 

Malwarebytes, exigindo uma senha de desinstalação separada. Isso é 

ativado por padrão para todas as políticas novas e clonadas, os usuários 

que tentam desinstalar o agente do nó de extremidade não podem 

prosseguir sem esta senha. 

• Clique no ícone mostrar senha para ver a senha atual. 

• Clique no ícone de cópia para copiar a senha  atual quando 

exibida. 



• Clique em Alterar senha para modificar a senha atual. 

 
• Impede que os serviços e processos do Malwarebytes sejam 

interrompidos (somente Windows 10): Impede que o malware 

interrompa, modifique ou exclua o Malwarebytes Endpoint Agent. 

Notas 

• Endpoint Protection ou Endpoint Detection & Response são necessários 

para usar os dois recursos. 

• Ambos os recursos não oferecem suporte a pontos de extremidade do 

Windows XP. 

Definir as configurações de proteção na nebulosa Malwarebytes 

Policies define how Malwarebytes behaves when using Real-time protection. 

Policies are applied at the group level, and all endpoints in a group use the same 

policy. By default, endpoints added to the console belong to the Default Group, 

and the Default Policy. 



Configurações de proteção 

Para localizar a guia Configurações de proteção em sua política: 

1. Vá para Configurações > Políticas. 

2. Clique em Novo ou selecione uma política existente. 

3. Selecione a guia Configurações de proteção para ver as configurações 

específicas disponíveis para cada sistema operacional. 

Proteção em tempo real 

Os recursos de proteção em tempo real fazem parte da sua assinatura do 

Malwarebytes Endpoint Protection ou Endpoint Detection and Response. 

Quando você ativa os recursos de proteção em tempo real, todos os plug-ins 

necessários são instalados automaticamente em seus terminais. Recomendamos 

o uso de todos os recursos do Malwarebytes Endpoint Protection para obter a 

melhor proteção. 

As opções nesta seção são as seguintes: 

• Proteção da Web: bloqueia o acesso de e para endereços de Internet 

conhecidos ou suspeitos. Desativar este recurso pode afetar a segurança 

de seus terminais. 

• Proteção de exploração: protege contra explorações de vulnerabilidade 

para aplicativos instalados. Quando os aplicativos são iniciados, o 

Exploit Protection os protege. Ele pode impedir ataques que outros 

aplicativos de segurança não percebam. 

• Bloquear ataques de teste de penetração: bloqueia as tentativas de teste 

de penetração em dispositivos para evitar uma violação. 

• Gerenciar aplicativos protegidos: aplicativos populares são 

automaticamente suportados e podem ser vistos aqui.  

• Configurações anti-exploit: Permite a configuração de algumas 

medidas anti-exploit. As configurações padrão equilibram o 



desempenho do endpoint e a proteção anti-exploit. Para mantê-lo 

seguro, algumas dessas configurações não podem ser alteradas. 

IMPORTANTE: Recomendamos não alterar essas configurações, a menos que 

instruído a fazê-lo pelo suporte do Malwarebytes.  

Proteção contra malware 

Este recurso protege contra conteúdo malicioso que tenta ser executado em seus 

terminais. O malware vem de várias fontes, como downloads, unidades externas 

e anexos de e-mail. Recomendamos deixar a Proteção contra malware ativada. A 

proteção contra malware está sempre ativada em Macs usando proteção em 

tempo real. 

Proteção de comportamento 

A Proteção Comportamental protege contra ransomware conhecidos e 

desconhecidos. O ransomware geralmente permanece sem ser detectado até que 

seja ativado. Recomendamos manter a proteção contra comportamento ativada. 

A proteção de comportamento não é compatível com terminais com Windows XP 

ou Windows Vista. 

Bloco de aplicativos 

O bloco de aplicativos tem como objetivo bloquear completamente os aplicativos 

de desenvolvedores mal-intencionados, evitando que sejam executados no 

endpoint. Nesse caso, o aplicativo não é colocado em quarentena, mas não pode 

ser executado. Habilite este recurso para evitar que aplicativos potencialmente 

maliciosos sejam executados em seus terminais Mac. 

Proteção Adicional 



Essas opções controlam se o Malwarebytes se protege contra adulteração e 

acesso a unidades USB. Esses recursos exigem que a proteção em tempo real seja 

ativada. 

As opções nesta seção são as seguintes: 

• Autoproteção: permite que o Malwarebytes crie uma "zona segura" para 

evitar o controle malicioso do aplicativo Malwarebytes. O módulo de 

autoproteção tem um breve período de inicialização. 

 

• Processo de inicialização: Faz a Autoproteção iniciar mais 

cedo quando o endpoint está inicializando. Isso afeta a ordem de 

inicialização dos serviços e drivers de software. 

• Controle de dispositivo: controle o acesso quando as unidades 

estiverem conectadas via USB. 

• Permitir acesso total ao dispositivo: permite copiar e 

modificar arquivos no dispositivo. 

• Acesso somente leitura ao dispositivo: permitir a cópia de 

arquivos do dispositivo e bloquear a modificação ou cópia 

de arquivos para o dispositivo. 

• Bloquear acesso ao dispositivo: Bloqueie a modificação e a 

cópia de arquivos para o dispositivo. 

Atualizações de proteção 

Atualizações de proteção são atualizações de banco de dados do Malwarebytes 

usadas por varreduras e recursos de proteção em tempo real. Para obter mais 

informações sobre atualizações de proteção, consulte Malwarebytes Endpoint 

Protection settings for Protection updates. 

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413799219987
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413799219987


 

As opções nesta seção são as seguintes: 

• Verifique se há atualizações do software de proteção: a frequência com 

que o endpoint verifica os servidores Malwarebytes em busca de 

atualizações. Escolha um período de 15 minutos a 7 dias. 

• Atraso nas atualizações de proteção: adia as atualizações de proteção 

mais recentes em 1, 3 ou 5 horas. Escolha um período de atraso ou 

defina Sem atraso, o que é recomendado. 

Importante: Atrasos entre as atualizações de proteção podem reduzir o risco de 

encontrar um falso positivo, mas aumenta a vulnerabilidade a ameaças de dia 

zero. Para mais informações, veja Protection Updates Delay overview. 

Configurações adicionais de proteção do Windows 

(requer que a proteção em tempo real esteja 

habilitada) 

Essas opções afetam quando a proteção em tempo real é carregada e como o 

Malwarebytes é registrado na Central de Ações do Windows. 

As opções nesta seção são as seguintes: 

• Atrasar a proteção em tempo real quando o Malwarebytes é iniciado 

por: Quanto tempo o serviço de proteção em tempo real está atrasado. 

Ajuste esta opção com base em quais serviços entram em conflito com o 

Real-Time Protection. O atraso pode variar de 15 a 180 segundos. 

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789972115


• Centro de Ações do Windows: O Centro de Ações do Windows o alerta 

quando há um problema que requer atenção. Você pode optar por 

registrar o Malwarebytes como a solução de segurança do Windows em 

nós de extremidade não-servidor. Isso permite que o Windows Action 

Center mostre notificações do Malwarebytes. 

• Deixe o Malwarebytes aplicar as melhores configurações do 

Windows Action Center: o Malwarebytes determina se ele deve 

ser registrado no Windows Action Center. Não é registrado se 

alguma das seguintes condições for verdadeira: 

• Microsoft Security Essentials está em uso e a versão do 

Windows é 7 ou anterior. 

• Windows Defender está em uso e a versão do Windows é 8 

ou mais recente. 

• Nunca registre o Malwarebytes no Windows Action Center: o 

Malwarebytes nunca aparece no Windows Action Center. 

• Sempre registre o Malwarebytes no Windows Action Center: o 

Malwarebytes sempre aparece no Windows Action Center. 

Configurações anti-exploit na nebulosa Malwarebytes 

O Exploit Protection protege contra exploração de vulnerabilidade de programas 

em seus terminais. As configurações padrões equilibram o desempenho entre o 

terminal e a proteção. É possível personalizar a proteção contra exploits usando 

as Configurações Avançadas. 

IMPORTANTE: Embora esse artigo sirva como uma referência para as 

Configurações Avançadas, recomendamos que elas não sejam alteradas a menos 

que orientado por um técnico de suporte da Malwarebytes. 

Para revisar ou editar as configurações avançadas de proteção contra exploração, 

vá para Políticas > selecione uma política> selecione Configurações de 

proteção > Configurações avançadas > Configurações anti-exploração. 



 

 

Proteção de aplicativos (Application Hardening) 

As configurações de Proteção de aplicativos ajudam os programas a serem mais 

resilientes contra exploits. 

• Imposição obrigatória DEP: Ativa a prevenção da execução de dados 

permanentemente nos aplicativos que não fazem isso por padrão. 

• Imposição obrigatória Anti-HeapSpraying: Reserva partes da memória 

para evitar o abuso por técnicas de ataque heap spraying. 

• Imposição obrigatória Anti-HeapSpraying dinâmica: Analisa a memória 

heap de um processo protegido para procurar por códigos shell 

maliciosos. 



• Imposição obrigatória ASLR ascendente: Agrega o uso aleatório da 

memória heap quando o processo é iniciado. 

• Desabilitar o processamento de scripts do IE VB: Impede o 

carregamento do mecanismo de script do Visual Basic, pois os exploits 

costumam abusar dessa tecnologia. Aplica-se somente aos navegadores 

Internet Explorer. 

• Detecção de tentativas de rastreio anti-exploit: Detecta tentativas dos 

kits de exploits populares para identificar o terminal e determinar sua 

vulnerabilidade. 

Proteção avançada da memória (Advanced Memory 

Protection) 

A Proteção de memória avançada impede que o código shell exploit execute seu 

código payload na memória. 

• Detecção de endereço de retorno malicioso: Também chamada de 

mitigação “Caller”. Detecta se o código é executado fora de qualquer 

módulo carregado. 

• Proteção de bypass DEP: Detecta tentativas de desativar a prevenção de 

execução de dados. 

• Proteção contra sequestro de patch de memória: Detecta e previne 

tentativas maliciosas de usar o WriteProcessMemory para fazer o 

bypass da prevenção de execução de dados. 

• Proteção de Stack Pivoting: Detecta e previne que o código exploit use 

um stack de memória falso. 

• Detecção de gadget ROP: Detecta e previne gadgets de programação 

orientada a retorno quando uma API do Windows é chamada. São feitas 

provisões para proteção individualizada das instruções "CALL" e "RET". 

Proteção por comportamento de aplicativos 

(Application Behavior Protection) 



As configurações de proteção do Application Behavior Protection previnem que o 

payload do exploit seja executado e infectado pelo sistema. Elas representam a 

última linha de defesa se um exploit conseguir se infiltrar pelas camadas de 

proteção anteriores. Essa camada também detecta e bloqueia exploits que não 

dependem de corrupção de memória, como fuga de sandbox Java ou exploits que 

abusam do projeto do aplicativo. 

• Proteção contra LoadLibrary maliciosa: Evita a utilização ou entrega de 

uma biblioteca payload a partir de um caminho de rede UNC. 

• Proteção contra processamento de VB scripts do IE: Detecta e previne 

exploits referentes à vulnerabilidade de design do aplicativo, mais 

conhecida como CVE-2014-6332. Para mais informações sobre esse 

exploit, consulte https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2014-6332. 

• Se for necessário usar um VBScript para um aplicativo interno, 

consulte a Proteção anti-exploit do endpoint protection que está 

bloqueando o Visual Basic 6. 

• Proteção contra conteúdo de MessageBox: Previne que exploits 

entreguem uma messagebox como payload. Essa opção fica desabilitada 

por padrão; esses tipos de payloads são inofensivos e usados, em geral, 

apenas em provas de conceito. 

• Proteção contra abuso de Office WMI: Protege contra exploit de macros 

do Microsoft Office que usam a Instrumentação de Gerenciamento do 

Windows (WMI). 

• Proteção contra abuso de Office VBA7: Protege contra exploits de macro 

do Microsoft Office que usam aplicativos Visual Basic. 

Proteção Java (Java Protection) 

O Java Protection protege contra exploits geralmente usados em programas Java. 

• Previne linha de comando de Java com base na Web: Protege contra 

programas Java com base na Web que enviam comandos para o sistema. 

• Proteção Shell de entrada maliciosa em Java: Protege contra shell 

exploits remotos cujos payloads utilizam sockets de entrada. 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2014-6332
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413802429587
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413802429587


• Proteção Shell de saída maliciosa em Java: Protege contra shell exploits 

remoto cujos payloads utilizam sockets de saída. 

• Proteção genérica Metasploit/Meterpreter Java: Detecta e previne 

tentativas de usar o payload Metasploit Java/Meterpreter. 

• Proteção de execução de comando Metasploit/Meterpreter Java: Detecta 

e bloqueia comandos em uma sessão Java/Meterpreter estabelecida. 

• Permite operações Java não seguras nas faixas IP internas: Permite 

ferramentas e aplicativos inseguros em rede corporativa interna ao 

mesmo tempo que protege contra ameaças Java externas. 

Lista de aplicações protegidas no Malwarebytes Nebula 

As assinaturas Malwarebytes Endpoint Protection e Malwarebytes Endpoint 

Detection and Response incluem uma lista abrangente de aplicativos para 

proteger. Esta lista é o conjunto padrão de aplicativos protegidos pela nossa 

tecnologia Anti-Exploit. A tecnologia Anti-Exploit é um módulo de proteção 

multicamadas da Malwarebytes que evita ataques de exploração que usam as 

vulnerabilidades encontradas nesses aplicativos. 

Para encontrar a lista de aplicativos protegidos no console do Nebula, vá para 

Configurações> Políticas > selecione uma política > selecione Configurações de 

proteção > Explorar proteção > Configurações avançadas > Gerenciar aplicativos 

protegidos. 

Quando você clica em Gerenciar aplicativos protegidos, uma janela exibe a lista 

completa de aplicativos que a Malwarebytes protege. Por predefinição, a 

proteção para estas aplicações está ativada. Veja abaixo a lista completa: 

Application File Name 

Adobe Acrobat acrobat.exe 



Adobe Reader acrord32.exe 

Comodo Dragon dragon.exe 

Cyberfox cyberfox.exe 

Foxit Phantom Foxit PhantomPDF.exe 

Foxit Phantom FoxitPhantomPDF.exe 

Foxit Reader foxit reader.exe 

Google Chrome (and plug-ins) chrome.exe 

IceDragon icedragon.exe 

Internet Explorer (and add-ons) iexplore.exe 

Java java.exe 

Java javaw.exe 

Java javaws.exe 

Java Process Launcher jp2launcher.exe 

LibreOffice soffice.bin 



Maxthon maxthon.exe 

Microsoft Access msaccess.exe 

Microsoft Edge (Chromium based) msedge.exe 

Microsoft Edge (and add-ons) MicrosoftEdge.exe 

Microsoft Office Excel excel.exe 

Microsoft Office PowerPoint powerpnt.exe 

Microsoft Office Publisher mspub.exe 

Microsoft Office Word winword.exe 

Mozilla Firefox (and add-ons) firefox.exe 

Opera (and plug-ins) opera.exe 

Palemoon palemoon.exe 

QuickTime Player quicktimeplayer.exe 

Seamonkey seamonkey.exe 

Tor Browser tor.exe 



VLC Player vlc.exe 

Waterfox waterfox.exe 

Winamp Player winamp.exe 

Windows Media Player (mplayer2) mplayer2.exe 

Windows Media Player (wmplayer) wmplayer.exe 

Adicionar um aplicativo à Proteção contra Exploit no Malwarebytes 

Nebula 

Nas configurações de política da console Nebula, você pode adicionar aplicativos 

para a nossa tecnologia Anti-Exploit proteger. A tecnologia Anti-Exploit é um 

módulo de proteção multicamadas da Malwarebytes que evita ataques de 

exploração que usam as vulnerabilidades encontradas nesses aplicativos. 

É importante proteger os aplicativos usados por seus endpoints que ainda não 

estejam na lista de Aplicativos Protegidos da política padrão.  

Se você deseja proteger outros aplicativos usando a tecnologia Malwarebytes 

Anti-Exploit, siga estas etapas: 

1. Faça login na Malwarebytes Nebula. 

2. Acesse a opção Definições > Políticas. 

3. Selecione uma política. 

4. Selecione a opção Configurações de proteção. 

5. Em Proteção de exploração, clique em Configurações avançadas. 

https://cloud.malwarebytes.com/auth/login


6. Clique em Gerenciar aplicativos protegidos. A janela Aplicativos 

protegidos é exibida. 

7. Clique em Adicionar. A janela Adicionar um aplicativo é exibida. 

8. Preencha os seguintes campos: 

• Nome do aplicativo: insira um nome para o aplicativo. 

• Arquivo do aplicativo: insira o nome do arquivo para o aplicativo. 

• Tipo de Programa: Selecione um tipo de programa no menu 

suspenso: 

• Navegadores 

• Navegadores baseados no Chrome 

• Reprodutores de mídia 

• MS Office 

• Leitores de PDF 

• Outros 

9. Clique em OK. 

Você pode Editar ou Remover aplicativos protegidos da janela Aplicativos 

Protegidos. Caso seja necessário, recomendamos desativar a proteção para 

aplicativos individuais em vez de removê-los. 

Configurar as opções de scan na console Malwarebytes Nebula 

As políticas definem como o Malwarebytes se comporta ao executar uma 

verificação agendada (scan). As políticas são aplicadas no nível do grupo e todos 

os endpoints de um mesmo grupo usam a mesma política. Por padrão, os 

endpoints adicionados à console pertencem ao Grupo Padrão e à Política Padrão. 

Configurações de Scan 

Para localizar a guia Configurações de Scan em sua política: 

1. Vá para Configurações > Políticas. 



2. Clique em Novo ou selecione uma política existente. 

3. Selecione a guia Configurações de Scan para ver as configurações 

específicas disponíveis para cada sistema operacional. 

Verificações de ameaças 

Os scans de ameaças (Threat Scan) são mais completos do que uma scan nrápido 

(Hyper Scan). Os scans de ameaças têm as seguintes opções: 

• Verificar o conteúdo de pastas compactadas (por exemplo, .zip, .rar etc.): 

O scan verifica o interior de arquivos compactados. 

• Detectar arquivos anômalos sem assinatura: O scan examina o 

comportamento do arquivo, além de verificar os arquivos usando 

informações de ameaças conhecidas. 

• Varredura de rootkits nos terminais: O scan busca por rootkits. Isso 

pode aumentar o tempo necessário para concluir uma busca. 

• Use algoritmos de sistema especializados para identificar arquivos 

maliciosos: Aprimora os recursos de busca para localizar arquivos 

maliciosos dentro do sistema. 

Scans de ameaças, scans hyper e proteção em tempo 

real 

Estas opções se aplicam a scans de ameaças, scans hyper e proteção em tempo 

real: 

• Tratar programas potencialmente indesejados (PUPs) como malware 

(recomendado): especifica se os programas potencialmente indesejados 

são tratados como malware ou ignorados. 

• Tratar modificações potencialmente indesejadas (PUMs) como malware 

(recomendado): especifica se as modificações potencialmente 

indesejadas são tratadas como malware ou ignoradas. Aplica-se apenas 

a endpoints com Windows. 



Opções de scans adicionais 

As opções de scan adicionais ajudam a determinar a prioridade do sistema do 

endpoint para executar o scan e o uso de CPU nos scans. 

As opções nesta seção são as seguintes: 

• Selecione como os endpoints devem priorizar os scans em relação ao 

desempenho do sistema: Ativa a seleção manual de prioridade para os 

scans programados. 

• Baixa prioridade: os scans requerem mais tempo para serem 

concluídos, mas têm um impacto menor no desempenho. 

• Prioridade alta: permite que os scans sejam executados com mais 

rapidez, mas isto pode afetar o desempenho do sistema como um 

todo. 

• Seleciona a alocação máxima de recursos da CPU para os scans: Controla 

a quantidade máxima de energia de processamento usada durante um 

scan manual ou programado do sistema em terminais Mac. Para saber 

mais, veja: Definição de uso da CPU em endpoints Mac em Malwarebytes 

Nebula. 

Clonar uma política na plataforma Nebula da Malwarebytes 

As políticas definem como o Malwarebytes se comporta ao usar os recursos 

Endpoint Detection and Response. As políticas são aplicadas no nível do grupo e 

todos os terminais em um grupo usam a mesma política. Por padrão, os pontos 

de extremidade adicionados ao console pertencem ao Grupo Padrão e à Política 

Padrão. 

Configurações de detecção e resposta de 

endpoint 

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789774867
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789774867


Para localizar a guia Endpoint Detection and Response em sua política: 

1. Vá para Configurações > Políticas. 

2. Clique em Novo ou selecione uma política existente. 

3. Selecione a guia Endpoint Detection and Response para ver as 

configurações específicas disponíveis para cada sistema operacional. 

Monitoramento de atividades suspeitas 

O monitoramento de atividades suspeitas é um recurso incluído no 

Malwarebytes Endpoint Detection and Response. Ele observa o comportamento 

potencialmente malicioso, monitorando os processos, o registro, o sistema de 

arquivos e a atividade da rede no terminal. O monitoramento de atividades 

suspeitas usa modelos de aprendizado de máquina e análises baseadas em 

nuvem para detectar quando ocorre uma atividade questionável. 

Rollback de ransomware 

Ransomware Rollback é um recurso Malwarebytes Endpoint Detection and 

Response que corrige os danos causados aos seus endpoints do Windows por 

ransomware. Ransomware Rollback usa um processo de restauração especial 

para reverter danos causados por ameaças. Junto com nosso Malware Removal 

Engine, o cache de rollback permite que o Endpoint Agent restaure arquivos 

removidos ou criptografados por malware. 

Isolamento de endpoint 

O Malwarebytes Endpoint Detection and Response inclui o isolamento de 

endpoint, que interrompe temporariamente a propagação de ameaças entre os 

endpoints, restringindo sua comunicação ou acesso. Um endpoint isolado ainda 

pode se comunicar com o console e executar processos do Malwarebytes. 

Shell de resposta ativa 



O Active Response Shell fornece a capacidade de investigar ataques, coletar 

dados forenses e corrigir detecções em terminais remotos. 

Superadministradores autorizados podem acessar remotamente seus endpoints 

com segurança com o Malwarebytes Nebula. 

Configure o monitoramento de atividades suspeitas na nebulosa 

Malwarebytes 

O monitoramento de atividades suspeitas é um recurso incluído no 

Malwarebytes Endpoint Detection and Response. Ele observa o comportamento 

potencialmente malicioso, monitorando os processos, o registro, o sistema de 

arquivos e a atividade da rede no terminal. 

O monitoramento de atividades suspeitas usa modelos de aprendizado de 

máquina e análises baseadas em nuvem para detectar quando ocorre uma 

atividade questionável. Este artigo explica como habilitar o monitoramento de 

atividades suspeitas em uma política. 

Configurações de monitoramento de 

atividades suspeitas 

Para localizar as configurações de monitoramento de atividades suspeitas em sua 

política: 

1. Vá para Configurações > Políticas. 

2. Clique em Novo ou selecione uma política existente. 

3. Selecione a guia Endpoint Detection and Response. 

4. Localize o monitoramento de atividades suspeitas para ver as 

configurações específicas disponíveis para cada sistema operacional. 

Monitoramento de atividades suspeitas 



As opções nesta seção são as seguintes: 

• Monitoramento de atividades suspeitas: permite o monitoramento 

comportamental de atividades suspeitas em terminais usando modelos 

de aprendizado de máquina e análise baseada em nuvem para detectar 

quando ocorre atividade questionável. 

Configurações avançadas 

As configurações avançadas incluem recursos adicionais para monitoramento de 

atividades. 

As opções nesta seção são as seguintes: 

• Habilitar o monitoramento do sistema operacional do servidor para 

atividades suspeitas: Habilita o monitoramento de atividades suspeitas 

para os sistemas operacionais do servidor. Os endpoints do sistema 

operacional do servidor podem causar carga extra com o 

monitoramento comportamental. 

• Ativa um modo de detecção muito agressivo: se o modo de detecção 

agressivo estiver ativado, o Malwarebytes usa um limite mais restrito 

para sinalizar processos como suspeitos e é mais agressivo em suas 

detecções. O modo de detecção agressiva ajuda a proteger seus 

endpoints de ameaças desconhecidas adicionais, mas pode aumentar os 

falsos positivos. 

• Colete eventos de rede para incluir na pesquisa: A alternância de 

eventos de rede permite que você permita ou restrinja a coleção de 

eventos de rede para incluir nas pesquisas do Flight Recorder. Ativar 

essa configuração aumenta a quantidade de tráfego enviado para a 

nuvem. Por padrão, a alternância está definida como DESLIGADA. 



Configurar o Active Response Shell na Nebulosa do Malwarebytes 

O Malwarebytes Endpoint Detection and Response inclui o Active Response Shell, 

que fornece a capacidade de investigar ataques, coletar dados forenses e corrigir 

detecções em terminais remotos. Superadministradores autorizados podem 

acessar remotamente seus endpoints com segurança com o Malwarebytes 

Nebula. 

Configurar shell de resposta ativa 

1. Vá para Configurações > Políticas. 

2. Clique em Novo ou selecione uma política existente. 

3. Selecione a guia Detecção e resposta do endpoint. 

4. Localize o Active Response Shell e marque a caixa para Windows. 

 

Shell de resposta ativa 

Fornece acesso para usar o Active Response Shell para gerenciar seus endpoints 

remotamente com o Malwarebytes Nebula. As opções disponíveis são: 

• Shell de resposta ativa: ativa ou desativa o shell de resposta ativo. 

Configurações avançadas 

As configurações avançadas incluem recursos adicionais para o Active Response 

Shell. As opções disponíveis são: 



• Habilitar conexões seguras usando a fixação de certificados: limita quais 

certificados digitais são usados com o Active Response Shell, fornecendo 

segurança adicional. 

Configurar reversão de ransomware na nebulosa de Malwarebytes 

Ransomware Rollback é um recurso Malwarebytes Endpoint Detection and 

Response que corrige os danos causados aos seus endpoints do Windows por 

ransomware. Ransomware Rollback usa um processo de restauração especial 

para reverter danos causados por ameaças. Junto com nosso Malware Removal 

Engine, o cache de rollback permite que o Endpoint Agent restaure arquivos 

removidos ou criptografados por malware. Com o Rollback, um cache local é 

criado no endpoint para armazenar as alterações do arquivo do sistema e esse 

cache é usado para ajudar a reverter as alterações causadas pelo ransomware. 

Você deve habilitar o monitoramento de atividade suspeita para usar a reversão 

de ransomware e habilitar o monitoramento do sistema operacional do servidor 

para permitir a reversão nos terminais do servidor.   

Configurações de reversão de 

ransomware 

Para localizar as configurações de reversão de ransomware em sua política: 

1. Vá para Configurações > Políticas. 

2. Clique em Novo ou selecione uma política existente. 

3. Selecione a guia Endpoint Detection and Response. 

4. Localize Ransomware Rollback para ver as configurações específicas 

disponíveis para cada sistema operacional. 

Rollback de ransomware 



Ajuda na recuperação de ransomware, restaurando arquivos danificados ou 

criptografados de backups locais. As opções disponíveis são as seguintes: 

• Rollback de ransomware: ativa ou desativa a reversão de ransomware. 

Configurações avançadas 

As configurações avançadas incluem recursos adicionais para Ransomware 

Rollback. 

As opções nesta seção são as seguintes: 

• Tempo de reversão: determina por quanto tempo o Malwarebytes 

armazena informações no cache. Aumentar esse tempo aumenta o 

tamanho do cache nos terminais, pois o cache armazena as alterações 

feitas durante o período escolhido. O valor padrão é 48 horas. 

• Cota de rollback de espaço livre em disco: configura a porcentagem 

máxima de espaço livre em disco a ser alocado para backups de 

arquivos. A configuração padrão é 30%, mas você pode ajustar entre 10-

70%. Essa configuração se aplica a todos os terminais anexados à 

política. 

• Tamanho do arquivo de rollback da estação de trabalho: Limita os 

arquivos de backup no cache com base no tamanho do arquivo. 

Arquivos maiores que o tamanho máximo não são armazenados em 

backup. Aumentar o tamanho máximo do arquivo aumenta o tamanho 

do cache em cada terminal e servidor. 

Notas: 

• Aconselhamos monitorar o espaço livre em disco dos discos rígidos 

usados como um local alternativo de backup para garantir que haja 

espaço suficiente disponível. 

• Cada ponto de extremidade usa no máximo 30% do espaço livre em 

disco para evitar problemas com o sistema operacional. Isso sempre é 

relativo ao "espaço em disco disponível" no disco rígido. Se em algum 



ponto a capacidade do disco rígido for reduzida, a pasta de backup será 

redimensionada automaticamente para manter a mesma porcentagem, 

excluindo os arquivos mais antigos para acomodar o espaço. 

• Você deve ser um superadministrador ou administrador para configurar 

a reversão de ransomware. Outros usuários com acesso à política 

podem visualizar as configurações de Rollback. 

Use a reversão para corrigir um endpoint 

A reversão de ransomware é gerenciada por meio da tela Suspicious Activity 

Monitoring. Vá para Atividade Suspeita. 

Ao lado de cada ameaça potencial, você pode executar ações imediatas 

rapidamente. 

Na coluna Ações, clique no ícone de reticências para corrigir ou Fechar incidente. 

 

Configurar o isolamento do endpoint na nebulosa de Malwarebytes 

O Malwarebytes Endpoint Detection and Response inclui o recurso de isolamento 

de terminais, que impede temporariamente a propagação das ameaças entre os 

terminais, restringindo sua comunicação ou acesso. Mesmo que esteja isolado, o 

terminal ainda pode se comunicar com a console e realizar os processos do 

console Malwarebytes. Os Super Admin e administradores podem isolar os 

endpoints protegidos por políticas com o recurso Endpoint Isolation ativado. 



 

Tipos de isolamento 

Há três tipos diferentes de isolamento. Eles podem ser habilitados 

separadamente ou combinados para aumentar o isolamento. Os três tipos de 

isolamento são: 

• Isolamento da rede: Evita que o terminal se comunique com outros 

dispositivos em sua rede. 

• Isolamento do processo: Restringe quais processos podem ser 

executados no terminal e impede a interação dos processos. 

• Isolamento do computador (somente Windows): Impede que os 

usuários acessem o terminal. 

Com o Isolamento do Processo habilitado, somente os Processos Privilegiados 

têm permissão para serem iniciados no terminal. Os processos privilegiados 

pertencem a um dos seguintes tipos: 

• Processos predefinidos (codificados): Atualmente há dois processos 

predefinidos: CONSENT.exe, necessário para executar os processos 

elevados UAC; e CSRSS.EXE o qual é um processo crítico do sistema. 

• Processos assinados digitalmente pela Malwarebytes: Eles têm 

permissão para executar de forma irrestrita nos terminais isolados. 



• Processos gerados por outros processos privilegiados: Um processo 

com um processo principal privilegiado também será privilegiado. Um 

processo subordinado privilegiado pode criar mais processos 

subordinados privilegiados. 

Isolamento do terminal 

Antes de poder isolar um terminal, você deve primeiro habilitar o recurso 

Isolamento de terminal nas configurações de política. Isso é necessário para 

instalar plugins para o Endpoint Agent. Quando uma verificação terminar, é 

possível isolar o terminal. 

O isolamento é acumulativo. Se selecionar um terminal isolado e aplicar outro 

tipo de isolamento, os dois tipos de isolamento serão aplicados. Para isolar um 

terminal: 

1. Vá para Configurações > Políticas. 

2. Clique em Novo ou selecione uma política existente. 

3. Selecione a guia Endpoint Detection and Response. 

4. Localize Habilitar isolamento de endpoint para permitir o bloqueio / 

desbloqueio de endpoints e marque a caixa para seus endpoints 

Windows e / ou Mac. 

O isolamento é cumulativo. Se você selecionar um ponto de extremidade isolado 

e aplicar outro tipo de isolamento, os dois tipos de isolamento serão aplicados. 

1. Vá para Endpoints e selecione um endpoint para isolar. 

2. Clique no menu Ações no canto superior direito. Selecione Isolar 

endpoint (s). 



3. Confirme os tipos de isolamento desejados e clique em SIM. Todos os 

tipos de isolamento são ativados por padrão. 

 

Alterar o tipo de isolamento 

Para alterar o tipo de isolamento aplicado a um terminal, é necessário: 

• Incluir os tipos de isolamento adicionais 

• Remover todo o isolamento existente e aplicar os tipos de isolamento 

necessários 

Remover o Isolamento do terminal 



É possível remover os terminais do isolamento na tela Endpoints. A remoção do 

isolamento de um terminal desabilita todos os tipos de isolamento aplicados a 

este terminal. 

1. Vá para Endpoints. 

2. Selecione os terminais que deseja remover do isolamento. 

3. No canto superior direito da tela, selecione Ações > Remover 

isolamento. 

4. O terminal será removido do isolamento e reiniciará automaticamente. 

Você poderá perder qualquer trabalho que não esteja salvo. 

 

Personalizar alertas de isolamento de 

terminal (somente Windows) 

Você pode personalizar a mensagem exibida nos terminais quando eles são 

isolados. Isso é opcional e é alterado na configuração da política. 

1. Vá para Configurações > Políticas. 

2. Clique em Novo ou selecione uma política existente. 

3. Selecione a guia Endpoint Detection and Response. 

4. Localize Habilitar isolamento de terminal para permitir o bloqueio / 

desbloqueio de terminais e selecione Configurações avançadas. 



5. Insira o texto personalizado nos campos Título de 

isolamento e Mensagem de isolamento ou clique em Usar mensagem 

padrão para restaurar o padrão. 

6. Você pode carregar uma imagem BMP para exibir junto com a 

mensagem. Arraste um arquivo de imagem para a área de upload ou 

clique em ESCOLHER UM ARQUIVO para selecionar uma imagem. 

Nota: O tamanho máximo do arquivo é 2 MB e deve ser um arquivo BMP 

nativo para ser exibido corretamente. 

7. Clique em SALVAR para salvar as alterações. A nova mensagem de 

isolamento será mostrada para futuros isolamentos de endpoint. Não 

afeta os terminais isolados atualmente. 

 

Configurar proteção de força bruta na nebulosa de Malwarebytes 

A Proteção da Força Bruta está configurada nas configurações de política do 

console do Nebula do Malwarebytes. Com base nessas configurações, o 



Malwarebytes Endpoint Agent monitora as tentativas de login do protocolo 

Windows™ com falha, e cria uma regra de Firewall do Windows para bloquear 

temporariamente o endereço do IP de entrada. 

IMPORTANTE: Ativar esse recurso pode habilitar o Firewall do Windows, 

dependendo de como os ataques são manipulados na regra de disparador: 

• Modo de bloqueio: O Firewall do Windows é habilitado 

automaticamente; os ataques são bloqueados pelo período de tempo 

definido e relatados. 

• Modo de monitorização e deteção: o Firewall do Windows não está 

activado; os ataques só são reportados. 

• Os dispositivos de gateway de rede não serão bloqueados se 

forem a única fonte de todo o tráfego de entrada da rede. 

Para configurar a Proteção da Força Bruta: 

1. Faça login no Malwarebytes Nebula. 

2. No painel de navegação esquerdo, vá para Settings > Policies. 

3. Selecione uma política. Em seguida, selecione a guia de proteção de 

força bruta. 

4. Alterne os seguintes protocolos para os seus terminais ou servidores: 

• Protocolos de terminais e servidores: Ligue a alternância RDP. 

• Protocolos somente servidor: ligue as 

alternâncias FTP, IMAP, MSSQL, POP3 ou SMTP. 

5. Altere os campos de porta com base em seus requisitos de ambiente e 

protocolo do terminal. 

• Protocolos de terminais e servidor: Você pode especificar uma 

porta personalizada para monitorar. Deixe em branco para 

detectar automaticamente a porta usada no nó de extremidade 

com base no sistema operacional. 

• Protocolos somente servidor: Estes são padrão para as 

configurações de porta recomendadas do Windows. Configure 

manualmente os protocolos de porta se as configurações do 

https://cloud.malwarebytes.com/auth/login


protocolo do servidor forem diferentes das portas padrão do 

Windows. 

6. Crie uma regra de disparador baseada no número de tentativas de login 

remoto com falha dentro de um determinado intervalo de minutos em 

todos os protocolos habilitados. Escolha obstruir o endereço IP de Um 

ou Mais Servidores Cisco ICM NT, ou monitorar e detectar o 

evento quando o ponto inicial do disparador é alcançado. 

7. Opcionalmente, altere a opção Impedir que as conexões de rede privada 

sejam bloqueadas. Quando habilitados, os valores-limite dentro dos 

intervalos de endereços de rede privada não acionarão a Proteção da 

Força Bruta devido a tentativas de login falhadas. 

8. Clique em Save no canto superior direito da sua política. 

Quando sua regra de Proteção de Força Bruta é acionada, o evento é registrado 

na página Detecções como uma intrusão remota. Se sua regra estiver definida 

para bloquear, uma regra de Firewall do Windows será criada no terminal e o 

evento será exibido na página Regras de Bloqueio Ativo.  

Um widget de painel está disponível para visualizar um mapa global de todas as 

detecções de força bruta nos últimos 7 dias e inclui informações de endpoint 

direcionadas.  

Requisitos do recurso de Proteção de Força Bruta 

Brute Force Protection é um recurso de política de Nebulosa Malwarebytes que 

detecta e bloqueia ataques de força bruta em seus endpoints Windows™. Quando 

as tentativas de login são feitas por meio de protocolos do Windows, esse recurso 

conta tentativas de login mal sucedidas dentro de um período de tempo 

especificado e bloqueia temporariamente o endereço IP de entrada criando uma 

regra de bloqueio no Firewall do Windows. 

Os seguintes protocolos são suportados para esse recurso: 



• Estações de trabalho e servidores: 

• RDP: Monitora estações de trabalho e servidores do Windows 

protocolo RDP. 

• Apenas servidores: 

• FTP: Monitora o aplicativo de servidor FTP incluído nos 

servidores Windows. 

• IMAP: Monitora conexões IMAP em servidores Microsoft 

Exchange. 

• Microsoft SQL: Monitora conexões em servidores Microsoft SQL e 

SQL Server Express. 

• POP3: monitora conexões POP3 em servidores Microsoft 

Exchange. 

• SMTP: Monitora conexões SMTP em servidores Microsoft 

Exchange. 

• Uma assinatura ativa de um desses produtos: 

• Malwarebytes Endpoint Protection 

• Malwarebytes Endpoint Protection for Servers 

• Malwarebytes Endpoint Detection and Response 

• Malwarebytes Endpoint Detection and Response for Servers 

• Seus endpoints devem ter em execução: 

• Estações de trabalho: versão mínima Windows 7 

• Servidores: versão mínima Windows Server 2008 R2 

• Firewall do Windows ativo 

Configurar o gerenciamento de software no Malwarebytes Nebula 

Habilitar o gerenciamento de software permite que o Malwarebytes Nebula 

colete informações de hardware e software de seus terminais. Quando essas 

opções são ativadas, as informações do console podem ser atualizadas com. 



Configurações de gerenciamento de 

software 

Para localizar a guia Gerenciamento de software em suas configurações de 

política: 

1. Faça login na Nebulosa Malwarebytes. 

2. No menu de navegação esquerdo, clique em Configurações 

3. Clique em Políticas. Crie uma nova política ou selecione uma política 

existente. 

4. Clique na guia Gerenciamento de software. 

Eventos a relatar 

Habilite uma ou mais das seguintes opções de relatórios para seus endpoints 

Windows, Mac e/ou Linux: 

• Dispositivo de almacenamiento conectado (almacenamiento USB, etc.) 

• Memoria física y virtual de los endpoints 

• Programas de inicio instalados en los puntos finales 

• Software instalado en los endpoints 

• Actualizaciones de software instaladas en los endpoints 

 Tipos de escaneamentos da Nebula da Malwarebytes 

A plataforma Nebula da Malwarebytes oferece hyper scan rápido, um tipo de 

escaneamento de ameaças mais aprofundado e com verificações personalizadas. 

O escaneamento do inventário de software atualiza as informações dos terminais 

no console. Esse artigo explica os tipos de escaneamentos e as opções disponíveis 

para cada uma delas. 

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/cloud.malwarebytes.com


Os escaneamentos podem ser executados manualmente nos terminais, ou 

agendados para um horário mais apropriado. As opções para os escaneamentos 

são definidas junto à política. 

Escaneamento de ameaças 

Os escaneamentos de ameaças detectam as ameaças mais comuns verificando os 

locais convencionais em um terminal no qual as ameaças podem ocorrer. Os 

escaneamentos de ameaça usam a análise heurística, uma técnica que procura 

determinados comportamentos maliciosos em arquivos que a Malwarebytes 

encontra pela primeira vez. Execute o escaneamento de ameaça diariamente para 

manter os seus terminais seguros. 

Os escaneamentos de ameaças analisam os seguintes pontos em seus terminais: 

• Objetos da memória: Memória alocada pelos processos do sistema 

operacional, drivers e outros aplicativos. 

• Objetos de inicialização: Arquivos executáveis e/ou modificações feitas 

durante a inicialização do computador. 

• Objeto de registro: Mudanças de configuração feitas no registro 

Windows. 

• Objetos do sistema de arquivos: Arquivos que podem conter programas 

maliciosos ou partes de códigos prejudiciais. 

Também é possível selecionar: 

• Enviar as ameaças encontradas para quarentena automaticamente: 

Permite enviar as ameaças detectadas imediatamente para quarentena. 

Se não for selecionado, o Malwarebytes solicita que você escolha uma 

ação para cada ameaça detectada. 

Hyper Scan 



Um hyper scan é um escaneamento rápido, que detecta e limpa as ameaças 

imediatas. Se um hyper scan encontra alguma ameaça, execute um Threat Scan 

para analisar as ameaças mais profundamente. 

Os Hyper Scans verificam o seguinte: 

• Objetos da memória: Memória alocada pelos processos do sistema 

operacional, drivers e outros aplicativos. 

• Objetos de inicialização: Arquivos executáveis e/ou modificações feitas 

durante a inicialização do computador. 

Também é possível selecionar: 

• Enviar as ameaças encontradas para quarentena automaticamente: 

Permite enviar as ameaças detectadas imediatamente para quarentena . 

Se não for selecionado, o Malwarebytes solicita que você escolha uma 

ação para cada ameaça detectada. 

Escaneamentos personalizados 

Os escaneamentos personalizados permitem especificar precisamente o que deve 

ser verificado. Esse escaneamento é configurado na 

tela Configurações > Agendamentos. Ao escolher um escaneamento 

personalizado, as seguintes configurações estarão disponíveis: 

• Enviar as ameaças encontradas para quarentena automaticamente: 

Permite enviar as ameaças detectadas imediatamente para quarentena . 

Se não for selecionado, o Malwarebytes solicita que você escolha uma 

ação para cada ameaça detectada. 

• Escanear objetos na memória: Escanea a memória usada pelos 

processos do sistema operacional, drivers e outros aplicativos. 

• Escanear inicialização e as configurações de registro: Escanea 

executáveis iniciados na inicialização e as alterações no registro que 

podem afetar o comportamento de inicialização. 



• Escanear os arquivos: Os documentos arquivados são escaneados, em 

até quatro níveis de profundidade. Os arquivos criptografados não são 

verificados. Os arquivos verificados incluem ZIP, 7z, RAR, CAB e MSI. 

• Verificar rootkits: verifica rootkits, arquivos invisíveis ao sistema 

operacional que podem influenciar o comportamento do sistema. 

Verificar todas as unidades locais em terminais: verifica todas as 

unidades locais hospedadas em um terminal. Não verifica unidades 

montadas ou externas, a menos que especificado no Caminho de 

verificação. 

• PUPs/PUMs: Escolha se os programas potencialmente indesejados 

(PUPs) e modificações potencialmente indesejadas (PUMs) são 

considerados malware ou ignorados. 

• Escaneamento de Caminhos: A pasta de nível mais alto para a 

verificação personalizada. 

Escaneamento de inventário de software 

Um escaneamento de inventário de software analisa quais configurações de 

gerenciamento de software estão habilitadas na política do grupo. Em seguida, 

ela obtém as informações específicas de cada terminal e atualiza estas 

informações no console. Estas informações podem ser vistas na tela de 

Propriedades do Terminal. 

Para visualizar as Propriedades do terminal, vá para Endpoints e clique no nome 

do terminal. Visualize mais informações sobre o terminal selecionando as guias 

na parte superior da tela de Propriedades do Terminal. 

Ajuste das configurações de gerenciamento de 

software em uma política 

1. Vá para Configurações> Políticas > escolha uma política > 

escolha Windows, Mac, ou Linux > Geral. 

2. Navegue para baixo, até Gerenciamento de software. 



3. Para cada evento que deverá ser atualizado por um escaneamento de 

inventário de software, alterne o comando para ATIVADO. 

4. Repita as etapas 2 e 3 para todas as plataformas que usam essa política. 

5. Clique em SALVAR. 

As informações coletadas durante o escaneamento são atualizadas na tela de 

Propriedades do Terminal. As informações escaneadas podem incluir: 

• Dispositivos de armazenamento: Armazenamento conectado, 

armazenamento USB e outros dispositivos. 

• Objetos da memória: Memória física e virtual dos terminais. 

• Programas de inicialização: Entradas de registro para os programas de 

inicialização instaladas no terminal. 

• Software instalado: Software instalado no terminal. 

• Atualizações de software: As atualizações de software feitas no terminal. 

Notas 

• As varreduras podem ser iniciadas em um endpoint local clicando com o 

botão direito do mouse no ícone da bandeja do Malwarebytes e 

selecionando Iniciar varredura de ameaças. 

• Se um nó de extremidade estiver offline, os resultados da varredura 

serão armazenados localmente em um nó de extremidade até que o 

sistema possa se conectar novamente com o Nebula. 

• Malwarebytes não faz a varredura de rede ou unidades compartilhadas 

em endpoints. 

Defina os escaneamentos agendados na plataforma Nebula da 

Malwarebytes 

A plataforma Nebula da Malwarebytes pode realizar escaneamentos automáticos 

em seus terminais, de acordo com o agendamento escolhido. Se preferir, os 



escaneamentos programados podem enviar as ameaças e programas 

potencialmente indesejados para quarentena sem ação manual. Esse artigo 

mostra como criar um escaneamento programado, e explica as opções 

associadas. 

Os escaneamentos programados são gerenciados no nível do grupo. Um 

escaneamento programado pode ser realizado nos terminais Windows, terminais 

Mac ou ambos. Também é possível agendar um escaneamento do inventário de 

software, o qual atualiza as informações de terminal no console.  

Os pontos de extremidade offline usam a programação de varredura 

sincronizada de quando ele fez o último check-in com o console do Malwarebytes 

Nebula. 

Crie um escaneamento agendado de ameaças 

1. Vá para Configurações > Agendamentos. 

2. Clique em Novo para criar um agendamento novo. 

3. Dê um nome ao agendamento. 

4. Em Tipo de escaneamento, escolha Escaneamento. 

5. Escolha as plataformas que você quer escanear: Windows, Mac, Linux, 

ou faça uma combinação de qualquer uma das três. 

6. Para os escaneamentos no Windows, selecione um dos métodos de 

escaneamento: Escaneamento de ameaça, Análise hyper-

rápida ou Escaneamento personalizado. 

7. Para qualquer scan em Windows, Mac e Linux, você pode selecionar a 

opção Quarantine found threats automatically para que o agente 

Malwarebytes coloque as ameaças em quarentena, sem informar isto ao 

usuário. 

8. Para os escaneamentos no Mac, escolha como lidar com os programas 

potencialmente indesejados (PUPs): Tratar as detecções como 

malware ou Ignorar as detecções. 



9. Em Grupos para Escaneamento, escolha quais grupos terão 

o escaneamento programado. Todos os subgrupos do grupo escolhido 

são expandidos e selecionados automaticamente. 

10. Para o Agendamento de Scans, defina os seguintes parâmetros: 

• Schedule: Escolha entre executar a cada hora, diário ou semanal. 

• Hours: Se o agendamento é por hora, então escolha entre 1 e 23 

hora(s) nesta lista. 

• Start Date: Clique neste campo para selecionar no calendário a 

data de início deste scan. 

• Start Time: Clique neste campo para selecionar o horário de início 

deste scan (hora, minuto, AM/PM). 

11. Em Recovery Options, escolha se você deseja recuperar escaneamentos 

agendados perdidos devido ao desligamento ou adormecimento dos 

terminais. O escaneamento inicia automaticamente na próxima vez em 

que o terminal se conectar ao console Nebula. Clique no 

botão ON ou OFF. 

12. No alto da tela Agendamento, clique em SALVAR. 

Crie um escaneamento agendado de inventário de 

software 

Um escaneamento de inventário de software obtém informações sobre todos os 

terminais em um grupo e atualiza as telas de propriedades do terminal para 

aquele grupo. As informações coletadas são definidas pelas configurações de 

Gestão de Software em cada política do grupo. 

Nota: Antes de definir um escaneamento agendado de inventário de software, 

verifique as configurações da Gestão de ativos para as políticas de seu grupo.  

1. Vá para Configurações > Agendamentos. 

2. Clique em Novo para criar um agendamento novo. 

3. Dê um nome para o agendamento. 



4. Em Tipo de escaneamento, escolha Escaneamento do inventário de 

software. 

5. Em Grupos para Escaneamento, escolha para quais grupos este 

escaneamento programado será aplicado. Todos os subgrupos são 

expandidos e selecionados automaticamente. As configurações da 

política de gestão de software para este grupo irão determinar quais 

informações serão escaneadas nos terminais. 

6. Para o Agendamento de Scans, defina os seguintes parâmetros: 

• Schedule: Escolha entre executar a cada hora, diário ou semanal. 

• Hours: Se o agendamento é por hora, então escolha entre 1 e 23 

hora(s) nesta lista. 

• Start Date: Clique neste campo para selecionar no calendário a 

data de início deste scan. 

• Start Time: Clique neste campo para selecionar o horário de início 

deste scan (hora, minuto, AM/PM). 

7. In Recovery Options, escolha se deseja recuperar os escaneamentos 

agendados perdidos devido ao desligamento ou adormecimento do 

terminal. O escaneamento inicia automaticamente na próxima vez em 

que o terminal se conectar ao console Nebula. Clique no 

botão ON ou OFF. 

8. No alto da tela Agendamento, clique em SALVAR. 

O escaneamento do inventário de software atualiza as informações dos terminais 

no console. Essas informações estão organizadas em Propriedades do Terminal, 

no menu Endpoints. Para visualizar as Propriedades do Terminal, vá 

para Endpoints e clique no nome do terminal. Use as guias na tela 

de  Propriedades do Terminal para visualizar os detalhes sobre o terminal. 

Painel de controle na plataforma Nebula da Malwarebytes 

Uma das funções principais da plataforma Nebula da Malwarebytes é mantê-lo 

informado sobre as atividades relacionadas a malwares em seus terminais. O 



painel de controle fornece uma visualização de alto nível das atividades 

relacionadas a malware em sua rede. Ele apresenta uma visão resumida das 

informações exibidas com mais detalhes em outras telas do Malwarebytes.  

No alto à direita da tela Dashboard, voce pode filtrar as informações mostradas 

nos widgets, desta forma: All Endpoint Types, Servers, and Workstations.  

A visualização do painel de controle inclui: 

• Terminais por status: mostra os status dos terminais e a contagem de 

terminais atualmente em cada status. 

• Terminais por sistema operacional: mostra o número de terminais para 

cada sistema operacional. 

• Atividades por terminal: mostra os terminais ativos nos últimos 7 dias e 

inativos nos últimos 30 dias. 

• Detecções por status: mostra um gráfico que exibe o número total de 

detecções bloqueadas, em quarentena e encontradas nos últimos 7 dias. 

• Detecções por tipo: mostra o número de detecções por categoria nos 

últimos 7 dias. 

• Detecções por dia: mostra um gráfico que exibe as informações diárias 

das atividades de detecção nos últimos 30 dias. 

• Detecções Removidas: mostra o número de detecções por categoria que 

foram removidas nas últimas 72 horas. 

• Ataques de força bruta (RDP): mostra um mapa global e informações de 

todos os ataques de força bruta em endpoints nos últimos 7 dias 

• Os 10 principais terminais com detecções: mostra os 10 principais 

terminais com detecções nos últimos 90 dias. 

• As 10 principais detecções de malware: mostra as 10 principais 

detecções de malware nos últimos 90 dias. 

• As 10 principais detecções de PUM: mostra as 10 principais detecções 

de Modificações Potencialmente Indesejadas (PUM) nos últimos 90 dias. 

• As 10 principais detecções de PUP: mostra as 10 principais detecções de 

Programas Potencialmente Indesejados (PUP) nos últimos 90 dias. 



• Os 10 principais sites bloqueados: mostra os 10 principais sites, 

domínios ou endereços IP bloqueados nas últimas 24 horas. 

• Tarefas por status: mostra o número de tarefas em cada status nas 

últimas 24 horas. 

• Atividade suspeita por dia: mostra um gráfico que exibe as informações 

diárias de atividades suspeitas nos últimos 30 dias. 

• As 10 principais regras de detecção de atividades suspeitas: mostra as 

10 principais regras de detecção de atividades suspeitas nas últimas 24 

horas. 

As informações exibidas no painel de controle são atualizadas no momento em 

que o acesso no painel é feito. 

Detecções na plataforma Nebula da Malwarebytes 

A seção Detecções no Malwarebytes Nebula exibe informações sobre todas as 

ameaças e ameaças potenciais, com a ação realizada para cada item encontrado 

nos terminais em seu ambiente. Clicar em cada detecção fornece mais 

informações. 

As detecções são uma trilha de auditoria, portanto, os itens não podem ser 

excluídos nesta página. Várias detecções podem ocorrer com o mesmo nome de 

ameaça em um endpoint pelos seguintes motivos: 

• Uma varredura está relatando que um item foi encontrado e uma 

varredura repetida está relatando um item como em quarentena. 

• Um nome de ameaça aparece várias vezes na página de detecções com o 

mesmo carimbo de data/hora. 

Tipos de detecção e ameaça 

O Malwarebytes protege seu ambiente detectando, bloqueando ou colocando 

ameaças em quarentena. Cada detecção inclui um link clicável que fornece 



detalhes da ameaça e ameaças comuns semelhantes. Para obter uma lista 

detalhada de informações sobre ameaças do Malwarebytes, consulte Detecções 

do Malwarebytes Labs. 

Para obter informações sobre programas potencialmente indesejados ou PUPs, 

consulte O que é um PUP? - Como evitar programas potencialmente indesejados. 

Ações tomadas 

Medida 

tomada 
Descrição 

Bloqueado 

Malwarebytes bloqueou a ação e parou a ameaça. 

Tipos de detecções bloqueadas: 

• Explorar 
• Intrusão Remota 
• Local na rede Internet 
• Intrusão Remota: FTP, IMAP, POP3, RDP, SQL 

Encontrado 

Malwarebytes relatou a detecção, embora nenhuma ação tenha 

sido tomada. 

Tipos de detecções encontrados: 

• Malware 
• PUM 
• FILHOTE DE CACHORRO 
• Ransomware 
• Intrusão Remota: FTP, IMAP, POP3, RDP, SQL 

Excluído 
O item em quarentena foi excluído do endpoint, como resultado 

de uma tarefa de exclusão na quarentena. 

https://blog.malwarebytes.com/detections/
https://blog.malwarebytes.com/detections/
https://blog.malwarebytes.com/101/2016/02/how-to-avoid-potentially-unwanted-programs/
https://blog.malwarebytes.com/101/2016/02/how-to-avoid-potentially-unwanted-programs/


Em 

quarentena 

O Malwarebytes detectou um item, fez uma cópia criptografada 

do item para a quarentena local e excluiu o original. 

Tipos de detecções em quarentena: 

• Malware 
• PUM 
• FILHOTE DE CACHORRO 
• Ransomware 

Restaurado O item de quarentena foi restaurado no endpoint para seu local 

original. 

 

Você pode personalizar os dados na lista de resultados das seguintes maneiras: 

• Clique em Add / Remove Columns acima da lista de resultados para 

escolher quais colunas exibir. 

• Arraste e solte certos cabeçalhos de coluna na barra de resultados para 

agrupar dados por esses parâmetros. 

• Use os filtros  nos cabeçalhos das colunas para visualizar dados 

específicos. 



• Passe o cursor sobre o cabeçalho de uma coluna para revelar um ícone 

de hambúrguer  com opções para fixar e dimensionar colunas 

automaticamente. 

Você pode filtrar colunas para os seguintes valores: 

• Ação tomada: A ação que o Malwarebytes tomou na detecção. Filtrar por 

bloqueado, encontrado, colocado em quarentena, excluído ou 

restaurado 

• Categoria: A proteção que foi acionada pela detecção. Filtre por 

malware, PUP, PUM, exploit, ransomware, intrusão remota ou detecções 

de sites. 

• Data: A data e hora da detecção. Filtre para classificar por hoje, ontem, 

últimos 7 dias, últimos 30 dias ou um período personalizado. 

• Tipo de dispositivo: estação de trabalho ou servidor. 

• Nome da detecção: Clique no nome para abrir uma explicação do 

glossário da detecção. 

• Endpoint: Clique no nome do endpoint para ir para a página Overview 

do endpoint. 

• Versão do mecanismo: Versão do agente de gerenciamento. 

• Nome do Grupo: Clique no nome do grupo para visualizar os endpoints 

que pertencem a esse grupo na tela Endpoints. 

• Endereço IP: Se a detecção for um site malicioso, este campo mostra o 

endereço IP do site. 

• Localização: A localização da detecção no endpoint. O conteúdo muda 

com o tipo de detecção. 

• MD5 Hash: Número único gerado criptograficamente que identifica um 

arquivo. Pode ser exibido como vazio se um arquivo não estiver 

presente. Use como chave para pesquisar no Flight Recorder ou para 

pesquisar sites externos de inteligência de ameaças, 

como: www.virustotal.com 

• Plataforma do SO: Sistema operacional de endpoints detectados. 

http://www.virustotal.com/


• Nome da versão do SO: nome da versão do sistema operacional dos 

endpoints detectados. 

• Versão do SO: Número da versão do sistema operacional dos endpoints 

detectados ou número da compilação. 

• SHA256 Hash: Número exclusivo gerado criptograficamente que 

identifica um arquivo. Pode ser exibido como vazio se um arquivo não 

estiver presente. Use como chave para pesquisar no Flight Recorder ou 

para pesquisar sites externos de inteligência de ameaças, 

como: www.virustotal.com 

• Tipo: O tipo de detecção. Filtre por exploração, extensão, arquivo, pasta, 

conexão de entrada, módulo, conexão de saída, processo, chave de 

registro ou valor de registro. 

Ao clicar nos filtros, a lista de filtros no meio da tela mostra quais filtros são 

aplicados. Clique em um item filtrado para removê-lo ou em Limpar filtros para 

removê-los todos. 

 

Detalhes da detecção de grupo 

Um ou mais cabeçalhos de coluna podem ser arrastados para a barra de 

resultados do grupo, para refinar e agrupar os resultados. As colunas que podem 

ser agrupadas são: 

• Medida tomada 

• Categoria 

• Tipo de dispositivo 

• Ponto final 

• Grupo 

• Plataforma de SO 

http://www.virustotal.com/


• Tipo 

Expandir detalhes de detecção 

Na coluna Nome da ameaça, clique em um dos nomes de detecção listados para 

ver mais detalhes. Na janela Detalhes da detecção, você pode visualizar as 

seguintes informações: 

• Ação tomada: A ação que o Malwarebytes tomou na detecção. 

• Aplicativos afetados: nome do aplicativo detectado. 

• Categoria: A proteção que foi acionada pela detecção. 

• Nome da detecção: Clique no nome para abrir uma explicação do 

glossário da detecção. 

• Domínio: se a detecção for um site malicioso, este campo mostra o URL 

da web. 

• Endpoint: Clique no nome do endpoint para ir para a página Overview 

do endpoint. 

• Versão do mecanismo: Versão do agente de gerenciamento. 

• Nome do Grupo: Clique no nome do grupo para visualizar os endpoints 

que pertencem a esse grupo na tela Endpoints. 

• Endereço IP: Se a detecção for um site malicioso, este campo mostra o 

endereço IP do site. 

• Localização: A localização da detecção no endpoint. O conteúdo muda 

com o tipo de detecção. 

• MD5 Hash: Número único gerado criptograficamente que identifica um 

arquivo. Pode ser exibido como vazio se um arquivo não estiver 

presente. Use como chave para pesquisar no Flight Recorder ou para 

pesquisar sites externos de inteligência de ameaças, 

como: www.virustotal.com 

• Porta: Se a detecção for um site malicioso, este campo mostra a porta 

utilizada pela conexão. 

• Nome do Processo: O caminho do arquivo do processo. 

• Relatado em: A hora e a data que o Malwarebytes relatou a detecção. 

http://www.virustotal.com/


• SHA256 Hash: Número exclusivo gerado criptograficamente que 

identifica um arquivo. Pode ser exibido como vazio se um arquivo não 

estiver presente. Use como chave para pesquisar no Flight Recorder ou 

para pesquisar sites externos de inteligência de ameaças, 

como: www.virustotal.com 

• Tipo: o tipo de detecção, como um arquivo ou conexão de saída. 

• Verificado em: A data e hora em que a detecção foi verificada. 

Itens em quarentena na plataforma Nebula da Malwarebytes 

Quando um arquivo é enviado para quarentena, ele é detectado e isolado para 

que não possa prejudicar seus terminais. A tela Quarentena permite visualizar 

esses itens. 

Embora a Malwarebytes empenhe-se em identificar se um arquivo é uma 

ameaça, é possível que haja falsos positivos. Também é possível encontrar itens 

na quarentena que são arquivos confiáveis. Não assuma que o conteúdo da 

quarentena seja malicioso ou seguro. 

Ao clicar nos filtros, a lista de filtros no alto da tela mostra quais filtros estão 

aplicados. Clique no item filtrado para removê-lo ou Limpar filtros para remover 

todos os filtros. 

Ver y ordenar cuarentena 

El área principal de la pantalla Quarantine muestra la lista de todos los datos de 

amenazas en cuarentena. Cada columna se puede filtrar para acotar los 

resultados. Puede personalizar los datos de la lista de resultados de las siguientes 

formas: 

• Clique em Add / Remove Columns acima da lista de resultados para 

escolher quais colunas exibir. 

http://www.virustotal.com/


• Arrastre y suelte ciertos encabezados de columna en la barra de 

resultados para agrupar los datos según esos parámetros. 

• Usa los filtros  en los encabezados de las columnas para ver datos 

específicos. 

• Pase el cursor sobre el encabezado de una columna para revelar un 

icono de hamburguesa  con opciones para fijar y ajustar 

automáticamente el tamaño de las columnas. 

 

Clique no nome de uma ameaça para obter mais detalhes ou clique em um 

terminal para ir para a tela de detalhes desse terminal. 

Expandir detalhes da quarantena 

Na coluna Name, clique em um dos nomes de arquivo listados para ver mais 

detalhes. Na janela Quarentine Details, você pode visualizar as seguintes 

informações: 

• Nome: Clique no nome para abrir uma explicação da detecção. 

• Categoria: Proteção que foi acionada pela detecção. 

• Tipo: Tipo de detecção, como um arquivo ou conexão de saída. 

• Localização: Localização da detecção no ponto final. 

• ID de detecção: Identificação de detecção usada pelos pesquisadores de 

ameaças da Malwarebytes. 

• Endpoint: Clique no nome do endpoint para ir à página Overview do 

endpoint. 

• Escaneado em: Data e hora em que ocorreu a varredura que encontrou a 

detecção. 



• Quarentena em: Data e hora em que a detecção foi colocada em 

quarentena. Ameaças bloqueadas pela Proteção em Tempo Real não 

mostrarão este campo na quarentena. 

• Relatado em: Data e hora em que a detecção em quarentena foi relatada 

à console Nebula. 

• Identificação de Scan: A identificação do scan que encontrou a detecção. 

Clique no Scan ID para exibir o Relatório de Scan para o endpoint 

mencionado. 

Enquanto a tela Quarentena mostra todas as ameaças enviadas para quarentena 

em sua rede, as ameaças efetivas permanecem em um estado criptografado nos 

terminais onde foram encontrados. O local da quarentena é uma pasta 

predefinida em seus terminais. 

• Terminais Windows : 

C:\ProgramData\Malwarebytes\MBAMService\Quarantine 

• Terminais Mac : /Library/Application 

Support/Malwarebytes/NCEP/Quarantine/ 

• Terminais Linux: /var/lib/mblinux/quarantine 

Os itens detectados permanecem na quarentena dos endpoints até que você 

execute uma das seguintes ações no console: 

• Restaurar (somente Windows): Retorna o item da Quarentena para seu 

local original no terminal. Use isso para itens conhecidos que sejam 

considerados seguros. 

• Excluir : Destrói o arquivo imediatamente e definitivamente. Essa ação é 

irreversível. 

É possível restaurar itens enviados para quarentena nos terminais Mac movendo 

o arquivo no terminal da quarentena para o local original. Essa ação não está 

disponível no console para terminais Mac. 



Relatórios de atividade de terminais na plataforma Nebula da 

Malwarebytes 

É possível gerar relatórios sob demanda e agendados na tela Relatórios do 

console Nebula da Malwarebytes. Selecione um período ou datas específicas para 

cada relatório. Os relatórios são salvos localmente como um arquivo CSV. 

Os seguintes tipos de relatório estão disponíveis: 

• Resumo das detecções: Exibe informações referentes às detecções de 

Malwares, PUPs, PUMs, Ransomwares e Exploits. 

• Resumo dos Terminais: Exibe informações resumidas sobre os 

terminais. 

• Resumo de eventos: Exibe uma lista de eventos de terminais 

registrados. 

• Resumo da quarentena: Exibe uma lista dos itens em quarentena. 

• Resumo de ativos: Exibe informações detalhadas sobre cada ativo 

identificado. 

• Resumo de tarefas: Exibe uma lista das tarefas solicitadas para o 

console, e seus status. 

• Relatório de segurança semanal: Disponível somente para os usuários 

Super Admin. Fornece um resumo formatado de sete dias, sobre o site 

de um cliente. 

• Resumo das vulnerabilidades recomendadas pelo CISA: exibe uma lista 

de vulnerabilidades recomendadas pelo CISA nos terminais. 

• Resumo das vulnerabilidades: exibe uma lista de vulnerabilidades nos 

terminais. 

• Resumo de software desatualizado: Exibe uma lista de software 

desatualizado em endpoints. 

• Resumo do controle do dispositivo: exibe uma lista de ações realizadas 

em unidades conectadas via USB. 



Os relatórios agendados começam a ser gerados às 12:00h no fuso horário local e 

são enviados assim que concluídos. Dependendo do número de relatórios na fila, 

poderá haver um pequeno atraso no envio. Os relatórios exibem dados com o 

Tempo Coordenado Universal (UTC) e seu horário local. 

Os seguintes agendamentos por e-mail estão disponíveis: 

• Relatórios diários: A cada 24 horas. 

• Relatórios semanais: Em um ou mais dias na mesma semana. 

• Relatórios mensais: Em um dia específico, uma vez por mês. 

• Sob demanda: Assim que for concluído. 

Os administradores do Nebula podem adicionar usuários do Nebula e 

destinatários de e-mail personalizados usando o campo Destinatários 

adicionais para relatórios. 

Eventos e tarefas na plataforma Nebula da Malwarebytes 

Na plataforma Nebula da Malwarebytes, um Evento é um termo geral para uma 

ameaça ocorrida, correção ou uma outra ação tomada em relação a uma ameaça, 

além de outras atividades referentes ao terminal. De forma semelhante, as ações 

de terminal em fila ou pendentes são denominadas Tarefas. Esse artigo fornece 

uma visão geral das telas de Eventos e Tarefas, e como elas são úteis para o 

gerenciamento de terminais. 

Eventos 

Essa tela exibe um registro de ameaças, correções e outras atividades nos 

terminais. O gráfico de barra na parte superior da tela mostra as atividades do 

sistema nos últimos 30 dias. Use as listas suspensas para filtrar as entradas 

exibidas. 



Há vários tipos de eventos, com diferentes gravidades. Aqui está uma amostra de 

cada tipo de gravidade de evento: 

• Grave: Uma ameaça foi encontrada. 

• Aviso: Uma ameaça foi removida, uma atividade suspeita foi detectada, 

um comando falhou ou um item falhou ao ser excluído da quarentena. 

• Informação: Um escaneamento foi concluído, as informações dos ativos 

foram publicadas, as informações dos agentes foram publicadas ou um 

item foi excluído da quarentena. 

• Auditoria: Um terminal foi registrado, um terminal foi excluído, um 

relatório foi gerado ou houve uma exclusão no nível das políticas. 

Ao lado de um evento, clique no registro de data e hora para mostrar os detalhes. 

Se um evento estiver relacionado a uma exclusão do nível de política, passe o 

mouse sobre o item Políticas para mostrar as políticas afetadas. Se o evento for 

uma Ameaça Encontrada, clique no link Visualizar relatório para analizar o 

relatório da verificação que identificou a ameaça. 

Tarefas 

Essa tela mostra as atividades sob demanda que foram solicitadas nos terminais. 

Essas atividades podem ser verificações de gerenciamento de ativos, verificações 

de malware, restauração de quarentena ou exclusão de quarentena. O período 

exibido é dos últimos 25 dias. 

Os detalhes de cada atividade são registrados. Esses detalhes podem incluir 

quem enviou o comando, qual terminal foi afetado e quando o comando ocorreu. 

O status atual da tarefa também é exibido. 

Use os menus suspensos na parte superior da tela para limitar o número de 

entradas exibidas. 

Qualquer tarefa pendente que o terminal não executou em um período de 90 dias 

irão expirar e serão removidas automaticamente da lista de tarefas. 



Monitoramento de atividades suspeitas no Malwarebytes Endpoint 

Detection and Response 

O monitoramento de atividade suspeita é um recurso incluído no Malwarebytes 

Endpoint Detection and Response. Ele analisa um comportamento 

potencialmente suspeito monitorando os processos, registros, sistema de 

arquivos e atividades da rede no terminal. O monitoramento de atividade 

suspeita usa modelos de aprendizado de máquina e análises baseadas na nuvem 

para detectar quando uma atividade duvidosa ocorre. 

As detecções estão destacadas para sua revisão no painel do menu em Atividades 

suspeitas. Nem todas as atividades detectadas são efetivamente maliciosas; 

algumas delas são acionadas por operações benignas no sistema. 

A tela Atividade suspeita fornece contexto para cada detecção, para ajudar a 

determinar se a atividade é realmente maliciosa ou não. Uma vez que um 

administrador compreenda o que disparou a detecção, ele poderá corrigir a 

ameaça ou fechar o incidente como um comportamento esperado. 

Requisitos de Recursos 

• Assinatura do Malwarebytes Endpoint Detection and Response. 

• Para um desempenho ideal, reserve 1,1 Mbps de banda de rede para 

cada 100 terminais que usam o Monitoramento de Atividades Suspeitas. 



Corrigir ou fechar eventos de atividade suspeita no Malwarebytes 

Endpoint Detection and Response 

O monitoramento de atividade suspeita é um recurso incluído no Malwarebytes 

Endpoint Detection and Response. Ele analisa um comportamento 

potencialmente suspeito monitorando os processos, registros, sistema de 

arquivos e atividades da rede no terminal. 

O monitoramento de atividade suspeita usa modelos de aprendizado de máquina 

e análises baseadas na nuvem para detectar quando uma atividade duvidosa 

ocorre. Este artigo explica como corrigir uma Atividade Suspeita ou encerrar um 

incidente como benigno. 

Você pode filtrar a tabela de atividades suspeitas com as três caixas drop-down e 

a barra Search endpoints no alto à direita da tabela 

• Severidade 

• Todas (All) 

• Alta (High) 

• Média (Medium) 

• Baixa (Low) 

• Status 

• Todos(All) 

• Atividade suspeita encontrada (Suspicious Activity Found) 

• Remediação pendente (Pending Remediation) 

• Remediado (Remediated) 

• Incidente fechado (Closed Incident) 

• Tipo do SO 

• Todos(All) 

• Windows 

• MacOS 



• Tipo do Sistema Operacional 

• Todos(All) 

• Servidores (Servers) 

• Estações de trabalho (Workstations) 

Remediar ou fechar o incidente 

1. Faça o login no console Nebula da Malwarebytes como Administrador 

ou Super Admin. 

2. No painel esquerdo, vá para Atividade suspeita. 

3. Nessa tela, revise os detalhes da atividade suspeita, incluindo máquinas 

com detecções, gravidade das ameaças e data/hora das detecções. É 

possível executar uma ação em um item específico ou detalhar a causa 

da detecção. Se o Malwarebytes determinar que um item visualizado é 

suspeito, ele exibe no alto da tela uma Atividade Suspeita encontrada. 

4. Na coluna Regras acionadas, clique em um ícone para detalhar o item de 

atividade suspeita e aprender sobre a causa da detecção. Um gráfico de 

processo mostra a atividade associada, as regras acionadas pela 

detecção e o contexto adicional. O contexto adicional inclui 

caminhos, hashes, modificações específicas no registro, leitura/gravação 

de arquivo e IDs de processo. 

5. Na coluna Actions, clique no ícone ( ) para escolher uma das seguintes 

ações: 

• Isolar Endpoint: Bloqueie conexões de rede, processos ou 

atividade do usuário no endpoint, até que o isolamento seja 

removido. 

• Remediar. Remedia a atividade suspeita encontrada no terminal. 

• Fechar Incidente. Ao fechar um incidente, você ainda tem a opção 

de criar uma exclusão para ele. As exclusões previnem que este 

item ative novamente algum evento futuro em Suspicious Activity. 

Se você quer reabrir este incidente, clique neste ícone ( ) e 

escolha a opção Open Incident.  

https://cloud.malwarebytes.com/


• Inicie o Active Response Shell: Conecte-se com segurança a 

estações de trabalho e servidores remotos (somente Windows) 

para investigar ataques, coletar dados de diagnóstico e corrigir 

violações. 

Inventário de software no Malwarebytes Nebula 

A página de inventário de software no console do Malwarebytes Nebula lista as 

informações do aplicativo em seus terminais Windows™ e Mac™ gerenciados. 

Para visualizar esta página, faça login no Malwarebytes Nebula e 

selecione Inventário de software no painel de navegação esquerdo. Este artigo 

explica como classificar as informações listadas e como exportar dados 

selecionados. 

Classificar dados na lista de resultados 

Você pode personalizar os dados na lista de resultados das seguintes maneiras: 

• Clique em Add / Remove Columns acima da lista de resultados para 

escolher quais colunas exibir. 

• Arraste e solte determinados cabeçalhos de coluna para a barra de 

resultados para agrupar dados por esses parâmetros. 

• Use os filtros  nos cabeçalhos das colunas para exibir dados 

específicos. 

• Passe o cursor sobre um cabeçalho de coluna para revelar um ícone de 

hambúrguer  com opções para fixar e dimensionar colunas 

automaticamente. 

Exportar dados 

Para fazer o download de dados para a sua máquina local: 



1. Marque todas ou marque caixas específicas para as linhas que deseja 

exportar. 

2. No canto superior direito da página Inventário de software, clique 

em Exportar. 

Atualizar ativos 

Para atualizar ativos na página Inventário, siga um destes procedimentos: 

• Vá para a página Endpoints > selecione endpoints > clique 

em Ações > Atualizar ativos 

• Vá para a página Configurações > Programações > clique em Novo e 

configure uma Verificação de Inventário de Ativos para atualizar ativos 

em um horário especificado. 

Controle de dispositivos na nebulosa Malwarebytes 

A página Device Control no Malwarebytes Nebula exibe a ação realizada em 

unidades USB conectadas a terminais nos últimos 90 dias. 

Os dados de controle do dispositivo são históricos, portanto, os itens não podem 

ser excluídos desta página. Os dados históricos mostram itens somente leitura ou 

bloqueados com base nas configurações de política.  

Visualizar e classificar dados 

A área principal da tela Device Control mostra a lista de todos os dados de 

ameaças em quarentena. Cada coluna pode ser filtrada para restringir os 

resultados. Você pode personalizar os dados na lista de resultados das seguintes 

maneiras: 

• Clique em Adicionar/Remover Colunas acima da lista de resultados para 

escolher quais colunas exibir. 



• Arraste e solte certos cabeçalhos de coluna na barra de resultados para 

agrupar dados por esses parâmetros. 

• Use os filtros  nos cabeçalhos das colunas para visualizar dados 

específicos. 

• Passe o cursor sobre o cabeçalho de uma coluna para revelar um ícone 

de hambúrguer  com opções para fixar e dimensionar colunas 

automaticamente. 

Clique em um ícone de filtro de coluna  para restringir os resultados. Ao clicar 

no ícone de filtro, a lista de filtros na parte superior da tela mostra quais filtros 

são aplicados. Clique em um item filtrado para removê-lo ou Limpar filtros para 

removê-los todos. 

Exportar dados 

Para baixar dados para sua máquina local: 

1. Selecione todas ou marque as caixas específicas das linhas que deseja 

exportar. 

2. No canto superior direito da página Vulnerabilidades, clique 

em Exportar. 

Expandir detalhes de controle do dispositivo 

Na coluna Nome, clique em um dos nomes dos dispositivos para ver mais 

detalhes. Na janela Detalhes do controle do dispositivo, você pode visualizar as 

seguintes informações: 

• Encontro: Data e hora do evento controlado pelo dispositivo USB. 

• Fabricante: O fabricante do dispositivo USB. 

• Dispositivo: O nome do dispositivo USB. 

• Ação tomada: Mostra o acesso limitado ou bloqueado ao dispositivo 

USB. 



• Endpoint: clique no nome do endpoint para ir para a página Overview 

do endpoint. 

• Número de série: O número de série do dispositivo USB. 

• Nome do volume: a letra da unidade para este dispositivo USB no 

endpoint. 

• Interface de disco: Tipo de unidade conectada. 

• Sistema de arquivos: sistema de arquivos do dispositivo USB. 

Regras de bloqueio ativas na console Malwarebytes Nebula 

A página Active Block Rules no console do Malwarebytes Nebula lista as 

tentativas de login com falha por meio de protocolos do Windows ™ em seus 

terminais gerenciados. 

Para visualizar esta página, faça login na console Malwarebytes Nebula e 

selecione Regras de Bloqueio Ativo no painel de navegação esquerdo. Este artigo 

explica como classificar e exportar dados e como restaurar o acesso a um 

endpoint. 

Classificar dados na lista de resultados 

Você pode personalizar os dados na lista de resultados da seguinte maneira: 

• Clique em Add / Remove Columns acima da lista de resultados para 

escolher quais colunas exibir. 

• Arraste e solte determinados cabeçalhos de coluna para a barra de 

resultados para agrupar os  dados por esses parâmetros. 

• Use os filtros  nos cabeçalhos das colunas para exibir dados 

específicos. 

• Passe o cursor sobre um cabeçalho de coluna para revelar um ícone de 

hambúrguer  com opções para fixar e dimensionar colunas 

automaticamente. 



Exportar dados 

Para fazer o download de dados para a sua máquina local: 

1. Marque todas ou marque caixas específicas para as linhas que deseja 

exportar. 

2. No canto superior direito da página Regras de Bloqueio Ativo, clique 

em Exportar. 

Restaurar acesso a um endpoint 

Para restaurar o acesso a um usuário de endpoint, exclua a regra de bloqueio na 

console Nebula. Você deve ter a função Super Admin ou Administrador da 

console Nebula para excluir regras de bloqueio: 

1. Marque a caixa para ver se há um ou mais valores-limite. 

2. No canto superior direito da página Regras de Bloqueio Ativo, clique 

em Excluir. 

3. É exibida uma caixa de diálogo de confirmação. Clique em Sim para 

remover a regra de bloqueio nesse endpoint. 

Flight Recorder na plataforma Nebula da Malwarebytes 

Os clientes do Malwarebytes Endpoint Detection and Response podem usar o 

recurso Flight Recorder. Este recurso permite pesquisar dados de eventos 

capturados de todos os endpoints gerenciados pelo Malwarebytes Endpoint 

Detection and Response, para investigar e identificar indicadores de 

compromisso (IoC). Você pode pesquisar dados como arquivos, registro, 

processos e atividades de rede até as últimas 30 dias para caçar ameaças ou 

analisar como um compromisso ocorreu em seu ambiente. 

Este artigo explica como pesquisar dados de eventos na seção Flight Recorder, e 

os tipos de dados que você pode investigar nos resultados da pesquisa. Para ver 



esta seção na console Nebula, clique em Flight Recorder no painel de navegação 

do lado esquerdo. 

Pesquisar dados de eventos com o Flight 

Recorder 

A página Flight Recorder tem opções de Pesquisa Básica e Pesquisa Avançada, 

descritas abaixo: 

Pesquisa Básica 

Uma função de pesquisa geral que examina os dados do sistema e fornece uma 

lista de resultados de endpoint em relação à sua consulta. Os parâmetros Básicos 

de Pesquisa incluem: 

• Caminho do processo 

• Nome do processo 

• Cerquilha 

• Endereço IP ou domínio. A alternância de eventos de rede deve ser 

ativada em Configurações de política para pesquisar esses tipos de 

dados.  

Busca Avançada 

Uma pesquisa detalhada que inclui parâmetros e operadores que podem ser 

usados para criar consultas complexas do sistema. Os parâmetros de Pesquisa 

Avançada incluem: 

• PC Nome de anfitrião 

• Conta de usuário 

• Nome do processo 

• Caminho do Processo 

• ID do processo 



• Linha de comando 

• Endereço IP contatado 

• Domínios contatados 

• Arquivos escritos 

• Processo MD5 

• Processo SHA1 

• Processo SHA256 

• Processo SHA512 

Os operadores de Pesquisa Avançada incluem: 

• Igual a 

• Diferente de 

• Contém 

• Não contém 

• Começa com 

• Termina com 

A Pesquisa Básica e a Pesquisa Avançada podem escolher filtrar até quando, 

historicamente, aplicar a consulta de pesquisa. Este filtro permite escolher os 

seguintes intervalos de tempo: 

• Últimos 30 dias 

• Últimas 2 semanas 

• Últimos 7 dias 

• Últimos 3 dias 

• Últimas 24 horas 

• Últimas 12 horas 

• Últimas 6 horas 

• Última hora 

• Últimos 30 minutos 

Os operadorOs operadores de pesquisa avançada incluem:es de pesquisa 

avançada incluem: 



Investigar a informação mostrada no 

Flight Recorder 

As informações mostradas a partir de uma pesquisa no Flight Recorder 

destinam-se a análise retrospectiva, investigação e como identificar quais de seus 

pontos finais são afetados ou relacionados aos processos. Esses resultados 

ajudam na sua tomada de decisão para o que é melhor para o seu ambiente de 

negócios único. Esses resultados são exibidos no gráfico da barra Tipos de 

Eventos, e uma lista correspondente de dispositivos na tabela Endpoints. 

Gráfico de Tipos de Eventos 

O gráfico de barras com os Tipos de Eventos mostra o total de ocorrências 

encontradas pelos seus parâmetros de pesquisa, no período de pesquisa 

escolhido. Os códigos de cores utilizado, mostra quais tipos de eventos foram 

encontrados na pesquisa. Voce pode passar o mouse sobre as barras do gráfico 

para verificar o total de eventos relacionados com seus endpoints. Estes eventos 

estão divididos em: 

• Processo: Mostrado em roxo. (  ) 

• Registro: Mostrado em amarelo. (  ) 

• Sistema de arquivos: Mostrado em azul. (  ) 

• Rede: Mostrado em laranja. (  ) 

Tabela de Endpoints 

Abaixo do gráfico Tipos de Eventos está a tabela de Endpoints correspondente. 

Esta tabela lista seus endpoints relacionados à sua consulta de pesquisa. Cada 



item da linha exibe as informações em colunas diferentes. Estas colunas são:

 

• Endpoint: Nome do endpoint. Clique no ícone do filtro ( ) para 

pesquisar por um endpoint específico na lista de resultados. 

• OS Type: Mostra o sistema operacional do endpoint na lista de 

resultados. 

• Group: Mostra o grupo do endpoint. 

• Policy: Mostra a política usada pelo endpoint. 

• First Seen: Mostra quando (data/hora) o evento foi detectado pela 

primeira vez. 

• Last Seen: Mostra quando (data/hora) o evento foi detectado pela 

última vez. 

• Events: Mostra os diferentes tipos de eventos encontrados pelo Flight 

Recorder. Passe o cursor sobre os ícones codificados por cores para ver 

a quantidade de cada tipo de evento. As cores correspondem ao gráfico 

Tipos de Eventos. 

• Suspicious Activity: Se o endpoint tiver uma detecção de atividade 

suspeita, você pode clicar no ícone (  ) para ir à página Detalhes de 

Atividades Suspeitas e obter mais informações. 

Você pode selecionar as caixas ao lado dos endpoints e selecionar a ação Isolate 

Endpoint(s) do menu drop down Actions, localizado á direita e acima, se voce 

achar que eles são um risco ao seu ambiente. Você também pode 

selecionar Remove Isolation no mesmo menu. Se você quiser investigar mais, 

você pode clicar em um endpoint para ver mais detalhes na janela pop-up de 

Informações de Processo. 



Informações do Processo  

Quando você clica em um endpoint nos resultados de pesquisa do Flight 

Recorder, a janela pop-up de Process Information se abre para exibir mais dados. 

Isso mostra informações mais detalhadas dos eventos detectados neste endpoint 

para ajudar na sua tomada de decisão. Você também pode iniciar o Endpoint 

Isolation no endpoint selecionado no pop-up de informações de processo. Esta 

janela mostra as seguintes informações, nas seguintes colunas: 

 

• Process Path: Nome e localização do processo encontrado pelo Flight 

Recorder. Clique em um caminho de processo para visualizar a 

representação visual do processo selecionado. Cada nó é selecionável 

com detalhes de slide out, incluindo informações do Raw Event. Isso 

mostra detalhes como o Gráfico de Processo para Detalhes de 

Atividades Suspeitas.  

• First Seen: Mostra quando (data/hora) o evento foi detectado pela 

primeira vez. 

• Last Seen: Mostra quando (data/hora) o evento foi detectado pela 

última vez. 

• PID: Número único que identifica cada processo em execução em um 

endpoint. 

• SHA256: Valor do hash dado a um arquivo, se aplicável. 

• Virus Total: Se o evento tiver um hash SHA256, um link Check Now será 

exibido na coluna Virus Total. Clique neste link para abrir o site do Virus 



Total em uma nova guia do navegador. Este site exibe o caminho do 

processo como se fosse encontrado por fornecedores antivírus de 

terceiros. Isso pode ajudá-lo a determinar se o evento é um falso 

positivo. NOTA: O VirusTotal é um site de terceiros não associado à 

Malwarebytes. Para obter informações, consulte os Termos de 

Serviço do Virus Total. 

• Events: Mostra os diferentes tipos de eventos encontrados pelo Flight 

Recorder. Passe o cursor sobre os ícones codificados por cores para ver 

a quantidade de cada tipo de evento. As cores correspondem ao gráfico 

Tipos de Eventos. 

Gerenciar tíquetes de suporte em Malwarebytes Nebula 

Na tela Tickets de suporte na Malwarebytes Nebula, os Super Administradores 

podem enviar e gerenciar casos de suporte. 

Os usuários do Super Administrador têm a capacidade de executar as seguintes 

ações na página Tickets de suporte no console Nebula: 

• Veja e navegue até a página Tickets de suporte no painel de navegação à 

esquerda do console Nebula. 

• Criar um tíquete de suporte. 

• Adicione comentários e anexos aos ingressos abertos de seus ou outros 

Super Administradores. 

• Veja os tíquetes abertos e fechados para todos os Super 

Administradores em sua conta. 

• Detalhes do tíquete visível: 

• Número do bilhete 

• Assunto 

• Status 

• Data de abertura 

• Data atualizada 

• Super administrador que abriu o ticket. 

https://support.virustotal.com/hc/en-us/articles/115002145529-Terms-of-Service
https://support.virustotal.com/hc/en-us/articles/115002145529-Terms-of-Service


• Expanda e colapse as conversas completas de ingressos. 

Visão geral das exclusões na plataforma Nebula da Malwarebytes 

Ao adicionar exclusões para programas específicos, endereços na Web ou locais 

de arquivos específicos, é possível melhorar o desempenho do agente 

Malwarebytes em seu ambiente. Por exemplo, múltiplos programas de segurança 

podem interferir uns aos outros e causar lentidão no sistema. As exclusões 

também podem ser efetuadas se um aplicativo ou arquivo de dados confiável for 

identificado como um falso positivo. Este artigo oferece uma visão geral de como 

as exclusões funcionam na plataforma Nebula da Malwarebytes. 

Criar exclusões na plataforma Nebula da Malwarebytes ajuda a fornecer o melhor 

desempenho para seus terminais. Para acessar as Exclusões, vá 

para Configurações > Exclusões. 

A tela Exclusões contém uma lista de todas as exclusões para seus terminais e 

políticas. Cada exclusão possui uma opção ao lado esquerdo, que permite a 

desativação temporária da exclusão, sem a necessidade de apagar a configuração 

realizada. 

Há uma configuração adicional no canto superior direito da tela que permite 

excluir as alterações realizadas por GPOs - Excluir GPO PUMs. Para mais 

informações sobre GPO PUMs, consulte o link Chaves de registro de política de 

grupo detectadas como PUMs no Endpoint Protection. 

Exclusões no nível de política 

É possível optar por criar exclusões globais ou associadas a alguma política. As 

exclusões no nível da política aplicam-se apenas às políticas escolhidas na 

exclusão. Ao criar ou editar uma exclusão, basta selecionar as políticas para as 

quais a exclusão estará ativa. 

https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789632531
https://service.malwarebytes.com/hc/en-us/articles/4413789632531


Use os menus suspensos na parte superior da tela Exclusões para limitar o 

número de exclusões exibidas. As exclusões podem ser filtradas por: 

• Exibir: Limita o número de resultados na tela 

• Tipo de exclusão: Limita os tipos de exclusão para um único tipo 

• Políticas inclusas: Selecione quais políticas são afetadas pelas exclusões 

pesquisadas. 

Na coluna Política incluída, passe o cursor sobre o ícone de lista para exibir 

rapidamente as políticas afetadas por tal exclusão. Clique em qualquer uma das 

políticas exibidas para ir direto às Configurações dessa política. 

 

Tipos de Exclusão 

É possível adicionar vários tipos de exclusão para atender suas necessidades. 

Algumas exclusões são compatíveis com caracteres coringas, conforme listado 

aqui: 

• Asterisco (*) - Corresponde a qualquer número de qualquer caractere. 

• Duplo Asterisco (**) - Corresponde a várias subpastas. 

• Interrogação (?) - Corresponde a um único caractere qualquer. 

Essa tabela fornece exemplos de cada tipo de exclusão: 



Tipo de exclusão 
Camadas de 

proteção 
Exemplos 

Linha de 

Comando 

Atividade 

suspeita 
test.exe /switch 

Linha de 

comando 

com curinga 

Atividade 

suspeita 

test?.bat 

*testscript.bat* 

Caminho 

por arquivo 

Proteção 

contra 

malware, 

Proteção 

contra 

Ransomwa

res 

C:\Windows\Foo\Bar.exe 

Pasta por 

caminho 

Proteção 

Contra 

Malware 

  

Proteção 

Contra 

Ransom

wares 

C:\Windows\temp\ 

Arquivo/Pas

ta com o 

caractere 

coringa 

Proteção 

Contra 

malware 

 

Proteção 

Contra 

Ransom

wares 

Ao usar caracteres coringas com nomes de pasta, um 

único asterisco (*) indica qualquer pasta única, 

enquanto asteriscos duplos (**) indicam qualquer 

número de pastas. 

C:\Users\*\Documents\* 

C:\Users\*\Desktop\test*.exe 

C:\temp\test?.exe 

C:\temp\*.exe 



Tipo de exclusão 
Camadas de 

proteção 
Exemplos 

C:\Development*\**\Alterhostsfile.exe 

%PROGRAMFILES%\* 

%PROGRAMDATA%\* 

%PROGRAMFILES(X86)%\* 

Extensão de 

arquivo 

Proteção 

Contra 

Malware 

doc 

pdf 

Hash MD5 Anti-Exploit 
e4d909c290d0fb1ca068ffaddf22cbd0 

9e107d9d372bb6826bd81d3542a419d6 

Chave de 

registro 

Proteção 

Contra 

Malware 

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVe

rsion\Uninstall\Foobar 

Nota: É necessário usar a versão de abreviação das 

entradas HKey. 

Chave de 

registro com 

caractere 

coringa † 

Proteção 

Contra 

Malware 

HKU\*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersio

n\Policies\Associations|* 

Nota: É necessário usar a versão de abreviação das 

entradas HKey. 

Monitorame

nto da Web 
Proteção 

de Website 
C:\Windows\Zoom\Zoom.exe 

Website/En

dereço IP 

Proteção 

de Website 

www.malwarebytes.com 

234.213.143.154 

2001:4860:4860::8888 



 

† Para excluir um grupo de valores de registro usando caracteres coringa, use o 

formato <CAMINHO><CHAVE>|<VALOR>*. 

Camadas de Proteção 

Ao adicionar uma exclusão, ela é aplicada às camadas de proteção apropriadas de 

acordo com o Tipo de Exclusão configurada. Nem todos os tipos de exclusão 

podem ser aplicados a todas as camadas. 

Use a seção Exclusão aplicada para para personalizar para quais camadas a 

exclusão se aplica. É possível alterar as camadas a que a exclusão se aplica a 

qualquer momento. 

• Proteção Contra Exploit: Detecção de vulnerabilidades baseadas em 

comportamento em programas comuns e ao sistema operacional. 

Somente disponível para terminais com Windows. 

• Proteção Contra Malware: Proteção em tempo real usando detecções de 

arquivos maliciosos baseadas em assinatura e em aprendizado de 

maquina. 

• Proteção Contra Ransomwares: Detecção baseada em comportamento 

de ataques de ransomware. Somente disponível para terminais com 

Windows. 

• Proteção de Website: Proteção contra tráfego de rede malicioso, 

incluindo websites ou conexões diretas. Somente disponível para 

terminais com Windows. 

• Atividade Suspeita: Proteção contra arquivos anômalos e reversão de 

ransomware. Disponível apenas para terminais com Windows usando 

Endpoint Detection and Response. 



Adicionar ou editar exclusões na plataforma Nebula da 

Malwarebytes 

Você pode configurar uma exclusão para aplicativos, arquivos, chaves de registro 

e endereços IP na plataforma Nebula da Malwarebytes. As exclusões ajudam a 

evitar que o software Malwarebytes detecte e coloque em quarentena itens 

confiáveis nos terminais da sua rede. 

Por padrão, as exclusões são aplicadas globalmente a todos os terminais da sua 

rede, mas é possível selecionar políticas específicas para aplicar exclusões. 

Configure suas exclusões de acordo com as necessidades de sua rede. 

Adicionar uma exclusão 

1. Clique em Configurações > Exclusões. 

2. No canto superior direito, clique em Novo. 

3. Na página Adicionar Exclusão, clique no menu Tipo de exclusão para 

selecionar o tipo de exclusão que você deseja adicionar. 

4. No campo Valor, insira os detalhes específicos para o item que você 

deseja adicionar na lista de exclusão. Observe as instruções exibidas 

abaixo da caixa Valor. 

5. Em Tornar essa exclusão global, selecione uma das opções a seguir: 

• Sim : Se desejar aplicar essa exclusão a todas as suas políticas 

(atuais e novas). 

• Não: Se desejar aplicar essa exclusão à uma ou mais políticas 

específicas. É possível selecionar as políticas para aplicar a 

exclusão usando a lista suspensa. 

6. Em Exclusão aplicada a, selecione as camadas de proteção que sua 

exclusão afetará. 

É necessário selecionar pelo menos uma camada. As opções disponíveis 



podem ser limitadas, dependendo do tipo de exclusão criada.  

 
7. Adicione um comentário opcional no campo Comentários. 

8. Clique em SALVAR. 

9. Repita as etapas 3 a 9 para toda exclusão que desejar adicionar. 

Editar uma exclusão 

1. Clique em Configurações > Exclusões. 

2. Na coluna Exclusão, clique no nome da exclusão que deseja editar. 

3. Faça as alterações necessárias na janela Editar exclusão. Consulte 

Adicionar Exclusões acima para mais detalhes. 

4. Clique em SALVAR. 

Configurar notificações na nebulosa Malwarebytes 

Malwarebytes Nebula pode notificá-lo quando certos eventos ocorrem, como 

quando a proteção em tempo real ou varreduras programadas detectam 

ameaças, ou se um novo endpoint se registra em seu console. Use as 

configurações de Notificações para escolher quais notificações deseja receber. 

Este artigo explica como configurar notificações de e-mail e webhook 

em Configurações de nebulosa. 

Para categorias e condições de notificação, consulte a tabela na parte inferior. 

Configurar notificações 

1. Faça login na nebulosa Malwarebytes. 

2. No menu esquerdo, expanda Configurações e clique em Notificações. 

https://cloud.malwarebytes.com/auth/login


3. Clique em Novo para configurar uma nova notificação de nebulosa. 

4. Na página Geral, insira seu nome de Notificação e Descrição. 

5. Clique em Avançar. 

6. Na página Categoria, selecione sua categoria de notificação e clique 

em Avançar. 

7. Na página Condições, selecione seus Sites e Condições. Clique no botão 

adicionar ou excluir no lado direito para adicionar ou remover uma 

condição.

 
8. Clique em Avançar assim que as condições forem selecionadas. 

9. Na página Entrega, clique em Habilitar digestão, se quiser agrupar 

vários alertas em uma única notificação. Se ativado, selecione as opções 

Intervalo e Agrupado por. 

10. Selecione Email ou Webhook para o seu método de entrega de 

notificação. 

11. Insira um assunto de notificação para a linha Assunto. 

12. Selecione os destinatários de e-mail disponíveis no menu suspenso ou 

insira destinatários de e-mail personalizados para receber notificações. 

Nota: Os destinatários selecionados receberão notificações para todos 

os sites adicionados na página de condições, mesmo se o usuário não 

estiver atribuído ao site no Nebula. Crie notificações separadas para 

adicionar destinatários específicos do site. 

13. Selecione blocos com base no conteúdo desejado que você deseja que a 

notificação de e-mail ou webhook contenha. 

 
14. Clique em Concluir quando terminar de configurar a notificação. 

Categorias e condições 



Esta tabela fornece detalhes sobre todas as categorias e condições de notificação 

disponíveis na nebulosa. 

Categoria Subcategoria Doença 

Atividade de ameaça: 

todas as atividades de 

ameaça ou selecionadas. 

• Atividade suspeita: 
Notifica você sobre 
detecções de 
atividades suspeitas 
no console. 

• Detecções: Notifica 
você sobre proteção 
em tempo real ou 
detecções de 
verificação 
programada. 

• Varreduras 
programadas ou sob 
demanda: Notifica 
as ações realizadas 
nas detecções nas 
varreduras. 

• Atividade suspeita 
• Nível de 

severidade 
• Sistema 

operacional 
• Nome da 

ameaça 
• Detecções 

• Tipo de 
detecção 

• Proteção em 
tempo real 

• Medida tomada 
Sistema 
operacional 

• Nome da 
ameaça 

• Verificações agendadas 
ou sob demanda 

• Açao 

Atividade do usuário: 

Mudanças na conta do 

usuário na nebulosa. 

• Usuário adicionado: 
Notifica você 
quando um novo 
usuário é 
adicionado. 

• Usuário excluído: 
notifica você quando 
um usuário é 
excluído. 

• Usuário verificado: 
notifica você quando 
um usuário verifica 
sua conta. 

  



Atividade do agente do 

terminal: Tarefas que 

ocorrem no terminal. 

• Atualização de 
comando: Notifica 
você quando 
comandos são 
emitidos para nós de 
extremidade. 

• Atualização de 
software: notifica 
você quando uma 
atualização de 
software é emitida. 

• Patch aplicado: 
Notifica quando um 
patch é aplicado. 

• Patch disponível: 
Notifica quando um 
patch está 
disponível. 

• Status da 
vulnerabilidade: 
notifica você quando 
uma vulnerabilidade 
é encontrada. 

• Endpoint registrado: 
Notifica você 
quando um 
endpoint é 
registrado. 

• Atualização de comando 
• Status 

• Atualização de software 
 

• Status 
• Patch aplicado 

 
• Status 

• Patch disponíve 
 

• Nome do 
aplicativo/produ
to 

• Fornecedor 
• Gravidade 
• Sistema 

operacional 
• Reinicialização 

necessária 
• Status da 

vulnerabilidade 
 

• CISA 
recomendado 

• Gravidade 
• Nome do 

produto/aplicati
vo 

• Fornecedor 
• Sistema 

operacional 
• Patch disponível 

Visualizar as informações da licença na plataforma Nebula da 

Malwarebytes 

La página Cuenta en Malwarebytes Nebula le permite administrar sus 

suscripciones y configuraciones de facturación. Administre la página de su 

cuenta con las siguientes opciones: 

Para acceder a la página de la cuenta: 



1. Inicie sesión en Malwarebytes Nebula. 

2. En el menú de navegación de la izquierda, expanda Configuración. 

3. Haga clic en Cuenta. 

Administrar Suscripciones 

Agregue puestos adicionales a su cuenta, vea la información de la suscripción y 

vea su clave de licencia en Suscripciones. 

 

• Clave de licencia: muestra la clave de licencia única para su suscripción. 

Haga clic en el icono junto a su clave de licencia para copiar la clave de 

licencia en su Portapapeles. 

• Mostrar caducadas: alterne para mostrar u ocultar las suscripciones 

caducadas. 

• Agregar asientos: muestra si compraste a través de nuestra tienda. Haga 

clic para agregar asientos adicionales a sus suscripciones. 

• Contáctenos: muestra si compró a través de nuestro equipo de ventas. 

Haga clic para que su administrador de cuenta se comunique con usted. 

For account subscriptions, you can see the following details:  

 

• Comprar ahora: muestra si está usando una licencia de prueba para 

comprar una suscripción completa. 

• Estado: muestra si la suscripción está activa o vencida. 

• Vence el: muestra la fecha de vencimiento de su suscripción. 

• Asientos usados: la cantidad de asientos en uso del total de asientos 

comprados. 

https://cloud.malwarebytes.com/auth/login


• Disponible: asientos disponibles para implementación de endpoints. 

Gestionar facturación 

Vea la información de facturación y administre la renovación automática de su 

pago en esta sección: 

 

• Activar / desactivar la renovación automática: haga clic para activar o 

desactivar la renovación automática de facturación. 

Ver historial de compras 

Filtre y vea sus métodos de pago e historial de compras en esta sección: 

• Método de pago: seleccione métodos de pago para filtrar su historial de 

compras. 

Filtra tu historial de compras con las siguientes opciones: 

• Fecha: fecha de finalización de la compra vinculada a la cuenta. 

• ID de suscripción: ID de suscripción de compra que se proporciona por 

correo electrónico. 

• Método de pago: método de pago que se utilizó para completar la 

compra. 

• Tipo de pedido: filtra si el pedido se completó en la tienda o asistido por 

nuestro equipo de ventas. 

• Importe: Importe total de la compra del pedido. 

• Acciones: última acción realizada en la orden de compra. 



Configurar o Syslog na plataforma Nebula da Malwarebytes 

Além dos relatórios intenos disponíveis na plataforma Nebula da Malwarebytes, 

é possível enviar eventos relacionados à ameaças para seu servidor de Syslog ou 

para sua solução SIEM para obter informações, conformidade e visibilidade de 

segurança. Esse artigo fornece as etapas necessárias para configurar o envio de 

mensagens Syslog a partir da plataforma Nebula da Malwarebytes. 

Fluxo de eventos 

O diagrama abaixo representa o fluxo de eventos do Malwarebytes. O fluxo segue 

esta ordem: 

1. Os Terminais informam a detecção de ameaças, quarentena e outros 

eventos para a console Nebula da Malwarebytes. 

2. O Malwarebytes Communication Endpoint extrai estes eventos da 

nuvem Malwarebytes. 



3. O terminal de comunicação envia estes eventos para o servidor Syslog 

ou SIEM no formato CEF. 

 

Requisitos 

• Assinatura ou avaliação ativa para um produto da plataforma Nebula da 

Malwarebytes: 

• Malwarebytes Endpoint Detection and Response 

• Malwarebytes Endpoint Protection 

• Malwarebytes Incident Response 

• Acesso à rede entre um dos terminais de comunicação do Malwarebytes 

Syslog e o servidor SIEM ou Syslog. Por padrão, recomendamos usar a 

porta TCP/514. 

Configuração 

1. Vá para Configurações > Logs Syslog. 



2. Clique em Adicionar. Promova um dos terminais Windows como o 

terminal de comunicação Syslog.  

3. No canto superior direito, clique em Configurações de Syslog. 

4. Preencha as informações a seguir, depois clique em Salvar. 

• Endereço IP/Host: IP ou nome do host do seu servidor Syslog. 

• Porta: Porta especificada em seu servidor Syslog (normalmente 

514). 

• Protocolo: Selecione o protocolo TCP ou UDP (normalmente TCP). 

• Gravidade: Escolha uma Gravidade na lista. Isso determina a 

gravidade de todos os eventos do Malwarebytes enviados ao 

Syslog. Atualmente todos os eventos são enviados. 

• Intervalo de comunicação (Minutos): Determina com que 

frequência o terminal de comunicação coleta dados Syslog do 

servidor Malwarebytes. Se o terminal não puder entrar em 

contato com a nuvem Malwarebytes, ele armazenará em um 

buffer os dados das últimas 24 horas. Os dados com mais de 24 

horas serão perdidos. 

 
5. Navegue até Endpoints. Clique no terminal de comunicação Syslog 

selecionado na Etapa 2. 

6. Na seção Informações do Agente, é exibido o número da versão do 

plugin SIEM. Isso confirma que o plugin SIEM foi ativado no terminal. 



O terminal enviará os dados para o Servidor SIEM ou Syslog sem nenhuma 

configuração adicional. 

Alterar configurações do Syslog 

Se for necessário alterar o terminal de comunicação Syslog, execute os seguintes 

passos: 

1. Vá para Configurações > Registro do Syslog. 

2. Clique em Remover para remover o terminal existente. 

3. Clique em Adicionar para promover um novo terminal. Se houver 

dúvidas, consulte as etapas acima na seção Configuração . 

É possível desativar temporariamente um terminal de comunicação usando o 

botão Ligado/Desligado nesta tela. Esta desativação temporária pode ser útil na 

solução de problemas de configurações do Servidor Syslog. 

Exemplos das entradas Syslog 

Veja a seguir um exemplo de uma entrada syslog gerada pelo agente 

Malwarebytes no formato CEF bruto. As tabelas abaixo detalham os valores do 

prefixo syslog, cabeçalhos CEF e extensões usadas no exemplo dado. 

2018-04-13T21:06:05Z MININT-16Tjdoe CEF:0|Malwarebytes|Malwarebytes 

Endpoint Protection|Endpoint Protection 1.2.0.719|Detection|Website 

blocked|1|deviceExternalId=e150291a2b2513b9fd67941ab1135afa41111111 

dvchost=MININT-16Tjdoe deviceDnsDomain=jdoeTest.local 

dvcmac=00:0C:29:33:C6:6A dvc=192.168.2.100 rt=Apr 13 2018 21:05:56 Z 

fileType=OutboundConnection cat=Website act=blocked msg=Website 

blocked\nProcess name: C:\Users\vmadmin\Desktop\test.exe 

filePath=drivinfosproduits.info(81.171.14.67:49846) cs1Label=Detection name 

cs1=Malicious Websites 

  



Prefixo do Syslog Descrição Exemplos 

Registro de data e hora Hora do evento gravado 2018-04-13T21:06:05Z 

Host Terminal afetado MININT-16Tjdoe 

  

Cabeçalho CEF Descrição Exemplos 

Versão Versão do formato CEF CEF:0 

Fabricante do 

dispositivo 

O fabricante será sempre a 

Malwarebytes 
Malwarebytes 

Produto do dispositivo 
Plugin instalado no terminal no 

momento do evento 

Malwarebytes Endpoin 

Protection 

Malwarebytes Incident 

Response 

Malwarebytes Endpoint 

Detection and Response 

Versão do dispositivo Nome e versão do plugin Endpoint Protection 1.2.0.719 

ID da classe de evento 

do dispositivo 
Tipo de evento comunicado Detecção 

Nome 
Categoria de evento e ação 

tomada 
Website bloqueada 

Gravidade 
Gravidade definida nas 

configurações Syslog 
1 



  

Extensão Descrição Exemplos 

deviceExternalId 

Identificador exclusivo 

do dispositivo que 

gerou o evento 

e150291a2b2513b9fd67941ab1135afa41111111 

dvchost 
Nome do host do 

dispositivo 
MININT-16Tjdoe 

deviceDnsDomain 
Nome do domínio DNS 

do dispositivo 
jdoeTest.local 

dvcmac 
Endereço MAC do 

dispositivo 
00:0C:29:33:C6:6A 

dvc 
Endereço IPv4 do 

dispositivo 
192.168.2.100 

rt 
Data/Hora em que o 

evento ocorreu 
Abr 13 2018 21:05:56 Z 

tipo de arquivo 
Tipo de arquivo que 

causou o evento 

OutboundConnection 

Arquivo 

Módulo 

Processo 

Valor de registro 

Exploit 



Extensão Descrição Exemplos 

Cat Categoria de evento 

Malware 

PUP 

PUM 

Ransomware 

Exploit 

Website 

Suspicious Activity 

Act Ação tomada 

bloqueado 

encontrado em quarentena 

excluído 

restaurado 

Msg 
Detalhes do evento do 

sistema 

Website bloqueado\nNome do processo: 

C:\users\vmadmin\Desktop\test.exe 

filePath 

Caminho até o arquivo 

ou domínio de website 

bloqueado 

drivinfosproduits.info(81.171.14.67:49846) 

C:\users\vmadmin\Desktop\test.exe 

cs1Label 
A etiqueta de nome 

para o campo cs1 
Nome de detecção 

cs1 O nome de detecção Websites maliciosas 

cs2Label 
A etiqueta de nome 

para o campo cs2 
Gravidade da detecção 

cs2 Gravidade da detecção Alto, médio, baixo 



Habilitar o log de depuração no Malwarebytes Endpoint Agent 

É possível habilitar o log de depuração no Malwarebytes Endpoint Agent para 

coletar logs de diagnóstico. O Suporte Empresarial da Malwarebytes pode 

solicitar esses logs para dar assistência com sua plataforma Nebula da 

Malwarebytes. Os terminais do Windows e Mac são compatíveis com o log de 

depuração, que é habilitado no ícone da bandeja do Windows, no ícone da barra 

de menu do Mac ou na linha de comando. 

Habilitar o log de depuração de um terminal 

1. Realize uma das ações a seguir, dependendo se você estiver usando 

Windows ou Mac: 

• Windows: Mantenha pressionada a tecla Control e clique com o 

botão direito do mouse no ícone Malwarebytes na bandeja do 

Windows.  

 



• Mac: Mantenha pressionada a tecla Control e clique com o botão 

esquerdo no ícone da barra de menu. 

 
2. Selecione Ativar log de depuração no menu. É possível desabilitar o log 

de depuração usando as mesmas etapas. 

Habilitar o log de depuração usando a linha de 

comando 

Se for necessário habilitar o log de depuração sem acesso direto a um terminal, é 

possível fazer isto através de uma conexão remota e usando alguns comandos de 

terminal. 

Os exemplos a seguir partem do princípio de que o Malwarebytes Endpoint 

Agent esteja instalado no diretório padrão. Caso contrário, será necessário 

ajustar o caminho do arquivo de acordo com o local em que o Malwarebytes 

Endpoint Agent foi instalado. 

Linha de comando do Windows 

• Para habilitar o log de depuração, digite o seguinte comando no 

terminal: 

C:\Program Files\Malwarebytes Endpoint Agent\MBCloudEA.exe -

loglevel=debug 

 



• Para desabilitar o log de depuração, digite o seguinte comando no 

terminal: 

C:\Program Files\Malwarebytes Endpoint Agent\MBCloudEA.exe -

loglevel=info 

Linha de comando do Mac 

• Para habilitar o log de depuração, digite o seguinte comando no 

terminal: 

sudo "/Library/Application Support/Malwarebytes/Malwarebytes 

Endpoint Agent/EndpointAgentDaemon -loglevel=debug" 

 

• Para desabilitar o log de depuração, digite o seguinte comando no 

terminal: 

sudo "/Library/Application Support/Malwarebytes/Malwarebytes 

Endpoint Agent/EndpointAgentDaemon -loglevel=info" 

Gere e colete logs de diagnóstico 

Após habilitar o log de depuração dos seus terminais, reproduza o problema no 

terminal antes de coletar os arquivos com os logs de diagnóstico. Os logs podem 

ser enviados como anexos de e-mail ao suporte comercial da Malwarebytes para 

ajudar na localização do problema. 

Configurar o logon único com a plataforma Nebula da Malwarebytes 

Se a sua empresa usa um provedor de logon único, é possível conectá-lo à 

plataforma Nebula da Malwarebytes. Este artigo fornece uma visão geral da 

configuração de logon único da Malwarebytes e das etapas básicas de instalação. 

Vá para Configurações > Logon Único. Por padrão, o logon único está desativado. 



 

Ative o logon único para permitir que o console do Malwarebytes controle os 

logins através do seu provedor de identidade. 

Link de sua ferramenta de logon único ao 

console Malwarebytes 

Para que o logon único funcione, conecte a plataforma Nebula da Malwarebytes 

ao seu provedor. 

1. Use sua ferramenta de logon único para gerar um arquivo XML. Este 

arquivo é usado para integrar sua ferramenta à plataforma Nebula da 

Malwarebytes. Se precisar de ajuda para gerar esse arquivo, entre em 

contato com seu provedor de logon único. 

 

2. Arraste o arquivo XML criado para a caixa Carregar novo XML de 

metadados. É possível carregar um novo XML a qualquer momento para 

alterar as configurações de logon único. 

 

3. Clique em SALVAR. 



 

Link o Malwarebytes à sua ferramenta de 

logon único 

Agora que o Malwarebytes possui seus dados XML da ferramenta de logon único, 

é necessário fornecer dados similares do Malwarebytes para sua ferramenta de 

logon único. 

1. Navegue até Detalhes do provedor de serviços Malwarebytes. 

2. Clique no link próximo a Metadados do provedor de serviço. 

3. Seu navegador da web baixa um arquivo metadata.xml. 

4. Faça o upload desse arquivo para sua ferramenta de logon único. 

Se sua ferramenta de logon único precisar de detalhes adicionais, consulte os 

outros itens na tela desta seção. 



Habilite a configuração SSO iniciado pelo provedor de serviços para que o 

Malwarebytes use seu endereço de e-mail para fazer uma pesquisa no provedor 

de identidade. Quando a pesquisa ocorre com êxito, os logins futuros passarão 

pelos métodos de login existentes em seu provedor de identidade. Se a pesquisa 

não for bem-sucedida, os logins futuros pedirão uma senha. 

Habilite o provisionamento Just-in-Time (JIT) para permitir que os 

administradores de TI determinem se o Malwarebytes cria uma conta de usuário 

automaticamente quando um novo usuário tentar fazer o login. Se a função do 

novo usuário for especificada na asserção SAML, essa função será atribuída ao 

usuário no Malwarebytes. 

O console Malwarebytes espera os seguintes atributos SAML: 

• e-mail: Obrigatório. 

• display_name: Opcional. Se deixado em branco, é usado o endereço de e-

mail do usuário. 

• função: Opcional. Os valores podem ser ReadOnly, Admin e SuperAdmin. 

Se uma função não for selecionada, à função ReadOnly será usada. 

As funções ReadOnly ou Admin têm permissão apenas para acessar o Grupo 

padrão. As funções Super Admin têm acesso a todos os grupos. 

Restaurar a configuração do Malwarebytes Endpoint Agent a partir 

de um erro de configuração side-by-side 

O Malwarebytes Endpoint Agent armazena as configurações operacionais em um 

arquivo de configuração no endpoint. O backup desse arquivo é automático de 

acordo com um agendamento regular e pode ser restaurado quando necessário. 

Este artigo orienta sobre o uso da ferramenta de Recuperação da configuração 

para restaurar o arquivo de configuração. 



Por padrão, o arquivo de configuração é armazenado em cada endpoint 

em C:\Program Files\Malwarebytes Endpoint Agent\MBCloudEA.exe.config. Esse 

é o diretório de instalação do executável do Endpoint Agent. Ele pode variar de 

acordo com seu ambiente. 

Ocasionalmente, o arquivo MBCloudEA.exe.config pode estar corrompido. Isso 

pode acontecer porque o equipamento desligou inesperadamente ao salvar uma 

configuração no arquivo. Se o arquivo estiver corrompido, não é possível iniciar o 

serviço do Endpoint Agent. Este erro é mostrado no visualizador de serviço do 

Windows, ao tentar iniciar o Malwarebytes Endpoint Agent: 

Erro 14001: O aplicativo não conseguiu iniciar porque sua configuração lado a 

lado está incorreta.

 

O Malwarebytes faz o backup automático do arquivo de configuração e esses 

backups podem ser restaurados usando a ferramenta de Recuperação de 

configuração. 

O Endpoint Agent cria até cinco backups do arquivo de configuração, sendo que o 

arquivo mais novo tem o número mais baixo na sequência. Os backups são 

armazenados na mesma pasta do arquivo de configuração. 

A ferramenta de recuperação de configuração executável é 

o ConfigurationRecoveryTool.exe, e ele fica na mesma pasta do arquivo de 

configuração e os backups. 



 

Utilização 

A ferramenta de recuperação deve ser executada a partir de uma linha de 

comando de administrador, que tem a permissão mais elevada. 

1. Abra uma janela de prompt de comando com nível administrativo. 

2. Navegue até o diretório de instalação do Endpoint Agent. O padrão 

é C:\Program Files\Malwarebytes Endpoint Agent\ 

 

3. Execute a ferramenta de recuperação com o seguinte comando: 

ConfigurationRecoveryTool.exe [caminho até o .exe] [Caminho opcional 

até a pasta de backup] 

[caminho até o .exe] é o nome do executável que usa o arquivo de 



configuração que está sendo restaurado. Para o Malwarebytes Endpoint 

Agent, use MBCloudEA.exe. 

[Caminho opcional até a pasta de backup] é o diretório onde estão 

localizados os backups. Se estiver usando o diretório atual, não é 

necessário informar este campo. 

 

4. A ferramenta de recuperação tenta carregar o arquivo de configuração 

atual. Há três resultados possíveis: 

• Se o arquivo atual carregar com êxito, ele não será substituído.

    

                  

• Se o arquivo atual não carregar com êxito, a ferramenta de 

recuperação continuará tentando para cada arquivo de backup 

existente, que tentará carregá-lo e, se tiver êxito, restaura o 

arquivo. A ferramenta continua esse processo até que um backup 

seja restaurado com êxito.

      

                    

• Se nenhum backup válido estiver disponível, é necessário 

restaurar manualmente a configuração, usando a Ferramenta de 

Recuperação para restaurar a partir de um local diferente, ou 

então será necessário reinstalar o agente no endpoint.

 



Usar a ferramenta de linha de comando do agente do terminal com a 

plataforma Nebula da Malwarebytes 

Algumas ações da plataforma Malwarebytes Nebula podem ser executadas por 

linha de comando para ajudar com scripts personalizados ou automação por 

implantação de software e ferramentas de monitoramento e gerenciamento 

remoto (RMM). 

A ferramenta de linha de comando do agente do terminal, EACmd, é um 

aplicativo do Windows™ criado para se comunicar com o serviço do agente do 

terminal. Este artigo aborda os métodos sugeridos de uso do EACmd em seus 

scripts ou métodos de implementação. 

O EACmd trabalha com o agente do terminal usando o mesmo método de 

comunicação do programa agente localizado na bandeja do terminal. O EACmd 

está localizado em cada terminal com Windows no caminho C:\Program 

Files\Malwarebytes Endpoint Agent\UserAgent\EACmd.exe. 

Command Option Purpose 

--loglevel=VALUE 
O nível de log para definir o serviço. Os 

valores válidos são Debug e Info. 

-d, --diag 
Colete um log de diagnóstico para o serviço 

Endpoint Agent. 

--debug 
Defina o nível de log para depurar para o 

programa. 



--refreshagentinfo 

Atualize as informações do agente para o 

endpoint. Isso publicará imediatamente as 

informações no console da nuvem. 

--updateprotection 
Atualiza manualmente o serviço de 

proteção. 

--updatesoftware 
Atualiza manualmente o serviço de 

software. 

--versions Colete e exiba versões. 

--runpendingsoftwareupdate 
Executará todas as atualizações de software 

pendentes que estiverem disponíveis. 

-h, --help 
Exiba uma mensagem de uso para o 

programa EACmd com todas as opções. 

--syncnow Sincronize com o servidor. 

--testconnections 
Testa a conexão com servidores 

Malwarebytes. 

--certcheck=VALUE 
Verifique se o arquivo passa na verificação 

de assinatura. 

--getmachineids Obtenha identificadores de máquina. 

--verifyacccounttoken=VALUE 

Verifica se o token de conta fornecido 

corresponde ao token de conta armazenado 

atualmente. 



--changeaccounttoken=VALUE 

Altera o token da conta atual para o da 

Nebula. Privilégios administrativos 

necessários. 

--proxy.server=VALUE 
Altera o endereço atual do servidor proxy. 

Privilégios administrativos necessários. 

--proxy.bypassOnLocal=VALUE 
Ative ou desative o proxy de desvio. 

Privilégios administrativos necessários. 

--proxy.port=VALUE 
Altera o número da porta proxy atual. 

Privilégios administrativos necessários. 

--proxy.user=VALUE 
Altera o nome de usuário do proxy atual. 

Privilégios administrativos necessários. 

--proxy.password=VALUE 
Altera a senha atual do proxy. Privilégios 

administrativos necessários. 

--proxy.clear 
Limpe todas as configurações de proxy. 

Privilégios administrativos necessários. 

--threatScan 

Executa uma verificação de ameaças, a 

menos que Permitir que os usuários 

executem uma verificação de ameaças 

esteja desabilitado na política. 

--resetmachineids 
Gera uma nova ID de máquina e ID de 

máquina nebulosa. 

Verificar atualizações de proteção via 

linha de comando (Windows) 



Esse comando realiza uma verificação imediata para cada uma das atualizações 

de proteção. Ele equivale a realizar uma análise das atualizações de proteção a 

partir da tela Endpoints no console. 

Essas análises são executadas antes do escaneamento. A análise das atualizações 

de proteção garante que a proteção em tempo real use as atualizações mais 

recentes. 

Sintaxe 

C:\Program Files\Malwarebytes Endpoint Agent\UserAgent\EACmd.exe -

updateprotection 

Verificar atualizações de software através 

de linha de comando (Windows) 

Esse comando realiza uma verificação imediata das atualizações do software 

Malwarebytes no terminal. Ele equivale a realizar uma análise das atualizações 

de software a partir da tela Endpoints no console. 

Toda análise manual de Atualizações de Software ignora a configuração de 

política Pausar Atualizações de Software, que está definida na política. 

Sintaxe 

C:\Program Files\Malwarebytes Endpoint Agent\UserAgent\EACmd.exe -

updatesoftware 

Obtenha o Nebula Machine ID via linha 

de comando (Windows) 

Este comando exibe a ID da conta atual, a ID da máquina e a ID da máquina 

nebulosa. 



Sintaxe 

C:\Program Files\Malwarebytes Endpoint Agent\UserAgent\EACmd.exe --

getmachineids 

Redefinir o ID da máquina nebulosa via 

linha de comando (Windows) 

Este comando gera uma nova ID de máquina e ID de máquina nebulosa. 

Use o comando se o software Malwarebytes Endpoint Agent foi implantado 

incorretamente usando uma imagem clonada do sistema operacional Windows. 

Para verificar essas alterações, execute o comando Get Nebula Machine ID antes e 

depois de executar o comando Reset Nebula Machine ID. 

Nota: Se o terminal for uma máquina virtual, verifique se o perfil de hardware da 

VM possui um UUID exclusivo e não é uma duplicata ou clone. 

Sintaxe 

C:\Program Files\Malwarebytes Endpoint Agent\UserAgent\EACmd.exe --

resetmachineids 

 

 

 

 


