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2 INTRODUÇÃO 

Obrigado por escolher o BLOCKBIT GSM.  

Este Guia do Administrador tem como objetivo auxiliar você e sua empresa a realizar o processo 
de instalação, configuração e utilização do BLOCKBIT GSM. Ao término deste guia, você estará 
apto a utilizar todas as funcionalidades e recursos necessários para seu funcionamento. 

O BLOCKBIT GSM - Global Security Management, ou Gerenciamento Global de Segurança, foi 
desenvolvido para gerenciar as múltiplas soluções da BLOCKBIT. Através dele é possível 
administrar os Perfis de Dispositivos, Gerenciamento e Automação de Inventário, 
Monitoramento e muitas outras soluções que serão devidamente detalhadas posteriormente.  

Os benefícios para sua empresa ao utilizar o BLOCKBIT GSM são diversos: Economia de tempo, 
redução de custos, diminuição de erros de configuração, padronização das políticas de segurança 
e consequentemente uma redução drástica de ameaças e ataques cibernéticos, sendo que uma 
das suas maiores vantagens: É o fato dele não restringir a quantidade de dispositivos 
gerenciados. Para melhor compreensão, segue um exemplo: Supondo que você é administrador 
de uma rede de 1.000 lojas e necessita bloquear o acesso a determinado domínio de rede social 
para cada loja, sem o BLOCKBIT GSM será necessário configurar o Firewall de cada loja para 
realizar o bloqueio. Porém, com o BLOCKBIT GSM é possível realizar o bloqueio de todas as lojas 
ao mesmo tempo, basta apenas fazer a configuração adequada no BLOCKBIT GSM e executar o 
deploy para todas as lojas, simples, rápido e prático. 

Além disso, o BLOCKBIT GSM fornece maior controle ao administrador graças a permitir a 
instalação de loggers, o que possibilita uma visualização holística da rede e de seus usuários 
através de widgets, gráficos, eventos e geração de relatórios. 

O BLOCKBIT GSM oferece flexibilidade, padronização e proteção completa para sua empresa, 
fazendo tudo isso através de uma plataforma simplificada, rápida, fácil de configurar e de 
utilização descomplicada, fornecendo ao administrador de rede uma visão completa da gestão 
de segurança do seu negócio. O BLOCKBIT GSM atende empresas de pequeno, médio e grande 
porte. 

 

2.1 Recursos – BLOCKBIT GSM 

• Device Grouping (agrupamento de devices): Este recurso proporciona a possibilidade de 
agrupar devices de acordo com as suas necessidades, o que causa uma facilidade 
considerável no processo de instalação das configurações; 

• Role Based Administration (administração baseada em perfil): Tem como finalidade 
principal possibilitar o controle de diversos usuários, monitorar suas permissões por 
devices e granularidade;  
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• Device Template-based Configuration (configuração de devices baseada em Template): 
Os Templates são um conjunto de configurações gerais das devices do BLOCKBIT UTM, 
sendo que este consiste em configurações de: System, Authentication, Firewall, Web 
Cache, Web Filter, Antimalware, IPS, ATP, Traffic Shapping, SD-WAN e DNS, com isso, é 
possível inicializar as devices utilizando-se das configurações globais de forma rápida, 
prática e sem erros, diminuindo o TCO (custo total de propriedade), maximizando o 
desempenho da equipe de TI e evitando eventuais erros nas configurações; 

• Centralized User Management (gerenciamento centralizado de usuários): Este recurso 
provê ao administrador a capacidade de elaborar políticas baseada em usuários e grupos 
autenticados; 

• Policy Template-based Management (gerenciamento de políticas baseada em 
Templates): Permite a criação de políticas e grupos de políticas para controlar os acessos 
das redes protegidas pelas devices, de forma rápida, fácil e sem erros; 

• Workflow for Audit and Deployment Control (auditoria de fluxo de trabalho e controle 
de implantação): O BLOCKBIT GSM foi desenvolvido pensando no gerenciamento de 
mudanças, sendo que todas as configurações realizadas são encaminhadas para 
aprovação de um auditor previamente selecionado, permitindo: Receber e registrar as 
solicitações de instalações dos pacotes de configuração, avaliar as implicações, custos, 
benefícios e riscos das mudanças propostas, justificar e aprovar as mudanças e o 
agendamento das instalações;  

• VPN Community Management (gerenciamento de comunidades de VPN): Crie 
comunidades de VPN – Virtual Private Network no BLOCKBIT GSM. Essas configurações 
permitem que ocorra uma comunicação segura, rápida e criptografada entre as devices. 
 

O BLOCKBIT GSM foi pensando e desenvolvido através de uma arquitetura baseada na facilidade 
de uso e compreensão, para minimizar erros e dar uma visão completa de gestão aos 
administradores do sistema. 

 

2.2 Destaques – BLOCKBIT GSM 

• Policy Manager: Em apenas uma interface de configuração, agrupe facilmente políticas 
de segurança por dispositivo, unidade organizacional, tipos de ameaças ou controles. É 
possível integrar vários recursos em uma única política, como: Categoria WEB, Controle 
de aplicativo, Controle de banda, Múltiplos serviços, QoS - Quality of Service, Cota de 
tempo e tráfego, Escolha de link e Redundância, e controle de vírus e malware; 

• Policy Template: Possibilita a criação de grupos de políticas permitindo o 
reaproveitamento de outros agrupamentos já criados na tela Policy Manager, ganhando 
em agilidade e praticidade; 

• Device Manager: Organize seus dispositivos por versão de “Firmware”, região geográfica, 
usuários administrativos, clientes ou unidades organizacionais, facilitando a gestão da 
rede; 

• Device Communities: Defina parâmetros de configurações e de segurança dos escopos 
de VPN e distribua facilmente entre os dispositivos; 
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• Device Templates: Defina configurações gerais do sistema de maneira global entre os 
“Templates” de Device; 

• Deploys Panel: Acompanhe e gerencie as instalações dos pacotes de configurações do 
BLOCKBIT GSM nas devices gerenciadas. 

 

2.3 Verificação de ambiente para instalação do BLOCKBIT GSM 

Para realizar a instalação do BLOCKBIT GSM é necessário que você esteja familiarizado com as 
soluções BLOCKBIT, este guia tem como principal objetivo o fornecimento de informações a 
respeito da configuração e realização do gerenciamento do BLOCKBIT GSM. 

Antes de prosseguir com a instalação, verifique os requisitos de instalação. 

Lembre-se que oferecemos suporte total por meio de nossos parceiros e de nossos canais de 
atendimento, que terão a maior satisfação em atendê-lo.  

2.3.1 Requisitos de instalação 

Certifique-se de que a comunicação com a internet está ativa, pois, os processos de 
licenciamento, atualização do sistema e das bases de dados necessitam de conexão com a 
internet. 

Requisitos mínimos para instalação do GSM 1.2: 

• Processamento: Dual Core; 

• Memória: 4GB RAM; 

• Storage: 32GB; 

• Plataforma de virtualização: VMware ou XenServer ou Hyper-V. 

 

Requisitos mínimos para instalação do Analyzer Remoto: 

• Processamento: Quad Core; 

• Memória: 8GB RAM; 

• Storage: 128GB (desejável Raid c/ Discos SSD ou SAS); 

• Plataforma de virtualização: VMware ou XenServer ou Hyper-V. 

 

Requisitos mínimos para instalação do GSM 1.2 + Analyzer Interno: 

• Processamento: Octa Core; 

• Memória: 16GB RAM; 

• Storage: 256GB (desejável Raid c/ Discos SSD ou SAS); 

• Plataforma de virtualização: VMware ou XenServer ou Hyper-V. 
 

Para executar a instalação e a configuração é necessário um cliente SSH, console serial e um 
navegador web.  Seguem abaixo as aplicações mínimas recomendadas: 
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Navegador Web: 

• Mozilla Firefox versão 45; ou 

• Google Chrome versão 51; ou 

• Microsoft Internet Explorer 9. 

Acesso remoto (SSH e Console): 

• PUTTY; 

• CygWin; 

• Mobaxterm. 

 

2.4 Sobre o Guia do Administrador 

Este guia foi desenvolvido especialmente para você administrador. Todas as seções foram 
estruturadas para tornar o processo de instalação fácil e rápido. Todo o passo a passo é 
apresentado com exemplos, facilitando a compreensão e esclarecendo dúvidas. 

No decorrer do guia, você poderá encontrar alguns símbolos seguidos de texto. Eles têm o 
objetivo de alertá-lo sobre uma importante observação ou nota referente aquela seção.  

Vamos conhecer esses símbolos: 

• Alerta: Refere-se a observações ou notas que devem ser seguidas por você com muita 
cautela durante o processo de instalação do BLOCKBIT GSM: 

 

Figura 1 – Símbolo – "Alerta". 
 

• CLI - Command Line Interface: Também conhecido como Shell, refere-se a comandos que 
devem ser digitados. Ao lado desse símbolo estará disposto o comando a ser digitado: 

 

Figura 2 – Símbolo – CLI – Command Line Interface. 
 

• Guia do Administrador BLOCKBIT UTM: Quando este símbolo aparecer, significa que as 
informações a seguir devem ser consultadas no Guia do Administrador do BLOCKBIT 
UTM:  
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Figura 3 – Símbolo – Guia do Administrador BLOCKBIT UTM. 
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3 ARQUITETURA – BLOCKBIT GSM 

Esta seção irá apresentar a Arquitetura do BLOCKBIT GSM. 

A arquitetura é apresentada por um conjunto de camadas de componentes que, integradas, 
definem os aspectos técnicos relativos aos serviços oferecidos pelo sistema. 

 

3.1 Plataforma 

Para compreender a Arquitetura é necessário entender a finalidade do BLOCKBIT GSM e como 
os dispositivos se comunicam.  

O BLOCKBIT GSM - Global Security Management - Gerenciamento Global de Segurança foi 
desenvolvido para gerenciar as múltiplas soluções da BLOCKBIT. Ao conectar um dispositivo 
BLOCKBIT UTM ao BLOCKBIT GSM é estabelecido um Túnel seguro utilizando comunicação 
criptografada, possibilitando a aplicação das configurações geradas.  

Todas as configurações aplicadas através do BLOCKBIT GSM são geradas em pacotes de arquivos 
sendo que estes são exportados e implementadas no BLOCKBIT UTM.  

 

Figura 4 – Arquitetura – Plataforma BLOCKBIT GSM. 
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3.2 Arquitetura 

A arquitetura do BLOCKBIT GSM foi desenvolvida para que o sistema simplifique a gestão 
centralizada de dispositivos.  

 

Figura 5 – BLOCKBIT GSM – Architecture. 

 

A arquitetura é dividida no seguinte modelo de componentes:  

• Frontend; 

• Backend; 

• Armazenamento de Dados; 

• Sistema Operacional. 

A seguir explicaremos estes modelos de componentes. 

3.2.1 Arquitetura – Frontend 

Frontend é a camada de desenvolvimento que disponibiliza a interface de apresentação e 
controles do sistema. Com os recursos de Frontend é possível ter acesso a qualquer tipo de 
informação e executar comandos de configuração nos serviços do BLOCKBIT GSM.  

As interfaces da camada de Frontend garantem que o usuário final não tenha acesso direto aos 
demais componentes disponibilizados em outras camadas da arquitetura do sistema.  

O sistema foi projetado para oferecer dois tipos de interface na camada de Frontend: Manager 
e Console: 
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• Manager: É uma aplicação Web para administração dos dispositivos. É através dela que 
o administrador define todos os parâmetros de configurações do sistema e gerencia os 
pacotes de configurações que serão instalados nos dispositivos remotos; 

• Console: Interface de linha de comandos administrativos para detecção e solução de 
problemas no dispositivo BLOCKBIT GSM. Esta interface de Frontend pode ser acessada 
através de conexão por um terminal SSH.  

3.2.2 Arquitetura – Backend  

Backend é a camada de desenvolvimento que disponibiliza os comandos e programas que 
aplicam as configurações solicitadas através das interfaces de Frontend aos serviços de 
gerenciamento centralizado e ao Sistema Operacional.  

Como o sistema possui uma característica modular com serviços independentes entre si, as 
informações entre os recursos da Frontend e da Backend são transportadas através de dois 
caminhos criptografados e autenticados por chave: Banco de Dados ou Conexão SSH.  

• ApplyScripts: A principal função dos ApplyScripts é ler os parâmetros de configurações 
armazenados no banco de dados e reescrever essas configurações nos serviços e sistema 
operacional; 

• Deployer: É o serviço responsável por instalar os pacotes de configurações gerados 
através da Manager nos dispositivos remotos. O Deployer é uma aplicação de Backend 
que utiliza a API pública implementada no BLOCKBIT UTM;  

• Collectors: São serviços de Backend que utilizam a API do BLOCKBIT UTM para 
sincronizar informações dos dispositivos. Informações como por exemplo: Licença, 
Usuários, Placas de Rede, etc.  

3.2.3 Armazenamento de Dados  

 A camada de armazenamento de dados é a camada intermediária que oferece os recursos para 
armazenamento e transferência de informações entre os componentes da Frontend e da 
Backend. É através do sistema de banco de dados que a Frontend escreve as configurações e 
parâmetros do sistema para que sejam aplicados nos componentes da Backend e Sistema 
Operacional.  

3.2.4 Sistema Operacional  

O Sistema Operacional do BLOCKBIT GSM também é mantido pela equipe de pesquisa e 
desenvolvimento da BLOCKBIT, onde são disponibilizados os pacotes de ferramentas de código 
aberto utilizadas na implementação dos serviços. 

Para simplificar a compatibilidade com os Appliances e garantir um bom desempenho na 
execução dos serviços, o BLOCKBIT GSM é executado em um Sistema Operacional com Kernel 
Linux baseado em arquitetura Intel x86.  
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4 INSTALAÇÃO – BLOCKBIT GSM  

Esta seção irá apresentar o passo a passo para instalação do BLOCKBIT GSM.  

O BLOCKBIT GSM está disponível somente em Máquinas Virtuais compatíveis com as seguintes 
soluções: VMware, XenServer e Hyper-V. 

Para realizar a instalação do BLOCKBIT GSM siga as orientações a seguir. 

 

4.1 Importando a Máquina Virtual 

Realize o download da OVA - Open Virtual Appliance do BLOCKBIT GSM em nosso site: 
http://www.blockbit.com 

Iremos demostrar a instalação utilizando o software VMware ESXi 6.5.0 como exemplo: 

1. Conecte no navegador de internet de sua preferência e acesse a console de 
gerenciamento do VMware ESXi no VMware Host Client; 

 

2. Preencha os campos com as seguintes informações: 

• User name: Usuário cadastrado no VMware; 

• Password: Senha do usuário; 

 

Figura 6 – Login VMware. 

 

• Clique no botão “Log in”. 
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3. Clique em “Create/Register VM”; 

 

Figura 7 – Console VMware. 

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

 

Figura 8 – Select creation type. 

 
Clique no botão “Next”. 
 

5. Selecione a imagem do BLOCKBIT GSM que foi realizado o download no site da BLOCKBIT 
e digite no campo: 

• Enter a name for the virtual machine: Inserir o nome da máquina. Ex.: BLOCKBIT 
GSM; 
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Figura 9 – Select OVF and VMDK files. 

 

• Clique no botão “Next”. 
 

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

 

Figura 10 – Select Storage. 
 

Clique no botão “Next”; 
 

7. Aguarde o upload da OVA. Enquanto ocorre o upload, aparecerá a seguinte mensagem: 
“Extracting OVA, this could take some time...”; 
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Figura 11 – Select storage – “Extracting OVA, this could take some time...”. 
 

8. Defina as configurações da máquina virtual: 

• Network mappings: Defina o modo de rede adequado ao seu ambiente. Ex.: Mode 
bridged; 

• Disk provisioning: Defina a opção de sua preferência. Ex.: Thin;  
o Disco Thick: São discos totalmente alocados no datastore, ou seja, se você 

criar um disco Thick com 32GB, ele irá ocupar 32GB do seu datastore; 
o Disco Thin: É um tipo de disco que aloca apenas o espaço que é gravado pelo 

sistema operacional da máquina virtual, por exemplo, se você criar um disco 
de 32GB para uma VM, inicialmente ele irá ocupar apenas alguns KB/MB no 
datastore, porém, no momento que você começar a gravar dados no mesmo 
através do sistema operacional, o tamanho dele pode chegar até o limite de 
32GB.  

Para maiores informações consulte o manual do VMware. 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 

© BLOCKBIT  37 

 

Figura 12 – Deployment options. 
 

Clique no botão “Next”. 
 

9. Revise as configurações definidas antes de finalizar upload; 

 

Figura 13 – Ready to complete. 
 

Clique no botão “Finish”. 
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A importação foi concluída, basta clicar no botão “Power on” para iniciar a máquina virtual e 
seguir para instalação do BLOCKBIT GSM. 

 

4.2 Iniciando Máquina Virtual – Primeiro Acesso 

Ao iniciar a máquina virtual pela primeira vez, será exibida a seguinte tela:  

 

 

Figura 14 – Iniciando o BLOCKBIT GSM pela primeira vez. 
 

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

 

Figura 15 – Tela de login – BLOCKBIT GSM. 
 

Agora será necessário configurar o IP. Para configurar o IP, realize os seguintes passos: 

1. Localhost login: Efetue o login através da console CLI, utilizando-se das credenciais 
padrão, sendo estas: Usuário “admin” e senha “admin”; 
 

2. Altere o endereço IP do BLOCKBIT GSM. 
 

 

 

 

O endereço IP padrão do BLOCKBIT GSM é 192.168.1.1. Neste guia 
utilizaremos o endereço IP 172.16.102.235 como exemplo. Caso deseje 
alterar, siga os passos a seguir: 
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Detalhes da configuração: 

 

 IP: 172.16.102.235 máscaras: 255.255.254.0 

 Rota padrão: 172.16.102.1 

 

Digite os comandos:  

 

 

 

Após realizar esse procedimento o endereço IP foi alterado.  

Para garantir a segurança do ambiente iremos realizar a alteração da senha padrão. 

 

 

 

Para alterar a senha, digite o comando abaixo: 

 

 

 

Após realizar esse procedimento a senha foi alterada com sucesso.  

 

 

 

ifconfig 172.16.102.235/23 , e digite “Enter”. 

route add default gw 172.16.102.1 , e digite “Enter”. 

É altamente recomendada a alteração da senha padrão do usuário “admin” 
de console. Para alteração da senha padrão, é necessário criar uma senha 
segura. Esta senha deve conter no mínimo 8 caracteres com letras 
maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. 

Digite o comando passwd , e digite “Enter” 

Digite a senha atual, e digite “Enter” 

Digite a nova senha duas vezes. 
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5 CONFIGURAÇÃO DE EXCEÇÃO  

Esta seção irá apresentar como realizar a configuração de exceção nos navegadores web: Google 
Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Internet Explorer. 

Ao realizar o primeiro acesso a Interface Web do BLOCKBIT GSM é normal os browsers 
retornarem a emissão de um alerta de segurança informando um erro de certificado. Isso ocorre 
porque o browser não reconhece nenhuma autoridade certificadora que valide o acesso a esta 
página como confiável.  Portanto, é necessário realizar a configuração de exceção no navegador 
web. Siga os passos a seguir:  

1. Para acessar a interface web, utilize um navegador recomendado; 
 

2. Conecte no navegador de internet e acesse o endereço: https://192.168.1.1. Caso tenha 
alterado o endereço IP, utilize o IP alterado. 

 

 

 

Cada Browser possui um procedimento para liberar a conexão como confiável. Siga as 
orientações de como proceder. 

 

5.1 Configurando exceção no Google Chrome 

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

1. Clique no botão “Hide Avanced”;  
 

2. Clique no botão “Proceed to 172.16.13.202 (unsafe)” para aceitar esta página como 
confiável. 
 

Em caso de o Browser emitir um ALERTA DE SEGURANÇA, siga as 
recomendações abaixo. 

https://192.168.1.1/
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Figura 16 – Exceção Chrome – “Proceed to 172.16.32.212 (unsafe)”. 
 

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

 

5.2 Configurando exceção no Mozilla Firefox 

Para configurar a exceção no Mozilla Firefox siga os seguintes passos: 

1. Clique no botão “Advanced”;  
 

2. Clique no botão “Add Exception...”; 
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Figura 17 – Exceção Mozilla Firefox – Your connection is not secure. 

 

3. Clique no botão “Confirm Security Exception”. 
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Figura 18 – Exceção Mozilla Firefox – Confirm Security Exception. 
 

A configuração de exceção no Mozilla Firefox foi realizada com sucesso. 

5.3 Configurando exceção no Microsoft Internet Explorer 

Para configurar a exceção no Microsoft Internet Explorer siga os seguintes passos: 

1. Clique no botão “Continue to this web site (not recommended)”. 

 

Figura 19 – Exceção Microsoft Internet Explorer – There is a problem with this website’s security 
certificate. 

 

A configuração de exceção no Microsoft Internet Explorer foi realizada com sucesso. 
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6 ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO  

Esta seção irá apresentar como configurar o Assistente de Instalação do BLOCKBIT GSM. 

Para realizar a instalação do Assistente de Instalação (Installation Wizard), são necessários 
quatro passos: Accept License, System Settings, Network Settings e Administration. Siga as 
orientações a seguir. 

 

6.1 Escolha do idioma 

É possível selecionar o idioma de sua preferência (English US ou Português BR). O idioma padrão 
é English US. Para alterar o idioma: 

1. Clique no botão no canto superior direito “English US” e escolha o idioma desejado; 

 

Figura 20 – Installation Wizard – Seleção do idioma. 

 

Ao definir o idioma, sua interface será atualizada com o idioma escolhido. 

 

6.2 Botões das telas 

Ao final de cada tela existem os três botões: “Previous”, “Next” e “Save”. 

 

Figura 21 – Installation Wizard – Botões “Previous”, “Next” e “Save”. 
 

• Botão “Previous”: Retorna a tela anterior; 

• Botão “Next”: Segue para o próximo passo; 

• Botão “Save”: Somente será habilitado ao finalizar o quarto passo. Salvará todas as 
informações fornecidas. 
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6.3 Processo de Instalação 

A seguir vamos exemplificar o passo a passo de instalação do assistente:  

1. Accept License: Apresenta os termos de uso do BLOCKBIT GSM. Leia o termo e  selecione 
o checkbox: “Accept terms of use”; 

 

Figura 22 – Installation Wizard – Accept License. 
      

Clique no botão “Next”. 

 

2. System Settings: Preencha os campos com as seguintes informações:  

• Hostname: Nome do Hostname. Pode ser qualquer um desde que esteja conforme 
padrão FQDN - Fully Qualified Domain Name. Ex.: GSM; 

• Domain: Domínio da rede. Ex.: blockbit.com;  

• Timezone: Selecionar o fuso horário no qual sua empresa se encontra. Ex.: 
America/Sao_Paulo; 

• Language: Selecionar o idioma padrão. Ex.: English; 

 

Figura 23 – Installation Wizard – System Settings. 
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• Clique no botão “Next”. 

 

3. Network Settings: Preencher os campos com as seguintes informações:  

• Interface: Selecione a interface de rede que deseja configurar. Ex.: eth0; 

• IP Address: Defina o endereço IP adequado a rede. Ex.: 172.16.102.235; 

• Netmask: Defina a máscara de rede. Ex.: 255.255.254.0; 

• Gateway: Defina a rota padrão da rede. Ex.: 176.16.102.1; 

• DNS Server 1: Defina o servidor DNS da rede ou da internet. Ex.: 176.16.102.161; 

• DNS Server 2: Defina o DNS secundário da sua rede ou da internet. Ex.: DNS 
secundário do Google 8.8.4.4; 

• NTP Server 1: Defina o servidor de sincronização de relógio. Ex.: a.ntp.br; 

• NTP Server 2: Defina o servidor secundário de sincronização de relógio. Ex.: b.ntp.br. 

 

Figura 24 – Installation Wizard – Network Settings. 
 

 

 

• Clique no botão “Next”.  

 
4. Administration: Preencher os campos com as seguintes informações:  

• Name: Nome do administrador. Ex.: admin; 

• E-mail: E-mail do administrador. Este e-mail será utilizado como login do BLOCKBIT 
GSM. Ex.: admin@blockbit.com; 

• Password: Insira uma senha com no mínimo oito caracteres. A senha deve conter 
letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais; 

• Confirm Password: Confirme a senha inserida acima. 

É imprescindível que o BLOCKBIT GSM e os BLOCKBIT UTM estejam 
sincronizados pelos mesmos servidores NTP. 
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Figura 25 – Installation Wizard – Administration. 

 

 

 

Clique no botão Save[ ].  

 

Ao finalizar esses passos o Assistente de Instação foi instalado com sucesso. 

  

O e-mail do administrador será utilizado como login do BLOCKBIT GSM.  
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7 AMBIENTE DE REDE 

Esta seção irá apresentar um exemplo de ambiente de rede utilizando o BLOCKBIT GSM. 

Para melhor contextualizar este Guia do Administrador, utilizaremos uma topologia fictícia, 
porém muito comum entre os prováveis ambientes que devem implantar o BLOCKBIT GSM. 

O BLOCKBIT GSM tem foco em ambientes com muitas capilaridades, ou seja, ambientes grandes 
conectados remotamente, porém, com similaridades entre os pontos remotos, desta forma 
diminuindo o TCO - Total Cost of Ownership de administração da solução e maximizando o ROI - 
Return on Investment da empresa. 

A topologia de rede abaixo é uma sugestão de implantação das soluções BLOCKBIT para os 
produtos BLOCKBIT UTM e o BLOCKBIT GSM: 

 

Figura 26 – Topologia da rede. 
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Em nosso exemplo, estaremos usando a seguinte tabela de endereços IP: 

 

Tabela 1 – Endereçamento IP. 

Nome Endereço IP 
externo 

Rede 
interna/protegida 

Grupo 
BLOCKBIT 

GSM 

Cluster 
Head 
Office 

172.16.102.220 192.168.220.0/24 Head 
Office 

Branch 
Office 1 

172.16.102.221 192.168.221.0/24 Branch 
Office 

Store 1 172.16.102.222 192.168.222.0/24 Stores 

Store 2 172.16.102.223 192.168.223.0/24 Stores 

Store 3 172.16.102.224 192.168.224.0/24 Stores 

Webfilter 
1 

172.16.102.225 192.168.220.0/24 Pool Web 
Filters 

Webfilter 
2 

172.16.102.226 192.168.220.0/24 Pool Web 
Filters 

Webfilter 
3 

172.16.102.227 192.168.220.0/24 Pool Web 
Filters 

 

 

Na imagem a seguir temos a visão gerencial com o foco no BLOCKBIT GSM, em que ele se 
comunica com todas as “devices”, BLOCKBIT UTM, que estão agrupados em 4 grupos: Head 
Office, Branch Office, Pool Web Filters e Stores. 
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Figura 27 – Visão gerencial. 
 
Com este agrupamento é possível aplicar as configurações e políticas personalizadas para cada 
um dos grupos conforme suas necessidades. 
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8 INTERFACE WEB 

Esta seção irá demostrar como realizar o acesso a Interface Web do BLOCKBIT GSM. 

O BLOCKBIT GSM possui uma interface moderna, de fácil uso e responsiva, ou seja, é capaz se 
adequar a tela de qualquer dispositivo que seja utilizado para acesso (tablets, smartphones, 
notebook, etc.). Isso garante a sua empresa agilidade e facilidade, podendo ser acessado a 
qualquer hora e local.  

 

Para realizar o acesso a Interface Web do BLOCKBIT GSM siga as orientações a seguir. 

 

8.1 Acessando a Interface Web – BLOCKBIT GSM 

Para acessar a interface web, utilize um navegador recomendado. 

1. Conecte no navegador de internet e acesse o endereço: https://192.168.1.1. Caso tenha 
alterado o endereço IP, utilize esse IP alterado; 
 

2. Acesse o IP configurado. Ex.: https://172.16.102.235; 
 

3. Digite os seguintes dados: 

• User: E-mail cadastrado. Ex.: admin@blockbit.com; 

• Password: Senha cadastrada; 

• English: Neste campo define-se o idioma desejado para acessar a Interface Web. O 
idioma pode ser Inglês ou Português; 

 

Figura 28 – Tela de Login – System Administration. 
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• Clique no botão “Login” para acessar a Interface Web. 
 

4. Esta é a tela principal do BLOCKBIT GSM, denominada Device Manager.  

 

Figura 29 – Device Manager. 
 

Neste capítulo, todos os botões e menus serão devidamente explicados. 
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9 BLOCKBIT GSM - MANAGER 

O BLOCKBIT GSM viabiliza a administração de vários dispositivos de rede juntos, promovendo 
uma perspectiva plena da infraestrutura de todas as unidades organizacionais, possue a 
capacidade de gerar templates de configuração e pacotes de políticas de segurança para 
compartilhamento entre grupos de dispositivos e para determinação dos controles de acesso 
por função, é apto de estabelecer e catalogar todos os registros de conexão, de acesso a 
aplicações de internet, de dados pessoais e de conteúdo de comunicações privadas em 
conformidade com as regulamentações do Marco Civil da Internet. 

9.1 Interface Web – Menu do usuário  

O Menu do usuário encontra-se localizado no canto superior direito da tela. Para acessar basta 
clicar no botão com o nome do usuário. Ex.: admin. 
 

 

 

 

Figura 30 – Menu do usuário. 
 

 

O Menu do Usuário é composto de três botões: “Profile”, “Settings” e “Log Out”. A seguir eles 
serão explicados detalhadamente. 

9.1.1 Menu do usuário – Perfil do Usuário  

Na opção “Profile” é possível editar as informações de perfil do usuário. Para acessá-lo, siga os 
seguintes passos: 

1. No canto superior direito. Clique na opção “Profile”; 

Na tela abaixo o menu do usuário aparece com o nome “admin”, isso ocorre 
pois foi esse o nome cadastrado no item “Name” no capítulo Assistente de 
Instalação.  
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Figura 31 – Menu do usuário – Botão “Profile”. 

  

2. Realize as alterações de edição de perfil desejadas. Esta tela contém as seguintes 
informações: 

• Name: O nome do usuário cadastrado; 

• E-mail: O e-mail do usuário cadastrado. Este campo é utilizado para realizar o login 
no BLOCKBIT GSM; 

 

Figura 32 – Menu do usuário – Edit Profile. 

 

Existem três botões no canto inferior direito da tela: 

• “Close”: Fecha a tela de edição do perfil do usuário; 

• “Save”: Este botão somente estará habilitado ao editar o perfil ou alterar a senha. Ao  
clica-lo, todas as informações fornecidas serão salvas; 

• “Password”: Nesta tela é possível alterar a senha do usuário. 

 

3. Para alterar as informações de senha, clique no botão “Password”: 

• Password: Insira a nova senha desejada; 

• Confirm Password: Confirme a senha digitada no item anterior. 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 

© BLOCKBIT  55 

 

Figura 33 – Edit Profile – Alteração de senha – Password. 
 

Clique no botão Save[ ] para salvar as alterações. 

 

O sistema irá atualizar e solicitar que o Login seja realizado novamente.  

 

9.1.2 Menu do usuário – Configurações do Sistema  

Através do botão “Settings” é possível alterar as configurações do sistema. Para acessar, siga os 
seguintes passos: 

1. No menu do usuário. Clique na opção “Settings”; 

 

Figura 34 – Menu do usuário – Botão “Settings”. 

 

Surgirá a tela System Settings com a aba “General” pré-selecionada. A tela System Settings é 
composta de quatro botões em um menu vertical a esquerda: “System”, “Network”, “Admin” e 
“Activity”. Além disso, ela possui um painel central com um conjunto de opções contextual que 
se adapta de acordo com a opção selecionada no menu à esquerda. 
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Figura 35 – System Settings – Settings. 
 

Descreveremos a seguir as funcionalidades. 

9.1.3 Configurações do Sistema – Botão “System” 

No menu vertical a esquerda, ao clicar no botão “System”, as configurações do sistema serão 
exibidas em um conjunto de abas, sendo estas: “General”, “License”, “Update”, “Sessions” e 
“Services”. Além disso, um conjunto de ícones aparecerá no canto direito da tela, estes ícones 
são contextuais e se adaptam de acordo com as necessidades de cada aba selecionada. 

 

Figura 36 – Botão “System”. 

 

9.1.4 Configurações do Sistema – Aba “General” 

1. Nesta tela é possível realizar alterações nas configurações gerais do BLOCKBIT GSM: 

• Hostname:  O nome escolhido. Pode ser qualquer um desde que esteja conforme 
padrão FQDN - Fully Qualified Domain Name. Ex.: GSM; 

• Domain: Domínio da rede. Ex.: blockbit.com;  

• Timezone: Selecionar o fuso horário no qual sua empresa se encontra. Ex.: 
America/Sao_Paulo; 

• Language: Selecionar o idioma desejado. Ex.: English. 
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Figura 37 – System Settings – General 
 

Após realizar as alterações desejadas, deve-se clicar no botão “Salvar”, localizado no canto 
superior direito da tela. 

 

Figura 38 – Botão “Salvar”. 

 

Suas alterações terão sido salvas com sucesso. 

2. No canto direito superior da tela é possível localizar um conjunto de três botões 
contextuais: “System Backup”, “System Restore” e o botão “Save” (cuja função é 
autoexplicativa). 
 
Em “System Backup” é feita uma cópia de todas as informações do BLOCKBIT GSM tais 
como: configurações do próprio BLOCKBIT GSM, das devices, Device Templates, Policies, 
Objetos, Usuários importados e Resultados dos deploys (Deploys Panel). 
Nesta sessão iremos analisar como fazer um backup de sistema. 
 

• Clique no botão System Backup[ ]; 

• A seguinte tela será exibida:  
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Figura 39 – System Settings – System Backup. 

 

 

 

• Essa tela exibe duas opções: “Key” e “Confirm Key”; 
o Key: Inserir a chave de encriptação que protege o backup; 
o Confirm Key: Confirme a chave de encriptação; 

• Ao clicar no botão “Save” (localizado no canto inferior do menu) será exibida a tela 
para selecionar o local e o nome do arquivo de backup do BLOCKBIT GSM. Escolha o 
local e pasta de sua preferência para salvá-lo. 
 

O Backup foi realizado com sucesso.  

 
3. O segundo botão contextual é o “System Restore”, a finalidade deste botão é 

basicamente aplicar as configurações de sistema previamente salvas no GSM; 
 
O “System Restore” permite restaurar todas as informações do BLOCKBIT GSM tais como: 
configurações do próprio BLOCKBIT GSM, das devices, Device Templates, Policies, 
Objetos, Usuários importados e Resultados dos deploys (Deploys Panel); 
O objetivo desta área é justamente demonstrar como fazer esta restauração de sistema. 
 

• Clique no botão System Restore[ ]; 

• A seguinte tela será exibida: 

Para realizar o backup, é necessário criar uma chave segura. Ela deve conter 
no mínimo oito caracteres com letras maiúsculas e minúsculas, números e 
caracteres especiais. Sem esta chave não é possível realizar o restore do 
backup. 
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Figura 40 – System Settings – System Restore. 

 

• Essa tela exibe duas opções: “Key” e “Backup File”:  
o Key: Inserir a chave de encriptação que protege o backup; 
o Backup File: Selecione o arquivo adequado para executar a restauração de 

sistema. 

• Ao clicar no botão Save[ ], surgirá uma tela de confirmação “Restore 
Backup”. Clique no botão “OK” para configurar a restauração do backup, aguarde a 
confirmação do restore de todas as configurações. Surgirá a tela: “System restore 
complete”. Clique no botão “OK”. 

 

Seu sistema terá sido restaurado com sucesso. 

 

9.1.4.1 Configurações do Sistema – Aba “License” 

Nesta tela é possível aplicar ou renovar a licença de ativação do BLOCKBIT GSM. Para realizar o 
licenciamento, é necessário fornecer o UUID (Indicador Único Universal do BLOCKBIT GSM) para 
o seu canal de atendimento, que irá lhe fornecer o número da licença. 

 

 

 

A seguir, iremos apresentar o passo a passo para licenciar seu BLOCKBIT GSM: 

1. Verifique se o dispositivo de acesso possui um cliente SSH recomendado já instalado. 
Vamos exemplificar o processo utilizando o aplicativo “PUTTY”; 

Antes de efetuar o licenciamento, verifique se o BLOCKBIT GSM está 
conectado a internet. 
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2. Acesse a console SSH. Preencha os campos: 

• Host Name (or IP Address): Inserir o endereço IP do BLOCKBIT GSM. Ex.: 
172.16.102.235; 

 

Figura 41 – Licenciamento – PuTTY. 
 

• Clique no botão “Open”. 
 

3. A console será exibida solicitando usuário e senha; 

 

 

 

4. Execute o comando show-uuid; 

Em “login as:” digite o usuário admin e pressione “Enter”. 

Após “password:” entre com a senha admin e pressione “Enter”. 
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Figura 42 – Comando show-uuid. 
 

5. Encaminhe para o seu canal de atendimento BLOCKBIT o código “Blockbit Network 
Appliance UUID” para a liberação da licença. Ex.: 564DE73C-C437-82C5-6821-
E8B394598AB3; 
 

6. Você receberá o código License number, do seu canal de atendimento. Ex.: FE6C-0F1F-
ACF1-46E0; 
 

7. Retorne a Interface Web do BLOCKBIT GSM na tela de Licença; 
 

8. Certifique-se de que a Caixa de seleção “Accept Terms of Use” está checada, caso esteja 
desmarcada, clique para marcá-la; 
 

9. Na caixa de texto “License Key” digite o seu número de licença, conforme exemplificado 
pela imagem abaixo; 

 

 

Figura 43 – System Settings - License. 
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10. Após realizar as alterações desejadas, deve-se clicar no botão Save[ ], localizado no 
canto superior direito da tela; 
 

11. Surgirá a mensagem questionando se deseja fazer o update da licença: 
 
 

 

Figura 44 – Salvar Licença. 

 

12. Clique no botão OK[ ]; 

 

13. As informações na tela serão atualizadas e passarão a exibir as seguintes informações: 
“Serial Number”, “License Key”, “License Status”, “License Expiration Date” e “Number 
of Devices”, porém, com seus dados representando o estado atual do sistema.  

 

Figura 45 – System Settings – License. 

 
 

9.1.4.2 Configurações do Sistema – Aba “Update” 

Esta tela tem como função, efetuar a atualização do seu GSM. Este painel é composto de três 
opções: “Version”, “Scheduled” e “Automatic System Update”. 
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Figura 46 – System Settings – Update. 

 

• Version: Exibe a versão e o build atual do seu BLOCKBIT GSM. Ex.: BLOCKBIT GSM 
1.2.0 build 18090415; 

• Scheduled: Clicando sobre a caixa de texto um menu aparecerá, nele é possível 
alterar o horário agendado para executar a atualização desejada, para tanto basta 
clicar sobre as setas para alterar as horas e os minutos, feito isso, clique fora do menu 
de modo a finalizar a seleção. Ex.: 14:41; 

• Automatic System Update: Essa caixa de seleção permite que a atualização 
automática de sistema seja executada. Caso ela esteja selecionada a atualização 
ocorrerá no horário agendado na opção acima “Scheduled”. 

 

1. No canto direito superior da tela é possível de se localizar dois botões contextuais: 
“Update Now” e o botão “Save” (cuja função é autoexplicativa); 

2. Ao clicar no botão update now[ ], o sistema será atualizado imediatamente ao invés 
de aguardar o agendamento mencionado em “scheduled”. 

 

Clique em save[ ] localizado no canto superior direito da tela para salvar as alterações 
feitas nas configurações. 
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9.1.4.3 Configurações do Sistema – Aba “Sessions” 

 

Nesta tela é possível configurar parâmetros de autenticação e visualizar a sessão dos 
administradores logados no BLOCKBIT GSM, além de encerrar suas sessões.  

1. Para configurar os parâmetros de autenticação, basta alterar os campos com os valores 
desejados: 

• Idle timeout: Tempo ocioso antes da sessão expirar, o valor está em minutos. Ex.: 30; 

• Login attempts: Número de tentativas máximas de falha de Login antes de bloquear 
o acesso, o valor está em minutos. Ex.: 3; 

• Lock timeout: Tempo que o usuário ficará bloqueado ao realizar o número máximo 
de tentativas erradas no login, o valor está em minutos. Ex.: 3. 

 

Figura 47 – System Settings – Sessions. 

 

Clique em save[ ] localizado no canto superior direito da tela para salvar as alterações 
feitas nas configurações. 

 
2. Para visualizar as sessões ativas dos administradores logados, clique no botão Active 

Sessions[ ] localizado no canto superior direito da tela: 

• Start: Data e hora que o administrador efetuou ou login no BLOCKBIT GSM. Ex.: 2017-
04-21 19:42:42; 

• Name: Nome do administrador. Ex.: admin; 

• Address: Endereço IP do administrador. Ex.: 192.168.111.14; 

• Status: Status do login. Ex.: Active; 

• Action:  Permite remover a sessão do administrador. Ao clicar no botão Remove[
] o administrador será removido da sessão e a tela de login será exibida para quem 
quer que tenha sido removido; 

• Reload[ ]: Atualiza as informações da tela. 
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Figura 48 – Sessões ativas. 
 

Clique no botão Close[ ] para fechar a tela.  

 

Clique em save[ ] localizado no canto superior direito da tela para salvar as alterações 
feitas nas configurações. 

 

9.1.4.4 Configurações do Sistema – Aba “Services” 

Nesta tela é possível alterar as portas de comunicação e administração do BLOCKBIT GSM: 

• HTTP: Porta de acesso a Interface Web do BLOCKBIT GSM. Ex.: 80; 

• HTTPS: Porta de acesso a Interface Web do BLOCKBIT GSM. Ex.: 443; 

• SSH: Porta de acesso ao console CLI do BLOCKBIT GSM e de comunicação com os devices 
gerenciados. Ex.: 22; 

• DEPLOY: Porta de comunicação com as devices gerenciadas. Ex.: 444. 

 

 

 

 

Caso as portas sejam alteradas no BLOCKBIT GSM, elas também devem ser 
alteradas nos demais dispositivos BLOCKBIT gerenciados. 

Caso as portas HTTP e/ou HTTPS forem alteradas o acesso à Interface Web 
devem ser realizados com as novas portas configuradas. 
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Figura 49 – System Settings – Services. 
 

 

Clique em save[ ] localizado no canto superior direito da tela para salvar as alterações 
feitas nas configurações. 

 

9.1.5 Menu do usuário – Botão “Network”  

No menu vertical a esquerda, ao clicar no botão “Network”, as configurações de rede serão 
exibidas em um conjunto de abas, sendo estas: “General”, “Interfaces” e “Email”. Além disso, 
um conjunto de botões aparecerá no canto superior direito da tela, estes botões são contextuais 
e se adaptam de acordo com as necessidades de cada aba selecionada.  

 

 

Figura 50 – Botão “Network”. 
 

9.1.5.1 Configurações de rede – Aba “General” 

Esta tela permite alterar as configurações de servidores: 

• Gateway: Endereço da rota padrão da rede. Ex.: 172.16.102.1; 

• DNS Server 1: Defina o servidor DNS da rede ou da internet. Ex.: 176.16.102.161; 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 

© BLOCKBIT  67 

• DNS Server 2: Defina o DNS secundário da sua rede ou da internet. Ex.: DNS secundário 
do Google 8.8.4.4; 

• NTP Server 1: Defina o servidor de sincronização de relógio. Ex.: a.ntp.br; 

• NTP Server 2: Defina o servidor secundário de sincronização de relógio. Ex.: b.ntp.br. 

 

Figura 51 – Network Settings. 

 

Clique em save[ ] localizado no canto superior direito da tela para salvar as alterações 
feitas nas configurações. 

 

9.1.5.2 Configurações de rede – Aba “Interfaces” 

Esta tela permite alterar as configurações de interface de rede. 

• Botão Active interface: Permite habilitar ou desabilitar a interface de rede. Ex.: Botão na 

cor verde, a interface está habilitada[ ]. Botão na cor branca a interface está 

desabilitada[ ]; 

• Interface: O nome das interfaces de rede. Ex.: eth0; 

• Address: Endereço IP do BLOCKBIT GSM. Ex.: 172.16.102.235; 

• Mask: Máscara de rede. Ex.: 255.255.254.0; 

• Action: Ao clicar no botão edit[ ]Permite editar as configurações de rede; 

• Botão Reload Interfaces: Ao clicar no botão refresh[ ] atualiza o número de 
interfaces de rede existentes no BLOCKBIT GSM. 
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Figura 52 – Network Interfaces. 

 

Para editar as configurações de rede de uma interface siga os passos: 

1. Na coluna Action clique no botão Edit[ ]. Preencha os dados que deseja editar: 

• Address: Endereço IP do BLOCKBIT GSM. Ex.: 10.0.0.1; 

• Mask: Máscara de rede. Ex.: 255.255.255.0. 

 

Figura 53 – Edit Interface. 
 

2. Para salvar as alterações clique em Save[ ], caso contrário, clique em Close[

] para fechar a janela. 

Clique em synchronize[ ] localizado no canto superior direito da tela para salvar as 
alterações feitas nas configurações. 

 

9.1.5.3 Configurações de rede – Aba “Email” 

Esta tela permite alterar as configurações de envio e recebimento de notificações via e-mail.  
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Figura 54 – Email. 

 

A seguir analisaremos cada campo do formulário: 

 

• Server: Determina o servidor de e-mail. Ex.: smtp.blockbit.com; 

• Port: Determina a porta a ser utilizada. Ex.: 587; 

• User: O email do usuário. Ex.: user@blockbit.com; 

• Password: A senha a ser utilizada; 

• Security: O tipo de criptografia tendo três opções: “SSL”, “TLS” e “none” (nenhuma 
criptografia). 

 

Após completar os campos, é recomendável executar uma verificação clicando no botão 

configurations[ ], a seguir analisaremos esse procedimento: 

 

• Botão Configurações: Ao clicar no botão configurations[ ] é feita uma verificação 
no servidor para detectar se ele está funcionando corretamente. Uma validação nas 
credenciais de acesso é executada e por fim, é feita uma checagem no serviço da porta, 
podendo exibir três mensagens: 

o SMTP connection ok: Caso as configurações estejam funcionando corretamente, 
conforme exemplificado pela imagem abaixo; 
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Figura 55 – SMTP connection ok. 

 
o SMTP connection failed: Caso exista algum erro nas configurações do servidor, 

conforme exemplificado pela imagem abaixo; 

 

Figura 56 – SMTP connection failed. 

 
o SMTP invalid login: Caso as credenciais estejam incorretas, conforme 

exemplificado pela imagem abaixo. 

 

Figura 57 – SMTP invalid login. 

 

Clique em save[ ] localizado no canto superior direito da tela para salvar as alterações 
feitas nas configurações. 
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9.1.6 Menu do usuário – Botão “Admin” 

Ao acessar o Menu do Usuário e clicar no botão “Admin” aparecerá a tela de Administradores.  

 

Figura 58 – Botão “Admin”. 

 

Esta tela é composta pelas abas “Profiles” e “Users”. 

 

9.1.6.1 Configurações de Administradores – Aba “Profiles” 

Na aba “Profiles” visualizamos os Perfis de administradores do BLOCKBIT GSM. Ela é composta 
pelos campos: 

• Profile Name: Nome dos profiles de administradores do BLOCKBIT GSM; 

• Actions: Disponibiliza as seguintes ações essenciais: 

o Botão Edit[ ]: Permite editar um profile; 

o Botão Delete[ ]: Permite deletar um profile; 

o Select Profile[ ]: Permite selecionar um ou mais profiles. 

 

Figura 59 – Administrators. 

 

No topo direito da tela temos os botões contextuais: 

• Exibição de resultados[ ]: Permite determinar quantos resultados serão exibidos 
por página, as possibilidades são: 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500; 

• Pesquisar[ ]: Ao clicar nesse botão, uma pequena caixa de pesquisa será exibida, 
onde é possível digitar tags e executar uma busca baseada nestas palavras chaves, caso 

clique no botão cancelar[ ] todas as tags são removidas da caixa de pesquisa, ao clicar 
fora desta mesma esse painel de busca terá sua exibição interrompida. Para executar 

uma busca clique em buscar[ ]; 
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• Menu de ações [ ]: O menu abaixo é exibido: 

 

Figura 60 – Administrators – Menu Actions. 
 

 
A seguir o menu de ações será detalhado. 
 

9.1.6.2 Administradores – Menu Actions  – “Create Profile” 

Ao acessar o Menu Actions e clicar no botão “Create Profile”, aparecerá a tela de configuração 
dos perfis de administração. Esta tela é composta pela seção “Profile” e dois botões contextuais 
no canto superior direito, o primeiro para “voltar” e o segundo para “salvar” todas as alterações 
executadas nessa tela. 

 

A seção “Profile” permite definir as permissões que o perfil irá controlar, conforme os campos 
abaixo:   

• Name: Nome do perfil de administração. Ex.: “WebFilter - Admins”; 

• Devices: Permite selecionar as devices que terão permissões de administrador; 

• Devices Groups: Permite selecionar os grupos de devices que terão permissões de 
administrar. Ex.: “Pool Web Filters”; 

• Manager: Exibe vários menus expansivos com conjuntos de módulos e configurações do 
Manager do BLOCKBIT GSM, é possível controlar o acesso através das caixas de seleção, 
tendo as seguintes permissões: “None” (nenhuma), “Read Only” (somente leitura) e por 
fim, “Read” e “Write” (leitura e escrita). Os conjuntos são: 

o Devices: Device Manager, Device Communities, e Device Template; 
o Policies: Policy Manager e Policy Templates; 
o Users: Users e Users Groups; 
o Objects: Tratam-se dos tipos de objeto, Addresses, Services, Times, Schedules, 

Dictionaries e Content Types; 
o Settings: Telas do menu do usuário, System, Network e Admin; 
o Deploys: Tela do Deploys Panel. 
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• Analyzer: Exibe vários menus expansivos com conjuntos de módulos e configurações do 
Analyzer do BLOCKBIT GSM, é possível controlar o acesso através das caixas de seleção, 
tendo as seguintes permissões: “None” (nenhuma), “Read Only” (somente leitura) e por 
fim, “Read” e “Write” (leitura e escrita). Os conjuntos são: 

o Analysis: Network Traffic, Police Usage, Web Filter, Application Control, Intrusion 
Prevention, Threat Protection e User Behavior; 

o Reports: Trata-se do painel de relatórios, sua única opção é “Reports”; 
o Events: Se refere ao painel de eventos, sua única opção é “Events”; 
o Loggers: Determina o acesso ao painel de “Loggers”, sendo esta mesma sua única 

opção. 

Para definir as permissões desejadas, selecione o item, expanda a opção através de 

setinha[ ] (caso seja necessário) e clique com o mouse no ícone de seleção [ ], 
conforme exemplo abaixo: 

 

Figura 61 – Edit Profile. 
 

• Clique no botão salvar[ ] para gravar o perfil; 

• Caso contrário, clique no topo direito da tela em back[ ], isso levará de volta a 
aba “Profiles”.  



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 
  

74  © BLOCKBIT 

 

Os perfis de administração foram alterados com sucesso.  

 

9.1.6.3 Administradores – Menu Actions – “Delete Profile” 

O botão “Delete Profile” do menu de ações serve para remover perfis que foram previamente 
selecionados ao clicar na caixa de seleção. Depois de selecionar essa opção, uma mensagem de 
verificação aparecerá requisitando a confirmação. 

 

Figura 62 - Delete Profile. 
 

Ao clicar em OK[ ] os perfis selecionados serão removidos. Caso clique em Cancel[

] essa mensagem de verificação será dispensada sem efetuar nenhuma remoção.  

 

9.1.6.4 Administradores – Menu Actions – “Clone Profile” 

O botão “Clone Profile” do menu de ações serve para duplicar perfis que foram previamente 
selecionados ao clicar na caixa de seleção. Depois de selecionar essa opção, uma mensagem de 
verificação aparecerá requisitando a confirmação. 

 

Figura 63 - Clone Profile. 

 

Ao clicar em OK[ ], os perfis selecionados serão duplicados. Caso clique em Cancel[

] essa mensagem de verificação será dispensada sem efetuar nenhuma remoção.  
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9.1.6.5 Administradores – Menu Actions – “Select All” e “Deselect All” 

Ao clicar em “Select All” no menu de ações todos os perfis serão selecionados. 

 

Figura 64 – Select All. 

 

Isso permite que uma alteração que afete todos os perfis, seja facilmente implementado. 

A função de “Deselect All” é simplesmente o contrário: Remover todas as seleções feitas 
previamente. 

 

9.1.6.6 Configurações de Administradores – Aba “Users” 

Na aba “Users” visualizamos os Usuários do BLOCKBIT GSM. Ela é composta pelos campos: 

• Name: Nome dos profiles de administradores do BLOCKBIT GSM; 

• E-mail: E-mail dos usuários cadastrados; 

• Profile: Tipo de perfil do usuário, caso ele possua permissão de auditor o ícone [ 
] será exibido; 

• Actions: Disponibiliza as seguintes funções essenciais: 

o Botão Edit[ ]: Permite editar um user; 

o Botão Delete[ ]: Permite deletar um user; 

o Select User[ ]: Permite selecionar um ou mais users. 

 

Figura 65 – Administrators. 

 

No topo direito da tela temos os botões contextuais: 
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• Exibição de resultados[ ]: Permite determinar quantos resultados serão exibidos 
por página, as possibilidades são: 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500; 

• Pesquisar[ ]: Ao clicar nesse botão, uma pequena caixa de pesquisa será exibida, 
onde é possível digitar tags e executar uma busca baseada nestas palavras chaves, caso 

clique no botão cancelar[ ] todas as tags são removidas da caixa de pesquisa, ao clicar 
fora desta mesma esse painel de busca terá sua exibição interrompida. Para executar 

uma busca clique em buscar[ ]; 

• Menu de ações [ ]: O menu abaixo é exibido: 

 

Figura 66 – Administrators – Menu Actions. 

 
A seguir o menu de ações será detalhado. 

 

9.1.6.7 Administradores – Menu Actions – “Create User” 

Ao acessar o Menu Actions e clicar no botão “Create User”, aparecerá o formulário “New Admin 
User”, conforme ilustrado pela imagem abaixo. 
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Figura 67 - Administrators – Menu Actions. 

 

Neste formulário é possível criar um novo usuário com seu respectivo perfil de acesso, conforme 
os campos abaixo:   

• Auditor: Essa caixa de seleção, determina se o usuário possui acesso como “Auditor”; 

• Name: Nome do usuário. Ex.: “Admin”; 

• E-mail: O e-mail de acesso do usuário. Ex.: “admin@blockbit.com”; 

• Password: A senha de acesso deste usuário; 

• Confirm Password: Confirmação de segurança da senha; 

• Profile: Nessa sessão é possível determinar o perfil de acesso do usuário que está sendo 
cadastrado. Selecione o perfil previamente cadastrado na aba “Profiles” na lista 
suspensa. Ex.: “WebFilter - Admins”. 
 

Para criar o usuário clique em Save[ ], caso contrário, clique em Close[
] para fechar a janela. 

 

 

Clique em save[ ] localizado no canto superior direito da tela para salvar as alterações 
feitas nas configurações. 

 

9.1.6.8 Administradores – Menu Actions – “Delete Users” 

O botão “Delete Users” do menu de ações serve para remover usuários que foram previamente 
selecionados ao clicar na caixa de seleção. Depois de selecionar essa opção, uma mensagem de 
verificação aparecerá requisitando a confirmação. 
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Figura 68 - Delete Users. 

 

Ao clicar em OK[ ], os usuários selecionados serão removidos. Caso clique em Cancel[

] essa mensagem de verificação será dispensada sem efetuar nenhuma remoção.  

 

9.1.6.9 Administradores – Menu Actions – “Select All” e “Deselect All” 

Ao clicar em “Select All” no menu de ações todos os usuários serão selecionados. 

 

 

Figura 69 – Select All. 

 

 

Isso permite que uma alteração que afete todos os usuários, seja facilmente implementado. 

A função de “Deselect All” é simplesmente o contrário: Remover todas as seleções feitas 
previamente. 

 

9.1.7 Menu do usuário – Botão “Activity” 

Ao acessar o Menu do Usuário e clicar no botão “Activity” aparecerá a tela de Registro de 
Atividades.  
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Figura 70 – Botão “Activity”. 

 

Esta tela é composta pelo painel de atividades e 3 botões no topo direito da tela. 

Nessa visão de lista visualizamos o registro de todas as atividades executadas pelos usuários do 
BLOCKBIT GSM. Ela é composta pelos campos: 

• Date: Demonstra a data e o horário em que as atividades foram realizadas. Ex.: 
“08/10/2018 18:22:26”; 

• User: Determina qual usuário foi responsável por executar a ação que será listada 
posteriormente. Ex.: “admin@blockbit.com”; 

• Interface: Exibe qual interface foi acessada pelo usuário previamente mencionado. 
Ex.:”Settings Admin”; 

• Action: É o registro de qual atividade foi executada na interface previamente 
mencionada. Ex.: “delete”; 

• IP: Trata-se do endereço IP do usuário que executou a ação registrada; Ex.: “192.168.1.1”; 

• Details[ ]: Ao clicar nesse ícone, são exibidas mais informações a respeito das ações 
tomadas pelo usuário. Ex.: “adm_users: 1”. 

 

Figura 71 – Activity. 

 

No topo direito da tela temos os botões: 

• Exibição de resultados[ ]: Permite determinar quantos resultados serão exibidos 
por página, as possibilidades são: 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500; 
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• Pesquisar[ ]: Ao clicar nesse botão, uma pequena caixa de pesquisa será exibida, 
onde é possível digitar tags e executar uma busca baseada nestas palavras chaves, caso 

clique no botão cancelar[ ] todas as tags são removidas da caixa de pesquisa, ao clicar 
fora desta mesma esse painel de busca terá sua exibição interrompida. Para executar 

uma busca clique em buscar[ ]; 

• Calendário[ ]: O calendário permite fazer buscas mais precisas levando em 
consideração requisitos temporais, as opções permitidas são: Today (Hoje), Last 7 Days 
(Últimos 7 dias), Last 30 Days (Últimos 30 dias), This Month (Esse mês), Last Month 
(Último mês) e Custom (Customizado). O modo customizado permite escolher uma busca 
entre dois períodos (“From”/“To”), fazendo essa seleção ou clicando sobre as caixas de 
texto, um calendário surgirá permitindo a seleção das datas desejadas. Para executar a 
busca, clique em “Submit”, caso contrário clique fora do calendário ou em “Clear”. 

 

Figura 72 – Activity – Calendário. 

 
Para voltar a visualizar a lista de atividades completa sem aplicar as configurações do calendário, 
basta clicar novamente no botão “Activity” no menu vertical a esquerda. 
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9.2 Menu do usuário – Sair do Sistema – “Log Out” 

A qualquer momento é possível sair do sistema. Basta clicar no botão “Log Out”. 

 

Figura 73 – Log Out. 
 

Isso levará o usuário de volta a página de “Login”.   
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10 DEVICE MANAGER  

O painel Device Manager é de vital importância para o BLOCKBIT GSM, sua principal função é a 
capacidade de, como diz o nome, administrar todos os dispositivos conectados através de um 
único ponto central, colocando em termos simples: Através deste painel o BLOCKBIT GSM 
administra os BLOCKBIT UTM e futuramente, outras soluções digitais da BLOCKBIT. 

 

Esta seção irá demostrar como criar grupos (página 93), cadastrar (página 98) e editar devices 
(página 91). 

 

Primeiramente, ao se logar no BLOCKBIT GSM, a aba “Devices” do “Manager” estará 
automaticamente selecionada. Além disso, é possível acessar o “Device Manager” clicando no 
botão “Devices”, localizado no menu vertical lateral, ou selecionando a aba adequada (caso o 
botão já tenha sido selecionado). 

 

Figura 74 – Device Manager – Botão “Device”. 
 
 

Ao fazer uma dessas seleções, a tela abaixo estará disponível: 

 

 

Figura 75 – Device Manager. 
 

A seguir serão explicadas as colunas e itens do Device Manager e posteriormente as ações do 
menu serão analisadas. 
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10.1 Aba Device Manager 

No BLOCKCBIT GSM é possível realizar inventário de todos os seus dispositivos facilmente, tais 
como: Status, Licença, Versão e Atualizações das devices integradas. 

A aba “Device Manager” é composta por sete colunas: “Name”, “License Status”, “Version”, 
“Device Template”, “Police IPV4”, “Police IPV6” e “Actions”. Os dispositivos estão divididos em 
grupos e além disso, no topo direito da tela, há um conjunto de 3 botões contextuais. 

 

Figura 76 – Tela Device Manager – Device Manager. 

 

Explicaremos a seguir as colunas. 

10.1.1 Device Manager –  Coluna “Name” 

A coluna “Name” apresenta as devices que foram anteriormente cadastradas, ordenadas em 
seus respectivos grupos. 

Logo ao lado do nome de cada device cadastrada existe um símbolo que indica o status da 
conexão entre o BLOCKBIT GSM e o BLOCKBIT UTM. 

Se o símbolo vermelho estiver sinalizado, significa que aquela device não está conectada: 

 

Figura 77 – Device Manager – Device sem conexão – Status Connection error. 
 

Se o símbolo verde estiver sinalizado, significa que aquela device está conectada corretamente: 
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Figura 78 – Device Manager – Device conectada – Online. 
 

Caso queira verificar o status basta colocar o mouse em cima do botão de status e verificar: 

 

Figura 79 – Device Name – Status Connection error. 
 
 

 

Figura 80 – Device Manager – Online. 

10.1.2 Device Name – Botões de ações 

Ainda na Coluna Device Name, logo a direita do nome da device, existem três botões de ação: 

Access CLI (Command Line Interface)[ ], Access Interface Web[ ] e Synchronize[ ]: 

 

Figura 81 – Botões de ação – Device Name. 

 

A seguir estaremos apresentando cada um deles. 

 

 

10.1.2.1 Device Name – Botão de ações – “Access CLI” 

O botão de ação “Access CLI” - Command Line Interface: acessa a interface texto (shell) através 

da conexão existente com o BLOCKBIT GSM: 
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Figura 82 – Botão “Access CLI” – Command Line Interface. 
 

Clique no botão Access CLI[ ]. Ele abrirá uma nova aba no navegador para realizar acesso a 
interface via shell. 

10.1.2.2 Device Name – Botão de ações – “Access Interface Web” 

O botão de ação “Access Interface Web” acessa a interface web da device através da conexão 
existente com o BLOCKBITG GSM, ou seja, abre uma aba no navegador para acessar 
diretamente o BLOCKBIT UTM desejado: 

 

Figura 83 – Botão “Access Interface Web”. 
 

  

 

Ao clicar no botão “Access Interface Web” pode ocorrer um anti pop-up do browser. Caso ocorra 
irá aparecer um símbolo em vermelho avisando que a pop-up está bloqueada no canto superior 
direito da tela do navegador: 

 

Figura 84 – Botão “Access Interface Web” – Pop-up bloqueada. 
 

É necessário desbloquear. Para isso siga os passos: 

1. Clique no botão de bloqueio da pop-up, localizado no canto superior direito do 
navegador; 
 

2. Surgirá a tela para desbloqueio do pop-up; 
 

3. Clique no botão “Permitir”. 
 

O desbloqueio foi realizado com sucesso. Para prosseguir, clique novamente no botão “Access 
Interface Web”. Ele abrirá uma nova aba no navegador com acesso ao BLOCKBIT UTM. 

 

O acesso ao BLOCKBIT UTM também pode ser realizado diretamente no 
endereço IP da device na porta TCP 98. Ex.: https://172.16.102.220:98 
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10.1.2.3 Device Name – Botão de ações – “Update/Synchronize” 

 

O botão de ação “Update/Synchronize” permite sincronizar ou fazer update da device: 

  

Figura 85 – Botão “Update/Synchronize”. 
 

Ao clicar no botão “Update/Synchronize”. A seguinte janela será exibida: 

 

Figura 86 – Update/Sync Device. 

 

A seguir analisaremos ambas opções: 

 

• Update: Esta opção tem como função, efetuar a atualização da device para a versão mais 
atual disponível.Ex.: Um UTM 14.6 sendo atualizado para um UTM 1.5.2; 

• Synchronize: A função desta opção é sincronizar as informações da device em questão 
com a aba “Device Manager”, permitindo a exibição do Status da Licença, a versão e 
diversas outras informações; 

 

Ao clicar no botão save[ ] a atualização ou sincronização será efetuada. 

 

Para mais informações a respeito de quando foi feito o último sincronismo, deixe o mouse 

parado em cima do botão synchronism[ ], algo como a janela abaixo aparecerá: 
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Figura 87 – Device Name – Synchronize. 
 

A sincronização e atualização foram realizadas com sucesso. 

10.1.3 Device Manager – Coluna “License Status” 

A coluna “License Status” exibe informações referente as licenças tais como: Status da licença e 
o número de série da licença. Ex.: 79DA-01C1-7EE2-54BD. 

 

Figura 88 – License Status – Número da Licença. 
 

Os ícones de status possíveis de serem exibidos são: 

• Active[ ]: Exibe caso a licença está ativa ou inativa e sua respectiva data de ativação 
(Begin) e expiração (End). 

• Unknown[ ]: Identifica que o estado da licença é desconhecido. Caso uma licença já 
esteja ativa e este ícone continue aparecendo, é recomendável efetuar um sincronismo 
(vide a página 86). 

• Expired[ ]: Demonstra que a licença expirou. Para reativá-la, entre em contato com a 
BLOCKBIT. 

• Inactive[ ]: Demonstra que a licença está inativa. 

 

Caso queira verificar outras informações relativas a licença, basta colocar o mouse em cima do 
ícone de status e uma caixa de texto será exibida. Conforme demonstrado abaixo: 

 

Figura 89 – License Status. 

 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 
  

88  © BLOCKBIT 

10.1.4 Device Manager – Coluna “Version” 

A coluna “Version” apresenta as informações de versão e das atualizações do firmware 
instalados na device. Ex.: BLOCKBIT UTM 1.3.0 build 17022114. 

 

Figura 90 – Device Manager – Version.  

  

 

10.1.5 Device Manager – Coluna “Template” 

A coluna “Template” exibe o nome do Template de configurações aplicado na device. Ex.: 
Devices Head Office. 

 

Figura 91 – Device Manager – Devices Template. 

 

Para exibir detalhes do Template instalado no device clique no nome. Ex.: Devices Head Office.  

A tela de Task Information surgirá: 

• Botão “Expand All”: Expande todas as informações dos pacotes de instalação; 

• Botão “Collapse All”: Minimiza as informações dos pacotes de instalação; 

• Informações de instalação dos pacotes. Ex.: install_package_data; 

O acesso ao BLOCKBIT GSM permite gerenciar devices em versões de 
firmware diferentes, porém, é altamente recomendado sempre utilizar a 
versão mais recente e mais atualizada disponível. 
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Figura 92 – Devices Cluster Head Office – Task Information. 
 

Caso deseje fechar a tela de Task Information clique no botão close[ ]. Para realizar 

download das informações, clique no botão download[ ]. 

10.1.6 Device Manager – Coluna “IPv4 Policy” 

A coluna “IPV4 Policy” exibe o nome do pacote de política aplicada na device. Ex.: Policies Branch 
Office. 

 

Figura 93 – Policy Package – Policies Branch Office. 
 

Para exibir detalhes da Policy Package instalada na device clique no nome. Ex.: Policies Branch 
Office. Surgirá a seguinte tela de Task Information: 

• Botão “Expand All”: Expande todas as informações dos pacotes de instalação; 

• Botão “Collapse All”: Minimiza as informações dos pacotes de instalação; 

• Informações de instalação dos pacotes. Ex.: install_package_data. 
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Figura 94 – Policy Package – Task Information. 

 

Caso deseje fechar a tela de Task Information clique no botão Close[ ]. Para realizar 

download das informações, clique no botão Download[ ].  

 

10.1.7 Device Manager – Coluna “IPv6 Policy” 

A coluna “IPV6 Policy” exibe o nome do pacote de política aplicada na device. Ex.: Policies Head 
Office. 

 

Figura 95 – Policy Package – Policies Head Office. 
 

Para exibir detalhes da Policy Package instalada na device clique no nome. Ex.: Policies Head 
Office. Surgirá a seguinte tela de Task Information: 

• Botão “Expand All”: Expande todas as informações dos pacotes de instalação; 

• Botão “Collapse All”: Minimiza as informações dos pacotes de instalação; 

• Informações de instalação dos pacotes. Ex.: install_package_data. 
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Figura 96 – Policy Package – Task Information. 

 

Caso deseje fechar a tela de Task Information clique no botão Close[ ]. Para realizar 

download das informações, clique no botão Download[ ]. 

 

10.1.8 Device Manager – Coluna “Actions” 

A coluna Actions exibe os botões “Edit”, “Delete” e a caixa de seleção para cada device ou grupo. 

 

 

Figura 97 – Device Manager – Botões “Edit”, “Delete” e caixa de seleção. 

 

10.1.9 Device Manager – Botão “Edit”  

Através do botão Edit[ ], é possível editar as informações da device ou do grupo selecionado: 

1. Determine qual item deseja-se editar; 
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2. Clique no botão Edit[ ]; 
 

3. Edite as informações desejadas; 

4. Caso deseje cancelar as alterações feitas clique no botão Cancel[ ]. Para 

concluir as alterações editadas, clique no botão Save[ ]. 
 

As edições foram feitas com sucesso. 

10.1.10 Device Manager – Botão “Delete”  

Através do botão Delete[ ], é possível remover a device ou grupo cadastrado. 

1. Determine qual item se deseja deletar; 

2. Clique no botão Delete[ ]; 
3. Surgirá uma tela perguntando se deseja deletar o item selecionado: 

 

Figura 98 – Device Manager – Delete device. 

 

Caso deseje cancelar clique no botão Cancel[ ]. Para concluir o delete, clique 

no botão OK[ ]. 

 

A remoção foi feita com sucesso. 

 

10.1.11 Device Manager – Botões Contextuais  

 

No topo direito da tela temos os botões contextuais: 
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• Exibição de resultados[ ]: Permite determinar quantos resultados serão exibidos 
por página, as possibilidades são: 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500; 

• Pesquisar[ ]: Ao clicar nesse botão, uma pequena caixa de pesquisa será exibida, 
onde é possível digitar tags e executar uma busca baseada nestas palavras chaves, caso 

clique no botão cancelar[ ] todas as tags são removidas da caixa de pesquisa, ao clicar 
fora desta mesma esse painel de busca terá sua exibição interrompida. Para executar 

uma busca clique em buscar[ ]; 

• Menu de ações [ ]: O menu abaixo é exibido: 

 

Figura 99 – Device Manager – Menu de Ações. 

 
A seguir o menu de ações será detalhado. 

10.2 Device Manager – Menu Actions – “Add Group” 

Os grupos de devices ou Device Manager têm como objetivo, organizar os devices cadastrados. 
Eles também facilitam a instalação de configurações (deploy) para os diversos devices em uma 
única ação, ou seja, não é necessário aplicar configurações em cada um deles, basta apenas 
selecionar o grupo e este será exibido e no caso de desejar alterar algo, todas as aplicações serão 
realizadas de uma única vez. Para criar os grupos de devices, siga os seguintes passos: 

 

1. Clique no ícone menu de ações[ ]; 
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2. Selecione o botão “Add Group”; 

 

Figura 100 – Device Manager – Menu Actions. 
 

3. Uma tela “Add Group” aparecerá, permitindo criar o grupo desejado. Preencha os 
campos: 

• Name: Nome do grupo. Ex.: Store; 

• Description: Descrição do grupo. Ex.: Group by devices of Store; 

• Devices: Aqui se determina quais “Devices” fazem parte do grupo que está sendo 
criado (pode-se deixar em branco para adicionar os Devices depois); 

• Logger: Tem como função determinar o “Logger” que será utilizado para enviar 
relatórios (logs) para o Analyzer. 
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Figura 101 – Device Manager – Create Group. 

 

Clique no botão Save[ ]. 

 

O grupo foi criando com sucesso. 

 

10.3 Device Manager – Menu Actions – “Delete Groups” 

No BLOCKBIT GSM é possível deletar grupos de device. Siga os seguintes passos: 

1. Selecione o grupo que deseja deletar clicando na seleção[ ]; 
 

2. Clique no ícone de menu de ações[ ]; 

 

3. Clique na opção “Delete Groups”; 
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Figura 102 – Device Manager – Menu Actions – Delete Groups. 
 

 
4. Surgirá uma mensagem de confirmação verificando se deseja deletar o grupo 

selecionado: 

 

Figura 103 – Device Manager – Delete group. 
 

Clique no botão OK[ ]. 

 

O grupo foi removido com sucesso.  
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10.4 Device Manager – Menu Actions – “Select All Groups” e “Deselect All 
Groups” 

 

Ao clicar em “Select all Groups” no menu de ações todos os grupos serão selecionados.  

 

Figura 104 – Device Manager – Select All Groups. 

 

Isso permite que uma alteração que afete todos os grupos, seja facilmente implementada. 

A função de “Deselect all Groups” é simplesmente o contrário: Remover todas as seleções feitas 
previamente. 

 

10.5 Device Manager – Menu Actions – “Expand all Groups” e “Collapse all 
Groups” 

 

Ao clicar em “Expand all Groups” no menu de ações todos os grupos serão expandidos.  

Isso permite visualizar facilmente o conteúdo de todos os grupos. 

A função de “Collapse all Groups” é simplesmente o contrário: Fechar todas os grupos 
expandidos previamente. 
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10.6 Device Manager – Menu Actions – Add Device  

Para a integração do BLOCKBIT GSM e o BLOCKBIT UTM é necessário realizar os cadastros das 
devices.  

 

 

 

Neste momento iremos realizar o cadastro das devices. Para realizar este cadastro é necessário 
acessar a Interface Web do BLOCKBIT GSM e a Interface Web do BLOCKBIT UTM. Para facilitar a 
compreensão será descrito antes do início do passo a passo uma referência em negrito e 
sublinhado com o nome da interface na qual estamos trabalhando: 

 

Interface Web BLOCKBIT GSM: 

1. No menu vertical a esquerda, clique no botão “Devices”, a aba “Device Manager” estará 
aberta automaticamente; 

2. Clique no ícone do menu de ações[ ]; 
 

3. Clique na opção “Add Device”; 

 

Figura 105 – Device Manager – Menu Actions – Add Device. 
 

O cadastro das devices deve obrigatoriamente ser realizado na seguinte 
ordem: primeiro no BLOCKBIT GSM e posteriormente no BLOCKBIT UTM. 
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4. A tela de adição de device aparecerá, preencha os seguintes campos da tela Add device: 

 

Figura 106 – Device Manager – Add Device. 

 

Nesta tela existem duas informações que não foram citadas na sessão anterior, elas devem ser 
obtidas na Interface Web do BLOCKBIT UTM. Essas informações são: Deploy Key e API Key. 

 

5. Acesse a Interface do BLOCKBIT UTM; 

 

Interface Web BLOCKBIT UTM: 

6. Entre no Menu System[ ] localizado a esquerda da 
interface; 
 

7. Clique no botão Administration[ ]; 
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Figura 107 – BLOCKBIT UTM – Menu System – Administration. 
 

 

8. Clique na aba “Central Management” a seguinte interface será exibida: 
 

 

Figura 108 – BLOCKBIT UTM – Menu System – Administration – Aba “Central Management”. 

 
 

9.  Preencha os campos, conforme exemplificado: 
 

• Enable Manager[ ]: Habilita o módulo de integração com o BLOCKBIT GSM; 

• Address: Endereço IP ou Hostname do BLOCKBIT GSM. Ex.: 172.16.102.235; 

• Deploy Service: Porta de comunicação com o BLOCKBIT GSM, valor padrão: 444; 
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• Administrator: Seleciona o usuário de integração que o BLOCKBIT GSM irá utilizar 
para administrar o BLOCKBIT UTM. Ex.: 172.16.102.235; 

• Status: Identifica o status da comunicação com o BLOCKBIT GSM. Ex.: Offline; 

• Deploy key: Chave de criptografia da comunicação entre o BLOCKBIT UTM e o 
BLOCKBIT GSM. Caso este campo não esteja preenchido, siga os seguintes passos: 

o Para gerar a “Deploy key”, clique no botão [ ] . Surgirá a mensagem se 
deseja gerar uma Deploy key; 

 

Figura 109 – Generate new deploy key. 
 
 

o Clique no botão OK[ ]. O sistema irá gerar a Deploy key, conforme 
demonstrado abaixo: 

 

Figura 110 – Deploy key. 

 
 

• API Key: Chave criptográfica do usuário do BLOCKBIT UTM, com permissões de 
administração e de uso da API de comunicação com o BLOCKBIT GSM. Caso este 
campo não esteja preenchido, siga os seguintes passos: 

o Para gerar a API key, clique no botão [ ] . Surgirá a mensagem se deseja 
gerar uma API key; 

A comunicação é sempre iniciada pelo BLOCKBIT UTM com o destino 
BLOCKBIT GSM, na porta de comunicação TCP 444 (Porta Deploy, 
configurável no System Settings do BLOCKBIT GSM). 

Deve ser criada uma Policy permitindo que as devices se comuniquem com 
o BLOCKBIT GSM na porta TCP 444. 
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Figura 111 – Generate new API key. 
 
 

o Clique no botão OK[ ]. O sistema irá gerar a API key, conforme 
demonstrado abaixo: 

 

Figura 112 – API key. 

 

10. Clique no botão Save[ ] localizado no canto superior direito da tela para salvar as 
configurações; 
 

11. Copie a Deploy key para inserir no BLOCKBIT GSM. Para copiar a chave, clique no botão 

copy[ ] da Deploy Key. Irá aparecer a seguinte mensagem: 

 

Figura 113 – Texto copiado para área de transferência – Deploy Key. 
 

Clique no botão OK[ ]. 
 
Após completar todos os campos, se chegará no seguinte resultado: 
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Figura 114 – BLOCKBIT UTM – Aba “Central Management” completa. 

 
 

12.  Retorne para a Interface Web do BLOCKBIT GSM; 
 

Interface Web BLOCKBIT GSM: 

13. No painel de “Add Device”, cole a Deploy Key na caixa de texto correta; 
 

 

Figura 115 – BLOCKBIT GSM – Add Device – Deploy Key. 

 
 

14. Retorne para a Interface Web do BLOCKBIT UTM; 
 

Interface Web BLOCKBIT UTM 

15. Copie a API key para inserir no BLOCKBIT GSM. Para copiar a chave, clique no botão copy[

] da API key. Irá aparecer a seguinte mensagem: 

 

Figura 116 – Texto copiado para área de transferência – API Key. 
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Clique no botão OK[ ]. 
 

16. Retorne para a Interface Web do BLOCKBIT GSM; 
 

Interface Web BLOCKBIT GSM: 

17.  No painel “Add Device”, cole a API key na caixa de texto correta; 
 

 

Figura 117 – BLOCKBIT GSM – Add Device – API Key. 

 
 

18. Preencha os demais dados: 
 

• User Admin: Usuário do BLOCKBIT UTM com permissões de administração. Será 
utilizado quando desejar acessar a Interface Web do BLOCKBIT UTM através do 
BLOCKBIT GSM. Ex.: admin; 

• Password: Senha do usuário do BLOCKBIT UTM com permissões de administração. 
Caso não seja inserida, será solicitada a senha no momento que realizar o acesso a 
device; 

• Device Group: Selecione o grupo ao qual deseja adicionar o device. Ex.: Head Office; 

• Logger: É um campo opcional, selecione na lista suspensa, qual Logger será utilizado 
para gerar relatórios. Ex.: Logger1; 

• Name: Digite o nome que identifica a device no BLOCKBIT GSM. Ex.: Cluster Head 
Office;  

• Company: Digite o nome da empresa que possui a Device. Ex.: BLOCKBIT; 

• Description: É um campo opcional, digite uma descrição caso seja necessário. 

 

Após completar todos os campos, teremos chego em um resultado semelhante ao demonstrado 
pela imagem abaixo: 
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Figura 118 – Device Manager – Add Device – exemplo. 

 

Clique no botão Save[ ].  

 

A device foi adicionada com sucesso, a tela Device Manager surgirá; 

 

19.  Retorne para a Interface Web do BLOCKBIT UTM; 
 

Interface Web BLOCKBIT UTM 

20. Clique no ícone Fila de configurações salvas[ ] para fazer o “Apply” das configurações; 
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Figura 119 – Fila de configurações salvas. 

 

21. Clique no botão “Apply”. A comunicação entre o BLOCKBIT UTM e o BLOCKBIT GSM será 
estabelecida e na tela Central Manager, o campo Status será alterado de “Offline” para 
“Online”; 

 

O cadastro da device foi realizado com sucesso no BLOCKBIT UTM.  

 

22.  Retorne para a Interface Web do BLOCKBIT GSM; 
 

Interface Web BLOCKBIT GSM 

23. Na tela Device Manager em frente ao campo Device Name aparecerá o ícone online[ ] 
na frente do nome da device criada, informando que a comunicação foi estabelecida com 
sucesso. 

 

Figura 120 – Device Manager – Comunicação estabelecida. 
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Caso deseje cadastrar outras devices, repita os passos demostrados anteriormente. Em nosso 
exemplo, ao término de todos os cadastros necessários, teremos um ambiente semelhante a 
esse: 

 

Figura 121 – Device Manager – Devices Cadastradas. 
 

10.7 Device Manager – Menu Actions – Delete Device  

Através do Menu Actions é possível deletar várias devices ao mesmo tempo. Siga os seguintes 
passos: 

1. Selecione as devices que deseja deletar clicando no ícone de seleção[ ], localizado na 
coluna “Actions”, do lado direito do ícone de lixeira. Ex.: Branch office 1, Cluster Head 
Office e Store 1; 

 

Figura 122 – Device Manager – Devices selecionadas. 
 

2. Clique no Menu de Ações[ ]; 

 

3. Clique na opção “Delete Devices”; 
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Figura 123 – Device Manager – Menu Actions – Delete Devices 
 

4. Surgirá uma tela perguntado se deseja deletar o device selecionado: 

 

Figura 124 – Device Manager – Remove Devices. 
 

Clique no botão OK[ ]. 

 

Os devices foram deletados com sucesso.  

10.8 Device Manager – Menu Actions – “Select all Devices” e “Deselect all 
Devices” 

 

Ao clicar em “Select all Devices” no menu de ações todos os devices serão selecionados.  
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Figura 125 – Device Manager – Select All Devices. 

 

Isso permite que uma alteração que afete todos os grupos, seja facilmente implementada. 

A função de “Deselect all Devices” é simplesmente o contrário: Remover todas as seleções feitas 
previamente. 

 

10.9 Device Manager – Menu Actions – “Reload Status” 

 

Atualiza o status de todos os dispositivos cadastrados no GSM. Para efetuar essa operação, siga 
os passos: 

 

1. Clique no Menu de Ações; 
 

2. Clique na opção “Reload Status”; 
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Figura 126 – Device Manager – Menu Actions – Reload Status. 

 
 

3. Surgirá a mensagem de verificação: 
 

 

Figura 127 - Reload all devices. 

 

4. Para atualizar o status de todas as devices clique em OK[ ], caso contrário 

clique em Cancel[ ]. 

 

10.10 Device Manager – Menu Actions – Synchronize Devices 

Para sincronizar as informações de todos os dispositivos cadastrados no GSM, siga os passos: 
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1. Clique no Menu de Ações; 
 
2. Clique na opção “Synchronize Devices”; 

 

Figura 128 – Device Manager – Menu Actions – Synchronize. 
 

Todas as sincronizações serão realizadas com sucesso.  

 

  

 

10.11 Device Manager – Menu Actions – “Update Devices” 

 

Executa a atualização da versão dos dispositivos cadastrados no GSM. Para efetuar essa 
operação, siga os passos: 

 

1. Selecione os devices desejados clicando na caixa de seleção[ ] desejada; 
 

2. Clique no menu de ações; 

O BLOCKBIT GSM realiza sincronização das informações de TODAS as 
devices a cada 30 minutos automaticamente. 
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3. Clique na opção “Update Devices”; 

 

 

Figura 129 – Device Manager – Menu Actions – Update Devices. 

 
 

4. Surgirá a mensagem de verificação: 
 

 

Figura 130 - Update devices. 

 

5. Para atualizar os dispositivos selecionados clique em OK[ ], caso contrário 

clique em Cancel[ ]. 
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11 DEVICE COMMUNITIES  

Esta seção irá demostrar como criar comunidades de VPN – Virtual Private Network no BLOCKBIT 
GSM. Essas configurações permitem que ocorra uma comunicação segura, rápida e criptografada 
entre os devices.  

 

O BLOCKBIT GSM permite configurar dois modos de topologia para criar comunidades: Full 
Meshed e Star: 

• Full Meshed: Todas as devices estabelecem comunicação umas com as outras.  A seguir, 
segue o exemplo de Topologia Full Meshed: 

 

Figura 131 – Device Communities – Topology Full Meshed. 
 

• Star: Todas as devices estabelecem comunicação com um HUB (normalmente é a Matriz 
da empresa), e esta permite a comunicação entre as devices, porém, de forma 
controlada. A seguir, segue o exemplo de Topologia Star. 
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Figura 132 – Device Communities – Topology Star. 

 

Para acessar a tela Device Communities, basta selecionar o botão “Devices”. 

 

Figura 133 – Botão “Devices”. 
 

Clique na aba “Device Communities”. 

 

Figura 134 – Aba “Device Communities”. 

 

Surgirá a Tela de Device Communities. Ela é composta por cinco colunas: “Name”, “Description”, 
“Topology”, “Devices” e “Actions”. Além dos botões contextuais no topo direito da tela. 

 

Figura 135 – Device Communities. 
 

A seguir explicaremos cada coluna: 

• Name: Apresenta o nome da Community cadastrada; 
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• Description: Apresenta a descrição da Community cadastrada; 

• Topology: Apresenta o tipo de topologia cadastrada; 

• Devices: Exibe a quantidade de devices dentro da Community; 

• Actions: Disponibiliza as seguintes ações essenciais: 

o Botão Edit[ ]: Permite editar uma community; 

o Botão Delete[ ]: Permite remover uma community; 

o Select Community[ ]: Permite selecionar uma community. 

No topo direito da tela temos os botões contextuais:  

• Exibição de resultados[ ]: Permite determinar quantos resultados serão exibidos 
por página, as possibilidades são: 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500; 

• Pesquisar[ ]: Ao clicar nesse botão, uma pequena caixa de pesquisa será exibida, 
onde é possível digitar tags e executar uma busca baseada nestas palavras chaves, caso 

clique no botão cancelar[ ] todas as tags são removidas da caixa de pesquisa, ao clicar 
fora desta mesma esse painel de busca terá sua exibição interrompida. Para executar 

uma busca clique em buscar[ ]; 

• Menu de ações [ ]: O menu abaixo é exibido: 

 

Figura 136 – Device Communities – Menu Actions. 

 

A seguir o menu de ações será detalhado. 

 

11.1 Device Communities – Menu Actions  

No “Menu de Ações” temos: “Add Communities”, “Delete Communities”, “Select All” e “Deselect 

All”. Para acessar, clique no ícone seta[ ]. 
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Figura 137 – Device Communities – Menu Actions. 

 

11.1.1 Device Communities – Menu Actions – “Add Community” 

Para criar Community, siga os seguintes passos: 

1. Clique no ícone seta[ ]; 
 

2. Clique na opção “Add Communities”; 
 

 

Figura 138 – Device Communities – Menu Actions – Add Communities. 

 
 

3. O painel “Add Communities” será exibido. Preencha as informações da tela: 

• Name: Nome da Device Community. Ex.: VPN – Topology Full Meshed; 

• Description: Descrição da Device Community. Ex.: FULL MESHED; 
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Figura 139 – Device Community – Create Community. 
 

Clique no botão Save[ ]. Abrirá uma nova tela Settings. 

 
4. Na seção “General” preencha os seguintes campos: 

• Name: É o nome da “Community”; 

• Description: É a descrição dada a “Community” para ajudar na organização; 

• Shared Key: É uma chave compartilhada entre as devices. Essa chave é utilizada no 
processo de autenticação pelo protocolo IKE. Ex.: “q1Q!q1Q!”. Para visualizar a chave 

digitada, clique no ícone visualizar[ ]; 

• Topology: Defina qual a topologia escolhida no campo Topology. Ex.: Full Meshed. 

 

 

 

Para completar o preenchimento das configurações das Seções General, 
Encryption e Advanced consultar o manual do BLOCKBIT UTM. 
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Figura 140 – Device Community – General. 

 
5. Ao concluir as configurações clique no botão “Devices” localizado no canto superior 

esquerdo abaixo do botão “Settings”. Surgirá a tela “Devices”; 

 

Figura 141 – Device Communities – Menu Device. 

 
6. Clique no Menu Actions no botão “Add Device”; 

 

Figura 142 – Device Communities – Menu Actions – Add Device. 
 

Surgirá a tela Add Device.  

 

7. Preencha os campos:  

• Device: Selecione a device que deseja adicionar. Ex. Cluster Head office; 

• Local host: Endereço IP da device selecionada utilizada para o estabelecimento da 
VPN, normalmente são endereços IP válidos da Internet. Ex.:172.16.102.220; 
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• Local ID: Endereço IP da device selecionada utilizada para o estabelecimento da VPN, 
normalmente são endereços IP válidos da Internet. Ex.: 172.16.102.220; 

• Networks: Esse campo de texto permite a adição de redes na lista de “Local 

Networks”. Clique [ ] para adicionar o item selecionado; 

• Local Networks: Redes locais da device selecionada que ficará acessível as outras 
devices após o estabelecimento da VPN. Caso tenha escolhido o item errado, 

selecione o item e clique em [ ] para retirar. Ex.: Full Meshed: 192.168.220/24 ou 
Ex.: Star: 192.168.192.0/18. 

 

 

 

• Role: permite selecionar entre Spoke e HUB. Ex. Full Meshed: Spoke ou Ex. Star: Hub; 
o Full Mesh: na topologia Full Meshed todos as devices devem ser o Role Spoke. 

Ex.: Spoke; 
o Na topologia Star, o ponto central deve ser definido como HUB e os demais 

como Spoke. 

 

Figura 143 – Device Communities – Add Device. 

 

Clique no botão Save[ ]. 

Em caso de configuração – Topology Star: a device que será o HUB, ou ponto 
central da VPN estrela, deve ser configurado no campo “Local Network” um 
endereço de rede que contenha não somente a sua rede local, mas também 
todas as redes das outras devices conectadas. 
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Para adicionar demais devices, repita os passos acima.  

Após adicionar todos as devices teremos a seguinte tela:  

 

Figura 144 – Device Communities – Devices adicionadas. 
 

Ao finalizar o cadastro de todas as devices, clique no botão “Salvar” localizando no canto superior 
direito da tela.  

 

Figura 145 – Device Communities – Botão "Salvar". 
 

Após realizar este procedimento a “Device Community” foi cadastrada com sucesso.  

11.1.2 Device Communities – Menu Actions – “Delete Communities” 

Para deletar uma “Device Community” através do Menu Actions, siga os seguintes passos:  

1. Selecione a “Device Community”. Clique com o mouse no campo localizado em frente a 

coluna Community Name. O campo selecionado ficará com o ícone selected[ ]; 

 

Figura 146 – Device Community – Seleção da Device Communities. 
 

2. Entre no Menu Actions e clique no botão “Delete Communities”; 
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Figura 147 – Device Communities – Menu Actions – Delete Communities. 
 

3. Surgirá uma tela perguntando se deseja deletar o item selecionado; 

 

Figura 148 – Device Communities – Remove Communities. 
 

Clique no botão OK[ ]. 

 

As Devices Communities foram deletadas com sucesso.  

 

11.1.3 Device Communities – Menu Actions – “Select All” e “Deselect All” 

Ao clicar em “Select All” no menu de ações todas as communities serão selecionadas. 

 

Figura 149 – Device Communities – Select All. 

 

Isso permite que uma alteração que afete todas as communities, seja facilmente implementada. 
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A função de “Deselect All” é simplesmente o contrário: Remover todas as seleções feitas 
previamente. 

 

11.2 Device Community – Botão “Edit”  

Através do botão “Edit”, é possível editar as informações da device Community: 

1. Selecione qual device Community deseja editar; 

2. Clique no botão Edit[ ]; 
3. Edite as informações desejadas. 

 

 

Figura 150 – Device Community – Botão “Edit”. 
 

Caso deseje cancelar a tela de Edit clique no botão back[ ] localizado lado do Menu Actions. 

Para concluir as alterações editadas, clique no botão “Salvar” localizando no canto superior 
direito da tela. 

 

Figura 151 – Device Communities – Botão "Salvar". 
 

Após realizar esses procedimentos a device Community foi editada com sucesso.  
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11.3 Device Community – Botão “Delete”  

Através do botão Delete[ ], é possível deletar a Community cadastrada: 

1. Selecione qual device Community deseja deletar; 

2. Clique no botão Delete[ ]; 
3. Surgirá uma tela perguntando se deseja deletar o item selecionado: 

 

 

Figura 152 – Device Community – Delete selected item. 

 

Caso deseje cancelar clique no botão Cancel[ ]. Para concluir, clique no botão OK[

]. 

 

As Device Communities foram deletadas com sucesso. 

 

11.4 Device Community – Explorando as configurações no BLOCKBIT UTM 

Nesta seção, mostraremos como as configurações das Device Community ficam após a instalação 
do pacote nas devices BLOCKBIT UTM. 

11.4.1 Device Community – Topology Star 

Neste exemplo, instalamos a Device Community “VPN - Topology Star” as configurações no 
BLOCKBIT UTM no device HUB - “Cluster Head Office”. Para obter acesso ao painel de 
configurações do VPN IPSEC no BLOCKBIT UTM, siga os passos a seguir: 

1. Acesse o BLOCKBIT UTM – Cluster Head Office; 

 

2. Clique em Serviço; 

 

3. Clique em VPN IPSEC. 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 
  

124  © BLOCKBIT 

 

Figura 153 – VPN IPSEC – BLOCKBIT UTM HUB – Topology Star. 

 

Nas demais devices: 

 

Figura 154 – VPN IPSEC – BLOCKBIT UTM SPOKES – Topology Star. 

 

11.4.2 Device Community – Topology Full Meshed 

Neste exemplo instalamos a Device Community “VPN - Topology Full Meshed” as configurações 
no BLOCKBIT UTM no device “Cluster Head Office”. Para obter acesso ao painel de configurações 
do VPN IPSEC no BLOCKBIT UTM, siga os passos a seguir: 

1. Acesse o BLOCKBIT UTM – Cluster Head Office; 
 

2. Clique em Serviço; 
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3. Clique em VPN IPSEC. 

 

Figura 155 – VPN IPSEC – BLOCKBIT UTM Topology Full Meshed. 
 

Nas demais devices: 

 

Figura 156 – VPN IPSEC – BLOCKBIT UTM Topology Full Meshed demais devices. 

11.4.3 Device Community – IPSEC Monitor 

Com o BLOCKBIT UTM é possível monitorar se as VPN foram estabelecidas. Siga os seguintes 
passos: 

1. Clique em “Monitor”; 

 

2. Clique em “IPSEC Connections”. 
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Figura 157 – Conexões IPsec – BLOCKBIT UTM.  
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12 DEVICE TEMPLATES  

Esta seção irá demostrar como criar, clonar e deletar Templates. Os Templates são um conjunto 
de configurações gerais das devices do BLOCKBIT UTM. Este conjunto consiste em configurações 
de: “System”, “Authentication”, “Firewall”, “Web Cache”, “Web Filter”, “Antimalware”, “IPS”, 
“ATP”, “Traffic Shapping”, “SD-WAN” e “DNS”, com isso, é possível inicializar as devices com as 
configurações globais de forma rápida, prática e sem erros, diminuindo o TCO, maximizando o 
desempenho do time de TI e evitando erros de configurações. 

 

Para acessar a tela, basta selecionar o botão “Devices”. 

 

Figura 158 – Botão “Devices”. 
 

Clique na aba “Device Templates”. 

 

Figura 159 –  Device Templates. 

 

Surgirá a Tela de Device Templates. Ela é composta pelo Menu Actions e coluna Template. 

 

Figura 160 – Device Templates – Menu Actions e Coluna Template. 
 

A seguir explicaremos cada coluna: 

• Name: Apresenta o nome do Template cadastrado; 

• Description: Apresenta a descrição do Template cadastrada; 

• Version: Apresenta a vesão na qual o Template foi criado; 

• Actions: O menu “Actions” é composto por vários botões: 

o Botão Edit[ ]: Permite editar um Template; 

o Botão Visualizar[ ]: Permite visualizar, editar e adicionar opções mais 
específicas do Template; 

o Botão Delete[ ]: Deleta o Template; 
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o Caixa de Seleção[ ]: Seleciona o Template. 

No topo direito da tela temos os botões: 

• Exibição de resultados[ ]: Permite determinar quantos resultados serão exibidos 
por página, as possibilidades são: 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500; 

• Pesquisar[ ]: Ao clicar nesse botão, uma pequena caixa de pesquisa será exibida, 
onde é possível digitar tags e executar uma busca baseada nestas palavras chaves, caso 

clique no botão cancelar[ ] todas as tags são removidas da caixa de pesquisa, ao clicar 
fora desta mesma esse painel de busca terá sua exibição interrompida. Para executar 

uma busca clique em buscar[ ]; 

• Calendário[ ]: O calendário permite fazer buscas mais precisas levando em 
consideração requisitos temporais, as opções permitidas são: Today (Hoje), Last 7 Days 
(Últimos 7 dias), Last 30 Days (Últimos 30 dias), This Month (Esse mês), Last Month 
(Último mês) e Custom (Customizado). O modo customizado permite escolher uma busca 
entre dois períodos (“From”/“To”), fazendo essa seleção ou clicando sobre as caixas de 
texto, um calendário surgirá permitindo a seleção das datas desejadas. Para executar a 
busca, clique em “Submit”, caso contrário clique fora do calendário ou em “Clear”. 

 

No Menu de Ações as opções a segui estão disponíveis: “Add Template”, “Delete Template”, 
“Clone Template”, “Select All” e “Deselect All”. Para acessá-lo, clique no ícone de menu de ações[

 ].  

 

Figura 161 – Device Templates – Menu Actions. 
 

A seguir, será explicado e exemplificada cada item do Menu de Ações. 

12.1 Device Templates – Menu Actions – “Add Template” 

Através do botão “Add Template” é possível criar uma novo Template. Para acessar, siga os 
passos a seguir: 
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1. Clique na opção “Add Template”; 
 

 

Figura 162 – Device Templates – Add Template. 

 
 

2. Preencha a tela “Add Templates”: 

• Name: Nome do Template. Ex.: Devices Store; 

• Version: Selecione a versão correta de acordo com o UTM que será utilizado. É 
importante ter em mente que caso selecione uma versão diferente, o template não 
funcionará; 

• Description: Descrição do Template. Ex.: Basic Stores Settings. 
 

 

Figura 163 – Device Templates – New Template. 
 

3. Após cadastrar o nome e a descrição do Template, clique em detalhar[ ] para exibir a 
tela “Edit Template”; 
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Figura 164 – Device Templates – Edit Template. 

 
4. No lado esquerdo existe uma coluna contendo um conjunto de onze configurações: 

“System”, “Authentication”, “Firewall”, “Web Cache”, “Web Filter”, “Antimalware”, 
“IPS”, “ATP”, “Traffic Shapping”, “SD-WAN” e “DNS”. Cadastre as configurações que 
desejar, para tanto, clique com o botão em cima da descrição de cada configuração. 

Preencha as informações solicitadas, para ativá-las, clique no botão [ ] que fica na 
frente de cada descrição. 
 
 

 

 

Para maiores informações sobre cada configuração, consulte o manual do 
BLOCKBIT UTM. 
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Figura 165 – Device Templates – Conjunto de configurações.  
 

Caso deseje cancelar a tela de Edit clique no botão voltar [ ]. Para concluir o cadastro de 
configurações do Template, clique no botão “Salvar” localizando no canto superior direito da 
tela. 

 

Figura 166 – Device Templates – Botão "Salvar". 
 

Após realizar esses procedimentos a “Device Template” foi criada com sucesso.  

 

12.2 Device Templates – Menu Actions – Delete Templates 

Através do botão “Delete Templates” é possível deletar vários Templates ao mesmo tempo. Para 
deletar através do Menu Actions, siga os seguintes passos: 

1. Selecionar quais devices Templates deseja deletar. Ex.: Devices Branch Office e Device 
Branch office-clone; 
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Figura 167 – Device Templates – Seleção dos Templates que serão excluídas. 

 
2. Entre no Menu Actions e clique na opção “Delete Templates”; 

 

Figura 168 – Device Templates – Delete Templates. 

 
3. Surgirá a mensagem se deseja realmente deletar os itens selecionados; 

 

Figura 169 – Device Templates – Delete Template.  

 

Caso desejar cancelar clique no botão Cancel[ ]. Para concluir, clique no botão 

OK[ ]. 

 

Após realizar esses procedimentos os Devices Templates serão excluídos com sucesso.  

 

12.3 Device Templates – Menu Actions – “Clone Template” 

Através do botão “Clone Template” é possível clonar um Template. Para acessar, clique no Menu 
de Ações. 
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Figura 170 – Device Templates – Menu Actions – Clone Templates. 
 

1. Selecione qual Template deseja clonar. Ex.: Devices Branch office; 
 

 

Figura 171 – Device Templates – Clone Template. 
 

2. No Menu Actions, clique na opção “Clone Template”. Surgirá uma mensagem 
perguntando se deseja clonar o item selecionado: 

 

Figura 172 – Clone template. 
 

Caso desejar cancelar clique no botão Cancel[ ]. Para concluir, clique no botão OK[

].  Surgirá a tela de Device Template com a device clonada, conforme demonstrado 
pela imagem abaixo. Ex.: Device branch office–clone. 
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Figura 173 – Device Templates – Device Template Clonada. 
 
 

12.4 Device Templates – Menu Actions – “Select All” e “Deselect All” 

Ao clicar em “Select All” no menu de ações todos os templates são selecionados. 

 

Figura 174 – Device Templates – Select All. 

 

Isso permite que uma alteração que afete todos os templates, sejam facilmente implementados. 

A função de “Deselect All” é simplesmente o contrário: Remover todas as seleções feitas 
previamente. 
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13 POLICY PACKAGES 

Esta seção irá demostrar como criar pacotes de políticas que, posteriormente, serão instalados 
nas devices.  

Com os pacotes de políticas, pode-se gerenciar os seguintes serviços no BLOCKBIT UTM: “Filtro 
de conteúdo Web”, “Filtro e controle de aplicativos da WEB 2.0”, “Interceptação SSL”, “Inspeção 
IPS”, “Inspeção ATP”, “Roteamento”, “Controle QoS (Traffic Shaping)”, “Garantia e prioridade de 
tráfego”, “Controle de Cota de tráfego e tempo”, “Controle de tamanho de arquivos”, “Filtros de 
cabeçalho e conteúdo”, “Balanceamento de link”, “Múltiplos serviços”, “NAT” e “Proxy”, 

 

Para acessar a tela, basta selecionar o botão “Policies”. 

 

Figura 175 – Policy Manager – Botão “Policies”. 

 

Clique na aba “Policy Packages”. 

 

Figura 176 – Aba “Policy Packages”. 

 

Surgirá a Tela de “Policy Packages”. Ela é composta pelas colunas “Name”, “Description”, “Type”, 
“Version”, “Policies” e “Actions”. Além disso, no topo direito da tela há 3 botões contextuais 
relacionados a busca. 

 

Figura 177 – Policies – Policy Manager. 

 

A seguir explicaremos cada coluna: 

• Name: Apresenta o nome do Pacote de Políticas cadastrado; 

• Description: Apresenta a descrição do Pacote de Políticas cadastrada; 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 
  

136  © BLOCKBIT 

• Type: Representa o tipo de IP. Ex.: “IPv4”; 

• Version: Apresenta a vesão na qual o Pacote de Políticas foi criado. É de extrema 
importância criar Pacotes de Políticas da mesma versão que o UTM, caso contrário, o 
pacote não será compatível; 

• Policies: Exibe a quantia de políticas que o pacote possue. Ex.: “100”; 

• Actions: A coluna “Actions” é composta por vários botões: 

o Botão Edit[ ]: Edita dados básicos do Pacote de Políticas; 

o Botão Visualizar[ ] Permite visualizar, editar e adicionar opções mais 
específicas do Pacote de Políticas; 

o Botão Delete[ ]: Deleta o Pacote de Políticas; 

o Caixa de Seleção[ ]: Seleciona o Pacote de Políticas. 

No topo direito da tela temos os botões: 

• Exibição de resultados[ ]: Permite determinar quantos resultados serão exibidos 
por página, as possibilidades são: 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500; 

• Pesquisar[ ]: Ao clicar nesse botão, uma pequena caixa de pesquisa será exibida, 
onde é possível digitar tags e executar uma busca baseada nestas palavras chaves, caso 

clique no botão “X”[ ] todas as tags são removidas da caixa de pesquisa, ao clicar fora 
desta mesma esse painel de busca terá sua exibição interrompida. 

  

 

Figura 178 – Policy Manager – Menu Actions. 

 

A seguir será explicado e exemplificado cada item do Menu de Ações.  

 

13.1 Policy Packages – Menu Actions – Create Package 

Através da opção “Create Package” é possível criar um novo pacote. Para acessar, clique no 
Menu Actions. 
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1. Clique na opção “Create Package”; 
 

2. A tela “New Policy Package” será exibida. Preencha-a com os seguintes dados: 

• Name: Nome do pacote. Ex.: Devices Policies Store; 

• Description: Descrição do pacote. Ex.: Policies and rules – Store; 

• Type: Seleciona o protocolo do objeto, entre as opções: “TCP”, “UDP”, “IP” e “ICMP”. 
Ex.: TCP; 

• Version: A versão que será utilizada no pacote. Atenção: É importante que a versão 
do pacote seja igual a do UTM, caso contrário, eles não serão compatíveis. 

 

Figura 179 – Policy Manager – New Policy Package. 
 

Clique no botão Save[ ]. 

 

O pacote foi criado com sucesso.  

13.2 Policy Packages – Menu Actions – Delete Packages 

Através do botão “Delete Packages” é possível deletar vários pacotes instalados ao mesmo 
tempo. Para deletar pelo Menu Actions, siga os seguintes passos: 

1. Selecione qual(is) pacote(s) deseja deletar clicando no checkbox[ ] localizado no menu 
action. Ex.: Policies Branch office; 
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Figura 180 – Policy Manager – Delete Packages. 

 
2. Entre no Menu Actions e clique no botão “Delete Packages”.  

 

Figura 181 – Policy Manager – Menu Actions – Delete Packages. 

 
3. Surgirá a mensagem se deseja realmente deletar os pacotes selecionados: 

 

Figura 182 – Policy Manager – Mensagem se deseja deletar os itens. 
 

Caso deseje cancelar clique no botão Cancel[ ]. Para concluir, clique no botão 

OK[ ]. 

 

Após realizar esses procedimentos os pacotes terão sido excluídos com sucesso.  
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13.3 Policy Packages – Menu Actions – Clone Packages 

Através do botão “Clone Packages” é possível clonar pacotes existentes. Para clonar pacotes siga 
os passos: 

1. Selecione qual(is) pacote(s) deseja clonar clicando no checkbox[ ] localizado no menu 
action. Ex.: Policies Branch office; 

 

Figura 183 – Policy Manager – Seleção dos pacotes que deseja clonar. 

 

2. No Menu Actions, clique na opção “Clone Packages”. 

 

Figura 184 – Policy Manager – Menu Actions – Clone Packages. 

 
3. Surgirá uma mensagem perguntando se deseja clonar o item selecionado. 

 

Figura 185 – Policy Manager – Mensagem de clonagem do pacote. 
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Caso desejar cancelar clique no botão Cancel[ ]. Para concluir, clique no botão OK[

].   

 

 

 

Figura 186 – Policy Manager – Policie Package Clonada. 
 

Após realizar esses procedimentos os pacotes terão sido duplicados com sucesso.  

 

13.4 Policy Packages – Menu Actions – “Select All” e “Deselect All” 

Ao clicar em “Select All” no menu de ações todas as policies serão selecionadas. 

 

Figura 187 – Policy Manager – Policie Package “Select All”. 

 

Isso permite que uma alteração que afete todas as policies, sejam facilmente implementadas. 

A função de “Deselect All” é simplesmente o contrário: Remover todas as seleções feitas 
previamente. 
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13.5 Policy Packages – Visualizando e Alimentando Pacotes de Políticas 

A tela Policy Manager exibe as Policies criadas, para aplicar políticas dentro de um pacote, é 

necessário criar o pacote primeiro e depois clicar no botão List Group Policies [ ].  

O botão “List Group Policies”, tem como função criar os Grupos de Políticas referente a um 
determinado pacote.  

 

Figura 188 – Policy packages – Botão “List Group Policies”. 
 

É importante, lembrar que as políticas são ordenadas por “Prioridade”, sendo que elas são 
aplicadas considerando o método “First Match Wins” (Que literalmente quer dizer “O 1º entre 
os concorrentes VENCE”). Logo, as políticas localizadas acima tem prioridade enquanto as abaixo 
possuem menor prioridade. 

 

Para criar os Grupos de Políticas, siga os passos:  

1. Clique no botão List Group Policies [ ]; 
 

2. Surgirá a interface “Policy Manager”, sendo sua tela composta pelo “Menu de Ações”, 
“Tags” e “Header/Footer”, no topo da tela estará o nome do pacote utilizado. Ex.: Policy 
Manager Policies Branch office;  

 

Figura 189 – Policy Manager – Policies Branch office. 

 

3. Defina como os grupos serão posicionados: Header ou Footer: 

• Header: Todos os grupos de políticas criadas no “Header” (cabeçalho) quando forem 
instaladas no BLOCKBIT UTM serão instaladas acima dos grupos de políticas já 
existente no BLOCKBIT UTM, assim sendo, possuem prioridade sobre as regras criadas 
no próprio UTM; 

• Footer: Todos os grupos de políticas criadas no “Footer” (rodapé) quando forem 
instaladas no BLOCKBIT UTM serão instaladas abaixo dos grupos de políticas já 
existente no BLOCKBIT UTM, assim sendo, as regras criadas no blockbit UTM possuem 
prioridades sobre as regras aplicadas no “Footer”. 

Para definir o grupo escolhido, basta clicar no botão “Header” ou “Footer” na tela. 
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13.5.1 Policy Packages – Menu Actions – Create Policy Group 

O botão “Create Policy Group” cria grupo de políticas, para tanto, siga os passos: 

 
1. No Menu de Ações, clique na opção “Create Policy Group”; 

 

Figura 190 – Policy Manager – Menu Actions – Create Policy Group. 
 

2. Surgirá a tela “New Group”, preencha o campo “Group Name”. Ex.: Access Administrator; 

 

Figura 191 – Policy Manager – Create a Policy Group – New Group. 

 

3. Caso desejar cancelar clique no botão Close[ ]. Para concluir, clique no botão 

Save[ ]; 
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4. Surgirá na tela Policy Manager um novo item em azul com a descrição previamente 
digitada (no caso do exemplo: “Access Administration”). Ex.: Policy Manager – Policies 
Branch office;  

 

Figura 192 – Policy Manager – Policies Branch office – Access Administrator. 
 

Este item contém cinco botões de ação: 

 

Figura 193 – Policy Manager – Access Administration – Botões de ação. 

 

Segue a descrição de cada um deles da direita para esquerda: 

• Move a ordem do grupo ; 

• Seleciona o grupo ; 

• Edita o grupo  (basicamente altera o nome do grupo); 

• Informa quantas políticas existe no grupo ; 

Expande para exibir as políticas criadas no grupo .  

 
A tela Policy Manager aparecerá mais uma vez com o grupo criado já disponível. 

13.5.2 Policy Packages – Menu Actions – Delete Policy Groups 

O botão “Delete Policies” deleta os Grupos de Políticas selecionadas. 
Atenção: Ao deletar o grupo, todas as políticas que estiverem dentro dele serão deletadas 
também. 
Para deletar, siga os passos: 
 

1. Selecione o(s) grupo(s) de Política(s) que deseja deletar. Para selecionar, clique com o 
mouse no checkbox. Nos grupos selecionados o checkbox mudará da cor cinza para azul 

[ ]. Ex.: Administrator CLI; 

 

Figura 194 – Política selecionada para ser deletada. 

 
2. No Menu Actions, clique na opção “Delete Policy Groups”; 
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Figura 195 – Policy Manager – Menu Actions – Delete Policies. 
 

3. Surgirá a tela perguntando se deseja deletar o grupo: 

 

Figura 196 – Policy Manager – Delete itens policies. 
 

Caso desejar cancelar, clique no botão Cancel[ ]. Para concluir, clique no botão OK[

]. 

 

O grupo foi removido com sucesso. 

13.5.3 Policy Packages – Menu Actions – Move Policy Groups 

O botão “Move Policies” move o grupo de política selecionada de “Footer” para “Header” ou 
vice e versa. Como já mencionado anteriormente, isso determina a prioridade das políticas 
(“Header” com maior prioridade que “footer”).Para mover uma Policy Group, siga os passos: 
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1. Selecione o Policy Group que deseja mover. Para selecionar, clique com o mouse no 

checkbox. Nos pacotes selecionados o checkbox mudará da cor cinza para azul [ ]. Ex.: 
Access Administrator; 
 

 

Figura 197 – Política selecionada para ser movida. 

 
 

2. No Menu Actions, clique no botão “Move Policy Groups”; 

 

Figura 198 – Policy Manager – Menu Actions – Move Policies. 
 

3. Surgirá a tela de confirmação. 

 

Figura 199 – Policy Manager – Move Policy. 
 

Caso desejar cancelar clique no botão Cancel[ ]. Para concluir, clique no botão OK[

]. 
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O Policy Group terá sido movido com sucesso. 

13.5.4 Policy Packages – Menu Actions – Import Template 

O botão “Import Template” tem como finalidade importar um Template já existente para dentro 
de um pacote específico, onde ele pode ser importado no “Header” ou “Footer” do pacote 
selecionado. Para importar um Template, siga os seguintes passos: 

1. Selecione o local no qual será importado o Template: “Header” ou “Footer”; 
 

2. No Menu Actions, clique na opção “Import Template”; 

 

Figura 200 – Policy Manager – Menu Actions – Import Template. 

 

3. A tela Import Template será exibida. Selecione o Template Name no qual deseja ser 
importado. Ex.: Productivity Loss; 

 

Figura 201 – Policy Manager – Template Name. 
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Caso desejar cancelar, clique no botão Close[ ]. Para concluir, clique no botão Save[

]. O template importado exibirá “_import” na frente do seu nome, conforme 
exemplificado pela imagem abaixo. 

 

Figura 202 – Seleção do grupo – Salve Template. 

 

O Template foi importado com sucesso.    

 

13.5.5 Policy Packages – Menu Actions – Save Template 

O botão “Save Template” tem como finalidade salvar um determinado grupo de políticas 
selecionadas e transformá-lo como Template para ser reutilizado posteriormente. Para salvar 
um Template, siga os seguintes passos: 

1. Selecione o grupo que deseja salvar. Para selecionar, clique com o mouse no checkbox. 

Nos pacotes selecionados o checkbox mudará da cor cinza para azul [ ]. Ex.: Access 
Administrator; 

 

Figura 203 – Seleção do grupo – Salve Template. 

 
2. No Menu Actions, clique na opção “Save Template”; 
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Figura 204 – Policy Manager – Menu Actions – Save Template. 

 
3. Surgirá a mensagem: Successfully: 

 

Figura 205 – Mensagem – Successfully. 

 

Para concluir, clique no botão OK[ ]. 
 

O Template foi criado com sucesso. 
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13.5.6 Policy Packages – Menu Actions – Create Policy 

O botão “Create Policy” cria as políticas no grupo de políticas selecionando. Para criar uma Policy, 
siga os passos: 

1. No Menu de Ações, clique na opção “Create Policy”;  

 

Figura 206 – Policy Manager – Menu Actions – Create Policy. 

 
2. Surgirá a tela New Policy; 
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Figura 207 – Policy Manager – New Policy. 
 

 
3. No Menu Actions, clique no botão “Expand All”. Preencha os campos da tela General: 

• Name: Nome da política. 

• Description: Descrição da política. Ex.: Administrator; 

• Tags: Crie tags para facilitar na hora de filtrar a busca da política. Ex.: admin, access, 
port_98; 

• Action: Determina a ação dessa política “Allow”(Permitir), “Deny”(Negar) e 
“Reject”(Rejeitar); 

• Policy Group: Selecione o grupo no qual será criado a política: Ex.: Access 
Administrator; 

• Time: Caso a caixa de seleção estiver selecionada, determina se a regra se aplicará 
em dias úteis (“Business”) ou finais de semana (“Weekend”); 

• Schedule: Caso a caixa de seleção estiver selecionada, permite determinar se a regra 
se aplicará em relação a um objeto “Period/Date”; 
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Figura 208 – Policy Manager – New Policy – General. 

 

 

 
4. Após concluir as configurações, clique no botão “Salvar”, localizado no canto superior 

direito da tela; 

 

Figura 209 – Policy Manager – New Policy – Botão “Salvar”. 

 
A tela Policy Manager aparecerá mais uma vez: 

 

Figura 210 – Policy Manager – Policy Manager Policies Branch office. 
 

Após a New Policy criada no grupo podemos observar que existem seis botões de ações criados, 
conforme imagem abaixo: 

Para maiores informações de preenchimento das telas: Source, Destination, 
Content, Routing, Controls e Advanced, consultar o manual do BLOCKBIT 
UTM. 
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Figura 211 – Policy Manager – Access Administration. 

 

Segue a descrição de cada um desses botões da direita para esquerda: 

 

• Move a prioridade da política dentro do grupo  ; 

• Seleciona a Política ; 

• Botão de status da política: cinza - desabilitado ou verde - habilitado ; 

• Policy Name: nome da Política ; 

• Ação da Política: podem ser as seguintes: Allow, Block, Inspect: ATP, ou Inspect: IPS 

; 

• Botão “Actions”: com opções de editar ou deletar a Política criada . 

13.5.7 Policy Packages – Menu Actions – Delete Policies 

O botão “Delete Policies” deleta as Políticas selecionadas. Para deletar, siga os passos: 
 

1. Selecione a(s) Política(s) que deseja deletar. Para selecionar, clique com o mouse no 

checkbox. Nos pacotes selecionados o checkbox mudará da cor cinza para azul [ ]. Ex.: 
Administrator CLI; 

 

Figura 212 – Política selecionada para ser deletada. 

 
2. No Menu Actions, clique na opção “Delete Policies”; 
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Figura 213 – Policy Manager – Menu Actions – Delete Policies. 
 

3. Surgirá a tela perguntando se deseja deletar os itens: 

 

Figura 214 – Policy Manager – Delete itens policies. 
 

Caso desejar cancelar, clique no botão Cancel[ ]. Para concluir, clique no 

botão OK[ ]. 
 

A Policy foi removida com sucesso. 

 

13.5.8 Policy Packages – Menu Actions – Move Policies 

O botão “Move Policies” move a política selecionada de um grupo para outro grupo.  Para 
mover uma Policy, siga os passos: 
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1. Selecione a Policy que deseja mover. Para selecionar, clique com o mouse no checkbox. 

Nos pacotes selecionados o checkbox mudará da cor cinza para azul [ ]. Ex.: Access 
Administrator; 
 

2. No Menu Actions, clique na opção “Move Policies”; 

 

Figura 215 – Policy Manager – Menu Actions – Move Policies. 
 

3. Surgirá a tela perguntando para qual grupo deseja mover. Selecione o grupo. Ex.: Web 
Access: 

 

Figura 216 – Policy Manager – Move Policy. 
 

Caso desejar cancelar clique no botão Close[ ]. Para concluir, clique no botão Save[

]. 
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A Policy foi movida com sucesso.   

13.5.9 Policy Packages – Menu Actions – Delete Tag 

A opção “Delete Tag” tem como finalidade deletar Tags criadas. Para deletar Tags, siga os 
seguintes passos: 

1. No Menu Actions, clique na opção “Delete Tag”; 

 

Figura 217 – Policy Manager – Menu Actions – Delete Tag. 

 
2. A Tela Delete Tags será exibida. Digite a(s) Tag(s) que deseja deletar. Ex.: Test; 

 

Figura 218 – Policy Manager – Delete Tags. 

 

Caso desejar cancelar, clique no botão Close[ ]. Para concluir, clique no botão 

Save[ ]. 
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As Tags foram deletadas com sucesso.  

13.5.10 Policy Packages – Menu Actions – Valid 

O botão “Valid” tem como finalidade validar políticas criadas. Para validar as políticas, siga os 
seguintes passos: 

1. No Menu Actions, clique na opção “Valid”; 

 

Figura 219 – Policy Manager – Menu Actions – Valid. 

 
2. Caso a política estiver válida, um certo[ ] aparecerá na frente do nome da política, 

conforme ilustrado abaixo; 

 

Figura 220 – Policy Manager – Delete Tags. 

 

As políticas foram validadas com sucesso.  
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13.5.11 Policy Packages – Menu Actions – Collapse All 

O botão “Colapse All” tem como finalidade recolher o grupo de políticas. Para recolher o grupo 
de políticas, siga os seguintes passos: 

1. No Menu Actions, clique na opção “Colapse All”; 

 

Figura 221 – Policy Manager – Menu Actions – Collapse All. 
 

2. A tela Policy Manager terá suas políticas recolhidas: 

 

Figura 222 – Policy Manager – Políticas recolhidas. 

 

13.5.12 Policy Packages – Menu Actions – Expand All 

O botão “Expand All” tem como finalidade expandir o grupo de políticas. Para expandir o grupo 
de políticas, siga os seguintes passos: 
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1. No Menu Actions, clique na opção “Expand All”; 

 

Figura 223 – Policy Manager – Menu Actions – Expand All. 

 

2. A tela Policy Manager terá seus grupos de políticas expandidas. 

 

Figura 224 – Policy Manager – Políticas Expandidas. 
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14 POLICIES TEMPLATES 

Esta seção irá demostrar como criar Policies Templates que poderão ser reutilizadas 
posteriormente para um novo pacote de políticas.  

 

Para acessar a tela, basta selecionar o botão “Policies”. 

 

Figura 225 – Policy Template – Botão “Policies”. 

 

Clique na aba “Policy Templates”. 

 

Figura 226 – Policy Templates. 

 

Surgirá a Tela de Policy Templates. Ela é composta pelo Menu de Ações e as Policies criadas. 
Segue a descrição das colunas da esquerda pra direita: 

• Name: O nome da Template; 

• Type: O tipo do IP; 

• Version: A versão do UTM; 

• Actions: Um conjunto de ações essenciais: 

o Edit[ ]: Ao clicar nesse ícone é possível renomear o template; 

o Listar[ ]: Visualiza o  conteúdo do template, possibilitando inserir ou remover 
tags, criar, mover e deletar políticas, validá-las e por fim, efetuar buscas, esta 
opção oferece possibilidades semelhantes àquelas disponíveis no Policy 
Manager, com exceção de determinar a sua localização no “Header” ou 
“Footer”; 

o Delete[ ]: Remove o Template; 

o Caixa de Seleção[ ]: Seleciona o Template; 
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Figura 227 – Policies – Policy Templates. 

 

A seguir, explicaremos o Menu de Ações. 

 

Através do Menu de Ações é possível criar, clonar e deletar Templates. 

 

Para acessar, clique no Menu Actions[ ].  

 

Figura 228 – Policy Templates – Menu Actions. 
 

A seguir será explicado e exemplificado cada item do Menu de Ações.  

 

14.1 Policy Templates – Menu Actions – Add Template 

Através da opção “Add Template” é possível criar um novo Template de Políticas. Para acessar, 
clique no Menu Actions. 

1. Clique na opção “Add Template”; 
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Figura 229 – Policy Templates – Menu Actions. 

 
 

2. Preencha a tela “New Template”: 

• Name: Nome do template. Ex.: Productivity Loss; 

• Type: Tipo de IP; 

• Version: Versão na qual o template será feito, é importante que o template possua a 
mesma versão que o UTM, caso contrário ocorrerão falhas de compatibilidade; 

 

Figura 230 – Policy Template – New Policy Template. 
 

Clique no botão Save[ ]. 

 

O Template foi criado com sucesso. 

 

14.2 Policy Templates – Menu Actions – Delete Templates 

Através do botão “Delete Templates” é possível deletar os Templates selecionados. Para deletar 
pelo Menu Actions, siga os seguintes passos: 
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1. Selecione qual(is) Template(s) deseja deletar. Para selecionar, basta clicar com o mouse 
no checkbox que fica localizado ao lado da descrição do Template Name. Nos pacotes 

selecionados o checkbox mudará da cor cinza para azul [ ]. Ex.: Administrator Access; 

 

Figura 231 – Policy Templates – Seleção dos Templates para deletar. 
 

2. Entre no Menu Actions e clique na opção “Delete Templates”.  

 

Figura 232 – Policy Templates – Delete Templates. 

 
3. Surgirá a mensagem de notificação questionando se deseja realmente deletar os 

Templates selecionados: 

 

Figura 233 – Policy Templates – Mensagem se deseja deletar os Templates. 
 

Caso desejar cancelar clique no botão Cancel[ ]. Para concluir, clique no botão 

OK[ ]. 
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Após realizar esses procedimentos, os Templates terão sido deletados com sucesso.  

 

14.3 Policy Templates – Menu Actions – Clone Templates 

Através do botão “Clone Templates” é possível duplicar um Template existente. Para clonar 
Templates, siga os passos: 

1. Selecione qual(is) Template(s) deseja clonar. Para selecionar, basta clicar com o mouse 
no checkbox que fica localizado ao lado da descrição do Template Name. Nos pacotes 

selecionados o checkbox mudará da cor cinza para azul [ ]. Ex.: Administrator Access; 

 

Figura 234 – Policy Templates – Seleção dos Templates que deseja clonar. 

 

2. No Menu Actions, clique na opção “Clone Templates”; 

 

Figura 235 – Policy Templates – Clone Templates. 
 

Surgirá uma mensagem perguntando se deseja clonar o item selecionado: 

 

Figura 236 – Policy Templates – Mensagem de clonagem do Template. 
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Caso desejar cancelar, clique no botão Cancel[ ]. Para concluir, clique no botão OK[

].   

 

Surgirá a tela de Policy Templates com o pacote clonado. Ex.: Administrator Access-clone; 

 

Figura 237 – Policy Templates – Template Clonada. 
 
 

14.4 Policy Templates – Menu Actions – Select All e Deselect All 

 

Ao clicar em “Select All” no menu de ações todos os templates serão selecionados. 

 

 

Figura 238 – Policy Templates – Mensagem de clonagem do Template. 

 

 

Isso permite a fácil implementação de uma ação que afete todos os templates. 

 

A função de “Deselect All” é simplesmente o contrário: Remover todas as seleções feitas 
previamente. 
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14.5 Policy Templates – Botão “Edit” 

Através do botão “Edit” é possível editar o nome de um Template. Para renomear o Template 
siga os passos: 

1. Selecione o Template; 
 

2. Na coluna “Actions”, clique no botão Edit[ ]; 

 

3. Surgirá a tela para Editar o nome do Template; 

 

Figura 239 – Policy Templates –  Edit Template. 
 

 

Após renomear o template, caso desejar cancelar, clique no botão Close[ ]. Para concluir, 

clique no botão Save[ ]. 

A seguir analisaremos o botão Delete[ ] (o botão Visualizar[ ] será analisado por último). 

14.6 Policy Templates – Botão “Delete” 

Através do botão “Delete” é possível deletar um Template. Para deletar um Template siga os 
passos: 

1. Selecione o Template; 
 

2. Na coluna “Actions”, clique no botão Delete[ ]; 
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Figura 240 – Policy Templates – Botão “Delete”. 
 

3. Surgirá a tela perguntando se deseja deletar o Template: 

 

Figura 241 – Policy Templates – Mensagem se deseja deletar o Template. 

 

Clique no botão Cancel[ ] para cancelar ou clique no botão OK[ ] 
para confirmar. 

 
O Template foi excluído com sucesso. 

 

14.7 Policy Templates – Caixa de Seleção 

Através da caixa de seleção é possível selecionar um Template e aplicar as opções disponíveis no 
menu de ações. 

Para selecionar um Template basta marcar a caixa de seleção select[ ], conforme 
demonstrado pela imagem abaixo; 

 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 

© BLOCKBIT  167 

 

Figura 242 – Policy Templates – Selected. 

 
O Template foi corretamente selecionado e está pronto para ser manipulado pelo usuário. 

 

A seguir analisaremos o botão visualizar[ ]. 

14.8 Policy Templates – Botão “Visualizar” 

Através do botão “Visualizar” é possível visualizar e editar um Template. Para editar o Template 
siga os passos: 

1. Selecione o Template; 
 

2. Na coluna “Actions”, clique no botão Visualizar[ ]; 

 

3. Surgirá a interface demonstrada na imagem abaixo, onde é possível visualizar e editar a 
interface; 

 

Figura 243 – Policy Templates –  Visualizar Template. 
 

 
A seguir, analisaremos as opções disponíveis nesta interface: 

14.8.1 Policy Templates – Visualizar Política 

A tela de visualização de políticas é composta pelo Menu Actions e quatro colunas. Segue uma 
breve descrição das colunas: 
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• Select[ ]: Permite a seleção de todas as políticas, nesta coluna também ficam as 

seguintes funções: 

o [ ]: Este ícone serve para alterar a posição de cada política; 

o [ ]: Esta caixa de seleção permite a interação com as opções disponíveis no 

menu de ações. 

• ID: O código de identificação único da política. Ex.: 11; 

• Policy Name: Define o nome da política, se ela está ativa e a ação que ela toma: 

o [ ]: Este ícone determina se a política está ativa ou não; 

o Nome da política: Define o nome da política. Ex.: Administrator Access; 

o Ícones de Ação: Determina o comportamento da política em questão, tendo 

como possibilidades: 

▪ Allow[ ]: Como o próprio nome diz, esta opção serve para conceder 

acesso; 

▪ Deny[ ]: O acesso é negado; 

▪ Reject[ ]: O acesso é negado, porém uma mensagem de rejeição é 

exibida ao usuário; 

• Actions: Um conjunto de ações essenciais: 

o Edit[ ]: Permite editar as configurações da política cadastrada no painel Edit 

Policy (para mais informações, vide página 149); 

o Delete[ ]: Permite remover a política. 

14.8.2 Policy Templates – Botão de Voltar 

O botão back[ ] tem como finalidade retornar para a tela “Policies” com a aba “Policy 
Templates” aberta. 

Ao clicar neste botão, todas as configurações que não foram salvas serão ignoradas e as 
configurações anteriores serão restauradas. 

14.8.3 Policy Templates – Tags 

Ao clicar no botão tags[ ] é possível se averiguar quais tags foram utilizadas no momento 
de criação das políticas. Para tanto, siga os seguintes passos: 

1. Clique no botão tags[ ]; 
 

2. Uma janela com todas as tags utilizadas nas políticas deste template surgirá, conforme 
demonstrado abaixo; 
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Figura 244 – Policy Templates – Tags. 

 
3. Ao selecionar alguma das tags, apenas as políticas que foram categorizadas com essas 

tags será exibida; 

 

Figura 245 – Policy Templates – Busca por Tags. 

 
4. Para remover a seleção das tags, basta clicar no ícone de borracha[ ]. 

 

A seguir analisaremos o painel de busca. 

14.8.4 Policy Templates – Busca 

 

Ao clicar nesse botão, uma pequena caixa de pesquisa será exibida, onde é possível executar 
uma busca baseada em palavras chaves, caso clique no botão, para efetuar a pesquisa clique no 

botão Pesquisar[ ], caso clique no botão “X”[ ] a busca será encerrada. 

 

14.8.5 Policy Templates – Menu de Ações 

 

Para acessar o menu de ações, basta clicar no ícone action menu[ ] localizado no topo direito 
da tela. 
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Figura 246 – Policy Templates – Menu de ações. 

 

A seguir descreveremos as opções do menu de ações: 

 

14.8.5.1.1 Policy Templates – Menu Actions – Create Policy 

A opção “Create Policy” cria as políticas no template selecionando. Para criar uma Policy, siga os 
passos: 

 

1. No Menu de Ações, clique na opção “Create Policy”;  

 

Figura 247 – Policy Templates – Menu Actions – Create Policy. 

 
2. Surgirá a tela “New Policy”; 
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Figura 248 – Policy Templates – New Policy. 
 

 
3. O processo de criação de políticas é idêntico ao descrito anteriormente no capítulo 

sobre Policy Packages (vide página 149). 
 

14.8.5.1.2 Policy Templates – Menu Actions – Move Policies 

O botão “Move Policies” move a política selecionada de um grupo para outro grupo.  Para 
mover uma Policy, siga os passos: 

1. Selecione a Policy que deseja mover. Para selecionar, clique com o mouse no checkbox. 

Nos pacotes selecionados o checkbox mudará da cor cinza para azul [ ]. Ex.: Access 
Administrator; 
 

2. No Menu Actions, clique na opção “Move Policies”; 
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Figura 249 – Policy Templates – Menu Actions – Move Policies. 
 

3. Surgirá a tela perguntando para qual grupo deseja mover. Selecione o grupo. Ex.: Web 
Access: 

 

Figura 250 – Policy Templates – Move Policy. 
 

Caso desejar cancelar clique no botão Close[ ]. Para concluir, clique no botão Save[

]. 

 
A Policy foi movida com sucesso. 
 

14.8.5.1.3 Policy Templates – Menu Actions – Delete Policies 

A opção “Delete Policies” deleta as Políticas selecionadas. Para deletar, siga os passos: 
1. Selecione a(s) Política(s) que deseja deletar. Para selecionar, clique com o mouse no 

checkbox. Nos pacotes selecionados o checkbox mudará da cor cinza para azul [ ]. Ex.: 
Administrator CLI; 

 

Figura 251 – Política selecionada para ser deletada. 
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2. No Menu Actions, clique na opção “Delete Policies”; 

 

Figura 252 – Policy Templates – Menu Actions – Delete Policies. 
 

3. Surgirá a tela perguntando se deseja deletar os itens: 

 

Figura 253 – Policy Templates – Delete itens policies. 
 

Caso desejar cancelar, clique no botão Cancel[ ]. Para concluir, clique no 

botão OK[ ]. 
 

A Policy foi removida com sucesso. 

  

14.8.5.1.4 Policy Templates – Menu Actions – Delete Tag 

A opção “Delete Tag” tem como finalidade deletar Tags criadas. Para deletar Tags, siga os 
seguintes passos: 

1. No Menu Actions, clique na opção “Delete Tag”; 
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Figura 254 – Policy Templates – Menu Actions – Delete Tag. 

 
2. A Tela Delete Tags será exibida. Digite a(s) Tag(s) que deseja deletar. Ex.: Test. 

 

Figura 255 – Policy Templates – Delete Tags. 

 

Caso desejar cancelar, clique no botão Close[ ]. Para concluir, clique no botão 

Save[ ]. 

 

As Tags foram deletadas com sucesso.  

 

14.8.5.1.5 Policy Templates – Menu Actions – Valid 

O botão “Valid” tem como finalidade validar políticas criadas. Para validar as políticas, siga os 
seguintes passos: 

1. No Menu Actions, clique na opção “Valid”; 
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Figura 256 – Policy Templates – Menu Actions – Valid. 

 
2. Caso a política estiver válida, um certo[ ] aparecerá na frente do nome da política, 

conforme ilustrado abaixo; 

 

Figura 257 – Policy Templates – Delete Tags. 

 

As políticas foram validadas com sucesso.  
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15 USERS – USERS 

Esta seção irá demostrar como criar usuários. Este recurso visa facilitar a definição e a 
administração das políticas de compliance que serão aplicadas posteriormente. 

 

Para acessar a tela, basta selecionar o menu “Users”; 

 

Figura 258 – Users – Botão “Users”. 
 

A aba “Users” já deve estar selecionada automaticamente, caso contrário, clique nela; 

 

Figura 259 – Users – Users. 

 

Surgirá a Tela de Users. Ela é composta pelo Menu Actions e sete colunas. Segue uma breve 
descrição das colunas: 

• Login: Login do usuário. Ex.: user_filial1blockbit.com; 

• Name: Nome do usuário. Ex.: user_filial1; 

• E-mail: E-mail do usuáro. Ex.: user_filial1@blockbit.com; 

• Device: Mostra em qual device o User foi cadastrado. Ex.: Branch Office 1; 

• Used: Enumera o número de vezes que este grupo foi utilizado nas Policies Manager;  

• Actions: Seleciona os usuários ao marcar a caixa de seleção [ ]. 
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Figura 260 – Users – Tela principal Users. 
 

Para acessar o menu de ações clique no botão action menu[ ]. 

 

Figura 261 – Users – Tela principal Users. 

 

Na sessão a frente explicaremos em detalhe o Menu Actions. 

15.1 Users – Menu Actions – Add to Group 

Através da opção “Add to Group” é possível adicionar um novo usuário ao Grupo. Para acessá-
lo, siga os passos: 

1. Selecione o(s) usuário(s) que deseja adicionar. Para selecionar, clique com o mouse no 
checkbox ao lado da coluna “Used”. Nos usuários selecionados o checkbox mudará da 

cor cinza para azul [ ]. Ex.: user_filial1blockbit.com e user_filial10@blockbit.com; 
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Figura 262 – Users – Seleção dos User para serem adicionados. 
 

2. No Menu Actions clique na opção “Add to group”; 

 

Figura 263 – Users – Add to group. 

 

3. Defina em qual grupo deseja adicionar. É possível selecionar um ou mais grupos para 
adicionar. Ex.: Administrators; 

 

Figura 264 – Users – Add users to group. 
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Clique no botão Save[ ] para Salvar. 

 

O usuário foi adicionado ao Grupo com sucesso.  

 

15.2 Users – Menu Actions – Select All e Deselect All 

 

Ao clicar em “Select All” no menu de ações todos os usuários serão selecionados. 

 

Figura 265 – Users – Select All. 

 

Isso permite a fácil implementação de uma ação que afete todos os usuários. 

 

A função de “Deselect All” é simplesmente o contrário: Remover todas as seleções feitas 
previamente. 

 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 
  

180  © BLOCKBIT 

16 USERS - GROUPS 

Esta seção irá demostrar como criar grupos de usuários. Este recurso facilita a definição e a 
administração das políticas de compliance que serão aplicadas posteriormente. 

 

Para acessar a tela, basta selecionar o menu “Users”. 

 

Figura 266 – Users. 
 

Clique na aba “Groups”. 

 

Figura 267 – Users – User Groups. 

 

Surgirá a Tela de User Groups. Ela é composta pelo Menu Actions e os User Groups já criados, 
sendo que estes estarão ordenados em 5 colunas.  

Segue uma breve descrição das colunas: 

• Name: Nome do grupo; 

• Type: Tipo de IP; 
Device Name: Mostra em qual device o Grupo foi cadastrado; 

• Used: Enumera o número de vezes que este grupo foi utilizado nas Policies Manager; 

• Action: Compõe os botões “Edit”, “Delete” e a caixa de seleção “Select”: 

o Edit[ ]: Edita o grupo; 

o Delete[ ]: Remove o grupo; 

o Select[ ]: Seleciona os Users Groups; 

 

Figura 268 – Users Groups. 
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Explicaremos em detalhe o Menu Actions e posteriormente a tela “User Groups”. 

 

16.1 User Groups – Menu Actions – Create Group 

Através do botão “Create Group” é possível criar um novo Grupo. Para acessar, clique no Menu 
Actions. 

1. Clique na opção “Create Group”; 

 

Figura 269 – User Groups – Menu Actions- Create Group. 
 

2. Preencha a tela Create Group; 

• Name: Nome do Grupo. Ex.: Support; 

• Description: Descrição do Grupo. Ex.: Group of members TI team – Support; 

 

Figura 270 – User Groups – Create Group. 
 

Clique no botão Save[ ] para Salvar. 
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O Grupo foi criado com sucesso. 

 

16.2 User Groups – Menu Actions – Delete Group 

Através do botão “Delete Group” é possível deletar grupos criados. Para acessar, clique no Menu 
Actions. 

1. Selecione o Grupo que deseja deletar. Para selecionar, clique com o mouse no checkbox 
ao lado da coluna Name. No grupo selecionado, o checkbox mudará da cor cinza para 

azul [ ]. Ex.: Administrator e Store Managers; 

 

Figura 271 – User Groups – Grupos que deseja deletar. 
 

2. No Menu Actions, clique na opção “Delete Groups”; 

 

Figura 272 – User Groups – Menu Actions. 
 

3. Surgirá a mensagem se deseja deletar os item(s): 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 

© BLOCKBIT  183 

 

Figura 273 – User Groups – Mensagem se deseja deletar o/os usuário/os. 

 

Clique no botão Cancel[ ] para cancelar. Clique no botão OK[ ] para deletar 
os usuários selecionados.  

 

O(s) grupo(s) foram deletados com sucesso.  

 

16.3 User Groups – Menu Actions – Select All e Deselect All 

 

Ao clicar em “Select All” no menu de ações todos os grupos de usuários serão selecionados. 

 

Figura 274 – User Groups – Select All. 

 

Isso permite a fácil implementação de uma ação que afete todos os grupos de usuários. 

 

A função de “Deselect All” é simplesmente o contrário: Remover todas as seleções feitas 
previamente. 

16.4  User Groups – Botão “Edit” 

Através do botão “Edit” é possível editar um grupo criado. Para acessar, clique na Coluna Actions: 

1. Determine o Grupo que se deseja editar; 
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2. Na coluna Actions, clique no botão Edit[ ]; 
 

3. Surgirá a tela User Groups – Settings. Nesta tela é possível editar as informações Settings 
(de nome do grupo e descrição) e Users (usuários do grupo). Ela também é composta por 
um Menu Actions; 

 

Figura 275 – User Groups – Usuários cadastrados. 

 
4. No Menu Actions é possível adicionar e deletar usuários do grupo; 

 

Figura 276 – User Groups – Add User e Delete Users. 
 

5. Para adicionar usuários, clique na opção “Add Users” no Menu Actions. Selecione os 
usuários que deseja adicionar. Para adicionar basta clicar com o mouse no usuário 
escolhido. Ex.: user_filial10@blockbit.com e user_filial11@blockbit.com. 
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Figura 277 – User Groups – Add Users. 
 

Caso desejar selecionar todos os usuários cadastrados, clique no botão “All”. Clique no botão 
“Save” para adicionar os usuários.  

 

Surgirá a tela User Groups, com os usuários do grupo adicionados: 

 

Figura 278 – User Groups – Usuários do grupo adicionados. 

 

No Menu Actions é possível deletar usuários do grupo. Para deletar, siga os seguintes passos: 

1. Selecione os usuários que deseja deletar. Ex.: user_filial10@blockbit.com; 
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Figura 279 – User Groups – Usuário selecionado para ser deletado. 

 
2. No menu Actions, clique na opção “Delete Users”; 

 

Figura 280 – User Groups – Delete Users. 
 

3. Surgirá a mensagem de confirmação antes de deletar os item(ns): 

 

Figura 281 – User Groups – Mensagem se deseja deletar o(s) usuário(s). 

 

Clique no botão Cancel[ ] para cancelar. Clique no botão OK[ ] para deletar 
os usuários selecionados.  

 

O(s) usuário(s) foram deletados com sucesso.  

Na tela User Groups no campo Settings é possível editar: 

• Name: Nome do Grupo. Ex.: Administrator; 

• Description: Descrição do grupo: Administradores; 
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Figura 282 – User Groups – Setting “Salvar”. 

 

Após realizar todas as configurações necessárias, clique no botão “Salvar” localizado no canto 
superior direito da tela User Groups. 

 

Figura 283 – User Groups – Botão “Salvar”. 

O sistema será atualizado e retornará para a tela principal User Groups. 

 

Figura 284 – User Groups – Tela principal. 
 

16.5 User Groups – Botão “Delete” 

Através do botão “Delete” é possível deletar um grupo cadastrado. Para deletar um grupo diga 
os passos: 

1. Determine o Grupo que deseja deletar; 
 

2. Na coluna “Actions”, clique no botão Delete[ ]; 
 
 

3. Surgirá a mensagem de confirmação antes de deletar o item: 
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Figura 285 – User Groups – Delete items. 

 

Caso desejar cancelar, clique no botão Cancel[ ]. Para concluir, clique no botão 

OK[ ]. 

 

O Grupo foi deletado com sucesso.  
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17 OBJECTS 

Esta seção irá demostrar como criar, editar e excluir Objetos. 

O sistema foi desenvolvido orientado a objetos para facilitar o processo de ajuste, manutenção 
e leitura de regras e configurações. 

Os Objetos podem ser compartilhados entre os serviços do sistema e as devices.  

Todas as alterações aplicadas em um objeto são automaticamente replicadas e aplicadas a todos 
os serviços em uso pelo respectivo objeto.  

 

Para acessar a tela, basta selecionar o botão “Objects”; 

 

Figura 286 – Objects. 
 

17.1 Objects – Address 

Os Objetos do tipo Address são utilizados para identificar hosts (máquinas) ou networks (redes). 

Por padrão, o sistema traz alguns objetos pré-cadastrados, por exemplo, os objetos referentes 
às classes de rede não válidas: “Classe A reservada”, “Classe B reservada”, “Classe C reservada”. 

Todos esses objetos estão disponíveis para serem usados nos processos de configuração e 
habilitação dos serviços. 

O BLOCKBIT GSM permite a definição de três formas de identificação de Address: 

• IP address / Network address: São objetos que identificam máquinas e redes através de 
seus endereços IP. Ex.: 172.16.102.235 ou 172.16.102.0/24; 

• MAC address: São objetos que identificam as máquinas através dos endereços físicos de 
suas placas de rede. Ex.: 38:59:F9:1F:4E:16; 

• FQDN address: São objetos que identificam as máquinas através de seu endereço DNS. 
Ex.: gsm.blockbit.com ou www.blockbit.com;  

  

Para acessar, clique na aba “Addresses”: 

 

 

Figura 287 – Objects – Address. 

 

file:///C:/Arquivos/Textos/GSM/GSM%201.2/gsm.blockbit.com
http://www.blockbit.com/
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Na aba “Addresses” é possível visualizar o Menu Actions e cinco colunas: 

• Name: Nome do Objeto; 

• Description: A descrição do Objeto; 

• Type: Tipo do Objeto; 

• Used: Enumera o número de vezes que este objeto está sendo utilizado; 

• Actions: Permite editar, selecionar e deletar o objeto; 

o Edit[ ]: Permite editar o Objeto; 

o Deletar[ ]: Permite remover o Objeto; 

o Selecionar[ ]: Seleciona os Objetos desejados; 

 

Figura 288 – Objects – Address Objects. 
 

Para acessar o menu de ações clique em menu actions [ ]. 

 

Figura 289 – Objects – Menu Actions. 

 

Explicaremos em detalhes o Menu Actions e posteriormente a aba Addresses. 

17.1.1 Objects – Address – Menu Actions – Create Object 

Através do botão “Create Object” é possível criar um novo Object Address. Para acessar, siga os 
passos: 
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1. No Menu Actions, clique na opção “Create Object”; 

 

Figura 290 – Objects – Object Address – Create Object. 
 

2. Preencha as informações da Tela Create address object: 

• Name: Nome do objeto. Ex.: DNS Google; 

• Type: Tipo do objeto de conexão, podendo optar entre: IPv4, IPv6, MAC e FQDN 
Address; 

• Item: Item do objeto. Digite o valor no campo e clique no botão [ ] para adicionar. 
Ex.: 8.8.8.8; 

• List: Lista dos valores adicionados. Para excluir algum valor inserido, selecione-o e 

clique no botão [ ]; 

• Description: Descrição do objeto. 

 

Figura 291 – Objects – Create address object. 
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Clique no botão Close[ ] para Cancelar, botão Import[ ] para importar 

e botão Save[ ] para salvar. 

 

 

O Object Address foi criado com sucesso.  

17.1.2 Objects – Address – Menu Actions – Delete Object 

Através da opção “Delete Object” é possível deletar um ou mais Objects Address. Para acessar, 
siga os passos: 

1. Selecione o(s) Objeto(s) que deseja deletar. Para selecionar, clique com o mouse no 
checkbox ao lado da coluna Name. Nos grupos selecionados o checkbox mudará da cor 

cinza para azul [ ]. Ex.: Class A network e Class B network; 

 

Figura 292 – Objects – Address Objects – Objetos selecionados para serem deletados. 

 

2. No Menu Actions clique na opção “Delete Objects”; 
 

É possível importar uma lista de Addresses a partir de um arquivo texto com 
um Address por linha.   
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Figura 293 – Objects – Address Object – Delete Object. 
 

3. Surgirá a mensagem perguntando se deseja deletar os objetos: 

 

Figura 294 – Objects – Mensagem se deseja deletar os objetos. 
 

Clique no botão Cancel[ ] caso desejar cancelar. Clique no botão OK[

] para salvar.   

 

O Objects Address foi deletado com sucesso.  

17.1.3 Objects – Address – Select All e Deselect All 

 

Ao clicar em “Select All” no menu de ações todos os objetos serão selecionados. 

 

Figura 295 – Objects – Select All. 
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Isso permite a fácil implementação de uma ação que afete todos os objetos. 

 

A função de “Deselect All” é simplesmente o contrário: Remover todas as seleções feitas 
previamente. 

 

17.1.4 Objects – Address – Botão “Edit” 

Através do botão Edit[ ] é possível editar um objeto criado. Para acessar, clique na Coluna 
Actions: 

1. Determine o Objeto que deseja editar; 
 

2. Na coluna Actions, clique no botão Edit[ ]; 
 

3. Surgirá a tela Edit Address Objects. Edite os campos desejados: 

 

Figura 296 – Objects – Edit Address Object. 
 

Clique no botão Close[ ] para Cancelar, botão Import[ ] para importar 

e botão Save[ ] para salvar. 

 

O Object Address foi editado com sucesso. 
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17.1.5 Objects – Address – Botão “Delete” 

Através do botão Delete[ ] é possível deletar um Object Address criado. Para acessar, clique 
na Coluna Actions: 

1. Determine o Objeto que deseja deletar; 
  

2. Na coluna Actions, clique no botão Delete[ ]; 

 

3. Surgirá a tela com a mensagem de confirmação questionando se deseja deletar:  

 

Figura 297 – Address Objects – Mensagem se deseja deletar o item selecionado. 

 

Clique no botão Cancel[ ] para Cancelar. Clique no botão OK[ ] para 
deletar.  

  

O Address Object foi deletado com sucesso. 

 

17.2 Objects – Services 

Os Objects Services identificam protocolos e aplicações baseadas em suas portas TCP, UDP, IP e 

ICMP.  

Em sua configuração inicial, o BLOCKBIT GSM possui diversos objetos Service cadastrados. Ex.: 

“DHCP”, “DNS”, “HTTP”, “HTTPS”. 

 

Para acessar a tela, basta selecionar o menu “Objects”. 

 

Figura 298 – Botão “Objects”. 
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Clique na aba “Services”. 

 

Figura 299 – Objects – Services. 

 

Surgirá a Tela de Service Objects, composta pelo Menu Actions e quatro colunas: 

• Name: Nome do Objeto; 

• Description: Descrição do Objeto; 

• Used: Enumera o número de vezes que este objeto está sendo utilizado; 

• Actions: Permite editar, selecionar e deletar o objeto: 

o Edit[ ]: Permite editar o Objeto; 

o Delete[ ]: Permite remover o Objeto; 

o Select[ ]: Seleciona os objetos que serão utilizados. 

  

Figura 300 – Service Objects. 

 

Para acessar o menu de ações clique em menu actions [ ]. 

 

Figura 301 – Objects – Menu Actions. 
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Por meio de exemplos, explicaremos o Menu Actions e posteriormente a Tela Service Objects. 

 

17.2.1 Objects – Services – Menu Actions – Create Objects 

Através da opção “Create Object” é possível criar um Service Object. Para acessar, siga os passos: 

1. No Menu Actions clique na opção “Create Object”; 

  

Figura 302 – Service Objects – Create Object. 
 

2. Surgirá a tela Create Service Objects. Preencha os campos: 

• Name: Nome do objeto. Ex.: HTTP; 

• Protocol Types: Seleciona o protocolo do objeto, entre as opções: “TCP”, “UDP”, “IP” 
e “ICMP”. Ex.: TCP;  

• List: Lista as portas adicionadas. Para excluir algum valor inserido, selecione-o e 

clique no botão [ ]; 

• Description: Descrição do objeto. Ex.: HTTP Protocol. 
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Figura 303 – Service Objects – Create Service Objects. 
 
 

Clique no botão Close[ ] para Cancelar. Clique no botão Save[ ] para salvar.   

 

O Service Objects foi criado com sucesso. 

17.2.2 Objects – Services – Menu Actions – Delete Object 

Através da opção “Delete Object” é possível deletar um ou mais Service Objects. Para acessar, 
siga os passos: 

1. Selecione o(s) Service Objects que deseja deletar. Para selecionar, clique com o mouse 
no checkbox ao lado da coluna Name. Nos grupos selecionados o checkbox mudará da 

cor cinza para azul [ ]. Ex.: AH, AOL; 
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Figura 304 – Service Objects – Objetos selecionados para serem deletados. 
 

2. No Menu Actions clique na opção “Delete Objects”; 

  

Figura 305 – Service Objects – Delete Object. 
 

3. Surgirá a mensagem se deseja deletar os Service Objects: 

 

Figura 306 – Service Objects – Mensagem se deseja deletar os objetos. 
 

Clique no botão Cancel[ ] se desejar cancelar. Clique no botão OK[ ] para 
deletar.   

 

Os Service Objects foram deletados com sucesso.  
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17.2.3 Objects – Services – Select All e Deselect All 

 

Ao clicar em “Select All” no menu de ações todos os objetos serão selecionados. 

 

Figura 307 – Objects – Select All. 

 

Isso permite a fácil implementação de uma ação que afete todos os objetos. 

 

A função de “Deselect All” é simplesmente o contrário: Remover todas as seleções feitas 
previamente. 

 

17.2.4 Objects – Services – Botão “Edit” 

Através do botão Edit[ ] é possível editar um Service Objects. Para acessar, clique na Coluna 
Actions: 

1. Determine o Service Objects que deseja editar; 
 

2. Na coluna Actions, clique no botão Edit[ ]; 

 

3. Surgirá a tela Edit service object. Edite os campos desejados: 
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Figura 308 – Service Objects – Botão “Edit”. 

 

Clique no botão Close[ ] para Cancelar. Clique no botão Save[ ] para 
salvar.  

  

O Service Objects foi editado com sucesso.  

17.2.5 Objects – Services – Botão “Delete” 

Através do botão Delete[ ] é possível deletar um Service Objects criado. Para acessar, acesse 
a Coluna Actions: 

1. Determine o Service Object que deseja deletar; 

 

2. Na coluna Actions, clique no botão Delete[ ]; 

 

3. Surgirá uma mensagem de confirmação para essa remoção:  

 

Figura 309 – Service Objects – Mensagem se deseja deletar o item selecionado. 
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Clique no botão Cancel[ ] para Cancelar. Clique no botão OK[ ] para 
deletar. 

  

O Service Object foi deletado com sucesso.  

 

17.3 Objects – Times 

Os Objects Time são compostos pelos “dias da semana” e a “hora inicial e final”. Ex.: “Horário 
Comercial – início: segunda-feira de 8:00 AM até sexta-feira às 6:00 PM. 

Para acessar a tela, basta selecionar o botão “Objects”. 

 

Figura 310 – Botão “Objects”. 
 

Clique na aba “Times”. 

 

Figura 311 – Objects – Time. 

 

Surgirá a Tela Time Objects. Ela é composta pelo Menu Actions e quatro colunas: 

• Name: Nome do Objeto; 

• Description: Descrição do Objeto; 

• Used: Enumera o número de vezes que este objeto está sendo utilizado; 

• Actions: Permite editar, selecionar e deletar o objeto: 

o Edit[ ]: Permite editar o Objeto; 

o Delete[ ]: Permite remover o Objeto; 

o Select[ ]: Seleciona os objetos que serão utilizados; 
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Figura 312 – Time Objects. 

 

Para acessar o menu de ações clique em menu actions [ ]. 

 

 

Figura 313 – Objects – Menu Actions. 

 

Por meio de exemplos, explicaremos o Menu Actions e, posteriormente, a tela Time Objects. 

17.3.1 Objects – Time – Menu Actions – Create Objects 

Através da opção “Create Object” é possível criar um Time Objects. Para acessar, siga os passos: 

1. No Menu Actions, clique na opção “Create Object”; 

  

Figura 314 – Objects time – Create Object. 
 

2. Surgirá a tela Create schedule object. Preencha os campos: 

• Name: Nome do objeto. Ex.: Business; 
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• Weekday: Permite selecionar os dias da semana. Ex.: “Monday”, “Tuesday”, 
“Wednesday”, “Thursday” e “Friday”; 

• Start / End time: Define as faixas de hora do objeto. Ex.: “08:00 – 11:59”; 

• List: Lista de faixas de hora. Para excluir algum valor inserido, selecione-o e clique no 

botão [ ]; 

• Description: Descrição do objeto. Ex.: Business Day/hours. 

 

Figura 315 – Objects Time – Create schedule object. 
 

Clique no botão Close[ ] para Cancelar. Clique no botão Save[ ] para salvar.   

 

O time object foi criado com sucesso. 

17.3.2 Objects – Time – Menu Actions – Delete Object 

Através da opção “Delete Object” é possível deletar um ou mais Time Object. Para acessar, siga 
os passos: 

1. Selecione o(s) Time Object que deseja deletar. Para selecionar, clique com o mouse no 
checkbox ao lado da coluna Name. Nos grupos selecionados o checkbox mudará da cor 

cinza para azul [ ]. Ex.: Business. 
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Figura 316 – Time Objects – Objetos selecionados para serem deletados. 
 

2. No Menu Actions, clique na opção “Delete Objects”; 

 

Figura 317 – Time Objects – Delete Objects. 
 

3. Surgirá a mensagem questionando se deseja deletar os Time Objects: 

 

Figura 318 – Time Objects – Mensagem se deseja deletar os objetos. 
 

Clique no botão Cancel[ ] se desejar cancelar. Clique no botão OK[ ] para 
deletar.   

 

Os Time Objects foram deletados com sucesso. 

17.3.3 Objects – Time – Select All e Deselect All 

 

Ao clicar em “Select All” no menu de ações todos os objetos serão selecionados. 
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Figura 319 – Objects – Select All. 

 

Isso permite a fácil implementação de uma ação que afete todos os objetos. 

 

A função de “Deselect All” é simplesmente o contrário: Remover todas as seleções feitas 
previamente. 

  

17.3.4 Objects – Time – Botão “Edit” 

Através do botão Edit[ ] é possível editar um Time Object. Para acessar, na Coluna Actions: 

1. Determine o Time object que deseja editar; 
 

2. Na coluna Actions, clique no botão Edit[ ]; 

 

3. Surgirá a tela Edit schedule object. Edite os campos desejados; 
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Figura 320 – Time Objects – Botão “Edit”. 

 

Clique no botão Close[ ] para Cancelar. Clique no botão Save[ ] para salvar.  

  

O Time Object foi editado com sucesso.  

17.3.5 Objects – Time – Botão “Delete” 

Através do botão Delete[ ] é possível deletar um Time Object criado. Para acessar, clique na 
Coluna Actions: 

1. Determine o Time Object que deseja deletar; 

 

2. Na coluna Actions, clique no botão Delete[ ]; 

 

3. Surgirá a tela com a pergunta de confirmação para deletar:  
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Figura 321 – Time Objects – Mensagem se deseja deletar o item selecionado. 

 

Clique no botão Cancel[ ] para Cancelar. Clique no botão OK[ ] para 
deletar.  

  

O Time Object foi deletado com sucesso.  

 

17.4 Objects – Schedules 

Os Objects Schedules são compostos pelas definições de um período que compete “Data/hora 
inicial” e “Data/hora final”. Ex.: 2017-05-11 8:00 AM até 2017-05-30 5:00 PM. 

Para acessar a tela, basta selecionar o botão “Objects”. 

 

Figura 322 – Botão “Objects”. 
 

Clique na aba “Schedules”. 

 

Figura 323 – Objects – Period/Dates. 

 

Surgirá a Tela Schedules, composta pelo Menu Actions e quatro colunas: 

• Name: Nome do Objeto; 

• Description: Descrição do Objeto; 

• Used: Enumera o número de vezes que este objeto está sendo utilizado; 

• Actions: Permite editar, selecionar e deletar o objeto: 

o Edit[ ]: Permite editar o Objeto; 
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o Delete[ ]: Permite remover o Objeto; 

o Select[ ]: Seleciona os objetos que serão utilizados; 
 

 

 

Figura 324 – Schedule Objects. 

 

Para acessar o menu de ações clique em menu actions [ ]. 

 

Figura 325 – Objects – Menu Actions. 

 

Por meio de exemplos, explicaremos o Menu Actions e posteriormente a Schedule Objects. 

17.4.1 Objects – Schedules – Menu Actions – Create Objects 

Através da opção “Create Object” é possível criar um Schedule Objects. Para acessar, siga os 
passos: 

1. No Menu Actions clique na opção “Create Object”; 
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Figura 326 – Date Objects – Create Object. 
 

2. Surgirá a tela Create date Objects. Preencha os campos: 

• Name: Nome do objeto. Ex.: Vacations; 

• Start / End date: Define o período que compete “Data/hora inicial” e “Data/hora 

final”, para adicionar clique [ ].   Ex.: 2018-07-1 8:30 AM até 2018-07-31 8:30 AM; 

• List: Exibe a lista de períodos adicionados. Para excluir algum valor inserido, 

selecione-o e clique no botão [ ];  

• Description: Descrição do objeto. Ex.: “Vacation Days”. 

 

  

Figura 327 – Schedule Objects – Create Date Objects. 
 
 

Clique no botão Close[ ] para Cancelar. Clique no botão Save[ ] para salvar.   

 

O Schedule Object foi criado com sucesso. 
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17.4.2 Objects – Schedules – Menu Actions – Delete Object 

Através da opção “Delete Object” é possível deletar um ou mais Schedule Objects. Para acessar, 
siga os passos: 

1. Selecione o objeto que deseja deletar; 
 

2. No Menu Actions, clique na opção “Delete Objects”; 

 

3. Surgirá a pergunta de confirmação para deletar o Schedule Object: 

 

Figura 328 – Date Objects – Mensagem se deseja deletar os objetos. 
 

Clique no botão Cancel[ ] se desejar cancelar. Clique no botão OK[
] para deletar.   

 

Os Schedule Objects foram deletados com sucesso.  

 

17.4.3 Objects – Schedules – Select All e Deselect All 

 

Ao clicar em “Select All” no menu de ações todos os objetos serão selecionados. 

 

Figura 329 – Objects – Select All. 

 

Isso permite a fácil implementação de uma ação que afete todos os objetos. 
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A função de “Deselect All” é simplesmente o contrário: Remover todas as seleções feitas 
previamente. 

 

17.4.4 Objects – Schedules – Botão “Edit” 

Através do botão Edit[ ] é possível editar um Schedule Objects. Para acessar, clique na Coluna 
Actions: 

1. Determine o Schedule Object; 

 

2. Na coluna Actions, clique no botão Edit[ ]; 

 

3. Surgirá a tela Edit date object. Edite os campos desejados: 

  

Figura 330 – Schedule Objects – Botão “Edit”. 

 

Clique no botão Close[ ] para Cancelar. Clique no botão Save[ ] para salvar.  

 

O Schedule Object foi editado com sucesso.  
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17.4.5 Objects – Schedules – Botão “Delete” 

Através do botão Delete[ ] é possível deletar um ou mais Schedule Objects criado. Para 
acessar, acesse a Coluna Actions: 

1. Determine o Schedule Object que deseja deletar; 

 

2. Na coluna Actions, clique no botão Delete[ ]; 

 

3. Surgirá a tela com a mensagem se deseja deletar:  

 

Figura 331 – Schedule Objects – Mensagem se deseja deletar o item selecionado. 

 

Clique no botão Cancel[ ] para Cancelar. Clique no botão OK[ ] para 
deletar.  

  

O Schedule Object foi deletado com sucesso.  

 

17.5 Object – Dictionary 

Os Objects Dictionaries são compostos por “listas de palavras” ou conjunto de combinações de 

“expressões regulares”. Ex.: “Alfanumérico”, “Endereço de E-mail”, “Link HTML”, “URL”, etc. 

 

Para acessar a tela, basta selecionar o botão “Objects”. 

 

Figura 332 – Botão “Objects”. 
 

Clique na aba “Dictionaries”. 
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Figura 333 – Objects – Dictionary. 

 

Surgirá a Tela de Dictionaries Objects. Ela é composta pelo Menu Actions e quatro colunas: 

• Name: Nome do Objeto; 

• Description: Descrição do Objeto; 

• Used: Enumera o número de vezes que este objeto está sendo utilizado; 

• Actions: Permite editar, selecionar e deletar o objeto: 

o Edit[ ]: Permite editar o Objeto; 

o Delete[ ]: Permite remover o Objeto; 

o Select[ ]: Seleciona os objetos que serão utilizados. 

 

 

Figura 334 – Objects – Dictionary Objects. 

 

Para acessar o menu de ações clique em menu actions [ ]. 

 

Figura 335 – Objects – Menu Actions. 

 

Explicaremos em detalhes o Menu Actions e posteriormente os Dictionary Objects. 
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17.5.1 Objects – Dictionary – Menu Actions – Create Object 

Através do botão “Create Object” é possível criar um Dictionary Object. Para acessar, siga os 
passos: 

1. No Menu Actions clique na opção “Create Object”; 

 

Figura 336 – Objects – Dictionary Object – Create Object. 
 

2. Surgirá a tela Create Dictionary Object. Preencha os campos: 

• Name: Nome do Objeto. Ex.: Alphanumeric; 

• Expressions: Contempla uma lista de “regex”, que podemos combinar para construir 
uma expressão regular e adicionar à lista de palavras-chave. Selecione o código e 

clique [ ] para adicionar no campo Word; 

• Word: Este campo define a expressão regular para identificar o item desejado. Para 

adicionar clique [ ] . Ex.: [a-zA-Z\s0-9]+; 

• List Extensions: Exibe a lista de expressões regulares. Para excluir algum valor 

inserido, selecione-o e clique no botão [ ]; 

• Description: Descrição do objeto. 
 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 
  

216  © BLOCKBIT 

 

Figura 337 – Objects – Create Dictionary object. 
 
 

Clique no botão Close[ ] para Cancelar, botão Import[ ] para importar e botão 

Save[ ] para salvar. 

 

O Object Dictionary foi criado com sucesso. 

17.5.2 Objects – Dictionary – Menu Actions – Delete Object 

Através do botão “Delete Object” é possível deletar um ou mais Dictionaries Objects. Para 
acessar, siga os passos: 

1. Selecione o(s) Objeto(s) que deseja deletar. Para selecionar, clique com o mouse no 
checkbox ao lado da coluna Name. Nos grupos selecionados o checkbox mudará da cor 

cinza para azul [ ]. Ex.: Credit Card e E-mail Address; 
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Figura 338 – Objects – Dictionary Objects – Objetos selecionados para serem deletados. 

 

3. No Menu Actions clique na opção “Delete Objects”; 

 

Figura 339 – Objects – Dictionary Objects – Delete Object. 
 

4. Surgirá a mensagem de confirmação perguntando se deseja realmente deletar os 
Dictionaries Objects: 

 

Figura 340 – Objects – Mensagem se deseja deletar os objetos. 
 

Clique no botão Cancel[ ] se desejar cancelar. Clique no botão OK[ ] para 
deletar.   

 

Os Dictionary Objects foram deletados com sucesso.  
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17.5.3 Objects – Dictionary – Select All e Deselect All 

 

Ao clicar em “Select All” no menu de ações todos os objetos serão selecionados. 

 

Figura 341 – Objects – Select All. 

 

Isso permite a fácil implementação de uma ação que afete todos os objetos. 

 

A função de “Deselect All” é simplesmente o contrário: Remover todas as seleções feitas 
previamente. 

 

17.5.4 Objects – Dictionary – Botão “Edit” 

Através do botão Edit[ ] é possível editar um Dictionary Object. Para acessar, clique na Coluna 
Actions: 

1. Selecione o Objeto que deseja editar; 
 

2. Na coluna Actions, clique no botão Edit[ ]; 

 

3. Surgirá a tela Edit Dictionary Object. Edite os campos desejados: 
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Figura 342 – Dictionary Objects – Botão “Edit”. 

 

Clique no botão Close[ ] para Cancelar, botão Import[ ] para importar 

e botão Save[ ] para salvar. 

  

O Object Dictionary foi editado com sucesso.  

17.5.5 Objects – Dictionary – Botão “Delete” 

Através do botão Delete[ ] é possível deletar um Object Dictionary criado. Para acessar, clique 
na Coluna Actions: 

1. Selecione o Objeto que deseja deletar; 
 

2. Na coluna Actions, clique no botão Delete[ ]; 

 

3. Surgirá a tela com a mensagem se deseja deletar:  
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Figura 343 – Dictionary Objects – Mensagem se deseja deletar o item selecionado. 

 

Clique no botão  Cancel[ ] para Cancelar. Clique no botão  OK[ ] 
para deletar.  

  

O Dictionary Object foi deletado com sucesso.  

 

17.6 Objects – Content Types 

Os Objects Content Types são compostos por agrupamentos de tipos de aplicações baseados no 

tipo de conteúdo que especificam sua característica. Ex.: “ActiveX”, “Compactados”, 

“Executáveis”, “Imagens”, “Javascript”, “Multimedia” e “Office”. 

 

Para acessar a tela, basta selecionar o botão “Objects”. 

 

Figura 344 – Botão “Objects”. 

Clique na aba “Content Types”. 

 

Figura 345 – Objects – Content Types. 

 

Surgirá a Tela Content Types Objects, composta pelo Menu Actions e quatro colunas: 

• Name: Nome do Objeto; 

• Description: Descrição do Objeto; 

• Used: Enumera o número de vezes que este objeto está sendo utilizado; 

• Actions: Permite editar, selecionar e deletar o objeto: 
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o Edit[ ]: Permite editar o Objeto; 

o Delete[ ]: Permite remover o Objeto; 

o Select[ ]: Seleciona os objetos que serão utilizados; 

 

  

Figura 346 – Content Type Objects. 

 

Por meio de exemplos, explicaremos o Menu Actions e posteriormente a Tela Content Type 
Objects. 

17.6.1 Objects – Content Type – Menu Actions – Create Objects 

Através do botão “Create Object” é possível criar um Content Type Objects. Para acessar, siga os 
passos: 

1. No Menu Actions clique na opção “Create Object”; 

 

Figura 347 – Content Type Objects – Create Object. 
 

2. Surgirá a tela Content Type Objects. Preencha os campos: 

• Name: Nome do objeto. Ex.: Images; 

• Mime-Types: Define o identificador do tipo de aplicação ou arquivo. Para adicionar, 

clique [ ]. Ex.: “image/bmp”; 

• List Mime-Types: Exibe a lista de mime-types do objeto. Para adicionar, clique [ ]; 
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• Extensions: Define as extensões do tipo de aplicação ou arquivo. Para adicionar, 

clique [ ]. Ex.: “bmp”; 

• List Extensions: Exibe a lista de extensões do objeto. Para excluir algum valor inserido, 

selecione-o e clique no botão [ ];  

• Description: Descrição do objeto. Ex.: “Bitmaps Images and Vector Files”. 

 

Figura 348 – Content Type Objects – Create mime object. 
 
 

Clique no botão  Close[ ] para Cancelar. Clique no botão Save[ ] para salvar.   

O Mime Content Types Object foi criado com sucesso. 

17.6.2 Objects – Content Type – Menu Actions – Delete Object 

Através do botão “Delete Object” é possível deletar um ou mais Content Types Objects. Para 
acessar, siga os passos: 

1. Selecione o(s) Content Type Objects que deseja deletar. Para selecionar, clique com o 
mouse no checkbox ao lado da coluna Name. Nos grupos selecionados o checkbox 

mudará da cor cinza para azul [ ]. Ex.: Active X e Compressed; 
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Figura 349 – Content Type Objects – Objetos selecionados para serem deletados. 

 

2. No Menu Actions clique na opção “Delete Objects”; 

 

Figura 350 – Content Type Objects – Delete Object. 
 

3. Surgirá a mensagem de confirmação perguntando se deseja deletar os Content Types 
Objects: 

 

Figura 351 – Content Type Objects – Mensagem se deseja deletar os objetos. 
 

Clique no botão  Cancel[ ] se desejar cancelar. Clique no botão  OK[ ] para 
deletar.   

 

Os Content Types Objects foram deletados com sucesso.  
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17.6.3 Objects – Content Type – Select All e Deselect All 

 

Ao clicar em “Select All” no menu de ações todos os objetos serão selecionados. 

 

Figura 352 – Objects – Select All. 

 

Isso permite a fácil implementação de uma ação que afete todos os objetos. 

 

A função de “Deselect All” é simplesmente o contrário: Remover todas as seleções feitas 
previamente. 

 

17.6.4 Objects – Content Type – Botão “Edit” 

Através do botão Edit[ ] é possível editar um Content Types Object. Para acessar, acesse na 
Coluna Actions: 

1. Selecione o objeto que se deseja editar; 

 

2. Na coluna Actions, clique no botão Edit[ ]; 

 

3. Surgirá a tela Edit mime object. Edite os campos desejados: 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 

© BLOCKBIT  225 

 

Figura 353 – Content Type Objects – Botão “Edit”. 

 

Clique no botão Close[ ] para Cancelar. Clique no botão Save[ ] para salvar.  

  

O Content Types Object foi editado com sucesso. 

  

17.6.5 Objects – Content Type – Botão “Delete” 

Através do botão Delete[ ] é possível deletar um Content Type Objects criado. Para acessar, 
clique na Coluna Actions: 

1. Selecione o objeto que se deseja deletar; 
 

2. Na coluna Actions, clique no botão Delete[ ]; 
 

3. Surgirá a tela com a mensagem se deseja deletar:  
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Figura 354 – Content Types Objects – Mensagem se deseja deletar o item selecionado. 

 

Clique no botão Cancel[ ] para Cancelar. Clique no botão OK[ ] para 
deletar.  

  

O Content Types Objects foi deletado com sucesso.  
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18 DEPLOYS PANEL 

Esta seção irá demostrar como acompanhar e gerenciar as instalações dos pacotes de 
configurações do BLOCKBIT GSM nas devices gerenciadas. Esses pacotes, quando solicitada a 
instalação, são nomeados como DEPLOYS. 

 

Para acessar o painel Deploys Panel, clique no botão localizado no topo direito da tela, do lado 
do menu do usuário: 

 

Figura 355 – Botão “Deploys Panel”. 

 

Surgirá uma tela listando os deploy(s). Para acessar a tela com filtros, clique em uma das quatro 
opções: deploy(s) accept, deploy(s) running, deploy(s) pending e deploy(s) error. Será aberta 
uma nova aba no navegador com o filtro selecionado. Se desejar acessar a tela sem filtro, clique 
no botão “Deploys Panel”.  

 

Figura 356 – Deploys Panel – Lista. 
 

Outra forma de acessar o Deploys Panel é clicando no botão “Deploys” localizado no menu à 
esquerda: 

 

Figura 357 – Botão “Deploys”. 

 

Será exibida a tela Deploys: 
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Figura 358 – Deploys. 

 

A tela Deploys é composta por um painel de progresso logo no topo da tela, uma barra com 
ferramentas de busca e a lista de tarefas com seis colunas: “Package”, “Auditor”, “Scheduled”, 
“Progress”, “Status” e “Action”. Localizados no topo da interface, o painel Deploys contém as 
informações: Accept, Running, Pending e Error. 

18.1 Deploys – Accept, Running, Pending e Error  

O Deploys Panel tem como principal objetivo ser informativo, ele é composto por quatro status: 
“Accept”, “Running”, “Pending” e “Error”.  A seguir explicaremos cada um deles: 

• Accept: São deploy(s) que já foram aprovadas pelo auditor, porém, estão aguardando 
instalação; 

• Running: São deploy(s) que estão em processo de instalação; 

• Pending: São deploy(s) que estão aguardando a avaliação do auditor; 

• Error: São deploy(s) que apresentaram algum erro em sua instalação. 

 

Figura 359 – Deploys Panel – Painel informativo. 
 

Esse painel apresenta a quantia de deploys que estão atualmente nesses status citados. Sendo 
que, graças a sua prioridade inferior, aqui não estão mencionadas os Deploys com status 
“Success”, pois tecnicamente ela já teria sido resolvida e ficado com status “Cancelled”, afinal 
assume-se que essa tarefa já teria sido revogada. Para visualizar esses dois tipos de status, basta 
fazer uma busca. 

A seguir, analisaremos em detalhes o painel de busca: 
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18.2 Deploys Panel – Busca e Filtros 

Para localizar um Deploy em específico, há uma barra de busca dividida em: “Scheduled”, 
“Owner”, “Auditor”, “Status”, ”Package Type”, “Results Per Page” e o botão de “Search”. 

Nesta sessão iremos analisar o funcionamento do sistema de busca de deploys. 

 

Figura 360 – Deploys Panel – Busca de deploys. 

 

Da esquerda para a direita temos: 

• Scheduled: Filtra por data/hora inicial ou final, referindo-se a data para quando o Deploy 
foi agendado; 

• Owner:  Filtra pelo usuário que criou o Deploy; 

• Auditor: Filtra por auditor que aprovou o Deploy; 

• Status: Filtra pelo status do Deploy, que pode ser dos tipos: Success, Accept, Running, 
Pending, Error ou Cancelled; 

• Package type: Filtra pelo tipo do Deploy, que pode ser: Policy Package, Device Template 
ou Device Community. 

 

Após criar o filtro, é possível selecionar quantos resultados serão exibidos por página, sendo o 
mínimo 10 e o máximo de 50 itens por página. 

 

Para executar a busca, clique no botão de search[ ]. Se desejar limpar as informações, 
simplesmente clique no botão “Deploys” no menu vertical à esquerda. 

Por fim, quanto a navegação, os botões de “Alternar Páginas” permite navegar entre as páginas. 

 

Figura 361 – Deploys Panel – Alternar página. 

 

No canto direito da página, o item “Total” serve para exibir o somatório de deploys existentes 
atualmente. 

18.3 Deploys Panel – Lista de Deploys 

Na lista de deploys são exibidas todos os deploys que foram criados no sistema.  
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Figura 362 – Deploys Panel – Lista de Deploys. 

 

O sistema de deploys possui uma regra de negócio que consiste nas seguintes premissas: 

• A lista de deploys é sempre ordenado por data de criação e ordem decrescente; 

• Os status de um deploy são classificados em:  

o Pending[ ]: Pacote está aguardando um parecer do auditor; 

o Accept[ ]: Pacote recebeu um aceite e seu deploy irá iniciar no 
prazo determinado; 

o Running[ ]: O pacote está sendo implementado; 

o Success[ ]: Pacote foi implementado com sucesso; 

o Cancelled[ ]: A implementação do pacote foi cancelada; 

o Error[ ]: Algo de errado ocorreu (para mais informações basta 
clicar no próprio ícone de erro). 

• Todas as atividades dentro de um deploy exigem um comentário. Os comentários são 
adicionados à lista de “Activity” do deploy; 

• Caso tenha algum dispositivo com status “Error”, esse será o status principal do deploy.  
 

 

A seguir segue o fluxo do processo de aprovação dos Deploys: 
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Figura 363 – Deploys Panel – Processo de aprovação de Deploys. 
 

No painel de deploys temos as informações das colunas: “Package”, “Auditor”, “Scheduled”, 
“Progress”, “Status” e “Actions”. 

18.3.1 Deploys Panel – Coluna Package 

A coluna Package exibe o nome do pacote aplicada no deploy. 

Para exibir detalhes do Pacote aplicado no deploy, clique no nome do pacote. Surgirá a tela de 
Deploy Information: 

• Botão “Expand All”: Expande todas as informações dos pacotes de instalação; 
• Botão “Collapse All”: Minimiza as informações dos pacotes de instalação; 
• Botão “Download”: Permite o download do próprio pacote, em um JSON, possibilitando 

backup ou a implementação desse Deploy específico em um GSM. 
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Figura 364 – Deploys Panel – Deploy Information. 
 

Para fechar a janela, clique no botão Close[ ]. 

18.3.2 Deploys Panel – Coluna Auditor 

A coluna Auditor exibe o nome do Owner do Deploy e o auditor cadastrado, responsável por 
aprová-la. 

 

Figura 365 – Deploys Panel – Auditor. 

 

18.3.3 Deploys Panel – Coluna Scheduled 

A coluna “Scheduled” exibe informações referentes ao dia da criação do deploy e a data que foi 
agendada para ser executada.  

  

Figura 366 – Deploys Panel – Scheduled. 
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18.3.4 Deploys Panel – Coluna Progress 

A coluna Progress exibe uma barra de progresso que informa a porcentagem de conclusão do 
deploy.  

  

Figura 367 – Deploys Panel – Progress. 

18.3.5 Deploys Panel – Coluna Status 

A coluna “Status” exibe o status que um determinado deploy se encontra: Pending, Running, 
Cancelled, Success e Error.  

Para exibir detalhe do Status de cada device que será aplicado em um determinado deploy, 
clique no nome do Status e surgirá a tela “Deploy Information”: 

 

Figura 368 – Deploys Panel – Device Status. 
 

Os status exibidos nessa coluna e nessa tela são idênticos aos já citados anteriormente (vide 
página 229). 

Na coluna “Message” são exibidas as mensagens relacionadas a eventuais falhas (caso o status 
“error” surja), a imagem abaixo exemplifica a função dessa coluna: 
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Figura 369 – Deploys Panel – Error Message. 

 

A seguir explicaremos os botões e seus respectivos status. 

18.4 Deploys Panel – Botões “Activity”, “Accept”, “Cancel” e “Reinstall”  

À direita, abaixo da coluna “Action”, existem quatro botões de ação: “Accept”, 
“Cancel”,“Activity” e “Remove”. 

 

A seguir, serão apresentadas a funcionalidade de cada botão. 

 

18.4.1 Deploys Panel – Botão “Accept”  

Através do botão “Accept” o auditor pode aprovar a instalação do pacote. Com ele também é 
possível deixar registrado um comentário informando o motivo da aprovação do Deploy.  

 

Para acessar, clique no botão “Accept”. 

 

Figura 370 – Botão “Accept”. 
 

Surgirá a tela Justify. Escreva o comentário desejado: 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 

© BLOCKBIT  235 

 

Figura 371 – Botão “Accept Package”. 
 

Clique no botão Save[ ] para salvar ou Close[ ] para fechar a tela. 

 

18.4.2 Deploys Panel – Botão “Reinstall”  

O botão “Reinstall” executa a reinstalação dos pacotes. 

Para acessar, clique no botão “Reinstall”. 

 

Figura 372 – Botão “Reinstall”. 

 

Surgirá a tela Justify. Em “Apply for” determine se a reinstalação será executada em todas as 
devices (“All devices”) ou em todas as devices que apresentaram erro (“All devices with error”). 
Por fim, em “Comment”, escreva o comentário desejado: 

 

 

Figura 373 – Reinstall Deploy. 
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Clique no botão Save[ ] para salvar ou Close[ ] para fechar a tela. 

 

18.4.3 Deploys Panel – Botão “Cancel”  

Utilizando-se do botão “Cancel” o auditor é capaz de rejeitar a instalação do pacote. Com ele 
também é possível deixar registrado um comentário informando o motivo da rejeição do Deploy. 

 

Para acessar, clique no botão “Cancel”. 

 

Figura 374 – Botão “Cancel”. 
 

Surgirá a tela Justify.  

 

Figura 375 – Cancel Package installation. 

 

Clique no botão Save[ ] para salvar ou Close[ ] para fechar a tela. 

 

18.4.4 Deploys Panel – Botão “Activity”  

O botão “Activity” exibe o histórico de atividades referentes aos Deploys.  

Para acessar, clique no botão “Activity”. 
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Figura 376 – Botão de Ações Deploys Panel – "Activity". 

 

Surgirá a tela Task Activity: 

 

Figura 377 – Botão “Deploy Activity”. 
 

Clique no botão Close[ ] para fechar a tela. 

 

18.4.5 Deploys Panel – Botão “Remove”  

O botão “Remove” faz exatamente o que o nome diz: Ele revoga o pacote. 

Para acessar, clique no botão “Remove”. 

 

Figura 378 – Botão “Remove”. 
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Figura 379 – Remove Deploy. 
 

Clique no botão OK[ ] para salvar ou Cancel[ ] para fechar a tela. 
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19 INSTALL PACKAGE 

Através do botão “Install Package” é possível realizar a instalação do pacote de configurações 
para as devices integradas ao BLOCKBIT GSM. 

 

Figura 380 – Botão “Install Package”. 
 

Ao clicar no botão surgirá a tela de Install Package: 

 

Figura 381 – Install Package. 
 

 

Abaixo analisaremos os componentes do painel “Install Package”: 

 

19.1 What 

 

Determina qual operação será executada, é composta de: 
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Figura 382 – Install Package – What. 

 
 

• Package type: Este menu suspenso determina o tipo de pacote que será instalado, pode 
ser dos seguintes tipos: 

o Policy Package: Através desta opção é possível instalar os pacotes criados em 
“Policies” na aba “Policy Package” (página 135); 

o Device Template: Através desta opção é possível instalar os templates em 
“Device” na aba “Device Template” (página 127); 

o Device Community: Através desta opção é possível instalar as communities em 
“Device” na aba “Device Communities” (página 113). 

• Package: Neste menu suspenso se especifica a Policy, Device ou Device Community 
desejada. 
 

19.2 Where 

 

Determina onde o pacote será instalado, é composto de: 
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Figura 383 – Install Package – Where. 

 
 

• Devices & Devices group: Seleciona os dispositivo ou grupo de dispositivos nos quais os 

pacotes serão instalados Clique [ ] para adicionar o item selecionado. Caso tenha 

escolhido o item errado, selecione o item e clique em [ ] para retirar. É possível 
selecionar vários grupos ou dispositivos; 
 

19.3 When 

 

Determina o momento no qual o pacote será instalado, é composto de: 
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Figura 384 – Install Package – When. 

 
 

• Date and Time: Define a data e o horário desejado. Caso deseje inserir a data e o horário 

atual, clique na caixa de seleção Now[ ]. Para datas e horários diferentes, clique no 
campo “Date and Time” e selecione a opção desejada, para fechar a janela clique fora do 
calendário; 

 

19.4 Who 

 

Determina quem será responsável pela instalação do pacote, é composto de: 
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Figura 385 – Install Package – Who. 

 

• Assign To: Define o Auditor responsável por aprovar a instalação da configuração. Caso 
deseje ser o responsável, clique no botão “Assign to me”. Ex.: Admin; 

• Comment: Insira um comentário a fim de definir a função destas configurações, 
facilitando a compreensão do Auditor; 
 

Clique no botão Save[ ], para salvar a solicitação de instalação do pacote de 
configurações. 

 
Após realizar esses procedimentos, a solicitação de instalação do Template foi realizada com 
sucesso. 
 
Para aplicar essas configurações, vide o capítulo DEPLOYS PANEL (página 227). 
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20 BLOCKBIT GSM - ANALYZER 

O BLOCKBIT GSM – ANALYZER é um módulo de avaliação e criação de relatórios avançados, 
proporcionando uma perspectiva holística na detecção, ao executar monitoramento de tráfego 
de rede em tempo real em múltiplos pontos e segmentos de rede, o analyzer possibilita a 
investigação e execução de ações orientadas no combate a ameaças, tentativas de intrusão e 
utilização de aplicações não autorizadas. 

O BLOCKBIT GSM – ANALYZER atua recebendo os dados emitidos pelos UTMs, que o BLOCKBIT 
GSM - MANAGER administra, e gera diversos tipos de relatórios e logs. 

O Analyzer oferece as seguintes funcionalidades: 

 

• Ter um registro de todas as atividades executadas pelos seus usuários; 

• Ter resumo da performance dos appliances e dos loggers utilizados; 

• Visualizar eventuais ameaças à segurança e prevenção de intrusões; 

• Efetividade de filtros web e aplicação de políticas; 

• E mais... 

 

Para acessar o Analyzer, deve-se clicar no ícone applications[ ] no topo da do BLOCKBIT GSM 
e selecionar “Analyzer”. 

 

 

Figura 386 – BLOCKBIT GSM – Acessando o Analyzer. 
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Ao efetuar essa ação a seguinte tela será exibida: 

 

 

Figura 387 – BLOCKBIT GSM – Tela Inicial. 

 

Nessa tela o relatório “Network Traffic” estará automaticamente selecionado. 

Agora iremos analisar cada componente do “Network Traffic”. 

 

20.1 Network Traffic 

Para acessar os relatórios de tráfego de rede, clique no ícone “Analysis” localizado na lateral 
esquerda, um menu dropdown será exibido, selecione a opção “Network Traffic”. 

 

 

Figura 388 – Network Traffic. 
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Para gerar um relatório de tráfego de rede, localize a caixa de seleção que está posicionada no 
topo direito da tela, conforme ilustrado a seguir: 
 

 

Figura 389 – Network Traffic – Caixa de Seleção. 

 

Nesta caixa de seleção estarão listadas todas as devices (ou grupos de devices) previamente 
cadastradas no Device Manager (para visualizar como inserir uma device, verifique a sessão do 
Device Manager no capítulo do BLOCKBIT GSM - MANAGER), para criar um relatório de tráfego, 
selecione a device desejada. 

 

Figura 390 – Network Traffic – Selecionando Device. 

 

Logo do lado direito de onde acabamos de selecionar as devices, é possível visualizar uma caixa 
de seleção de datas, o objetivo desta mesma é basicamente permitir uma filtragem de resultados 
ainda mais precisa, isso é feito através da determinação de uma data de início “FROM” até uma 
data de final “TO”. 
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Figura 391 – Network Traffic – Seleção de Data. 

 

Para tanto, clique nesta caixa de seleção, um calendário será exibido. Selecione a caixa abaixo 
de “FROM” determine a data de início, clique em “TO”, estipule a data de término. Caso deseje 
limpar a seleção, clique em “CLEAR”. Caso deseje fechar o calendário, basta clicar fora do mesmo. 
Também é possível selecionar datas pré-determinadas através dos botões disponíveis, sendo 
eles: “Today”, “Last 7 Days”, “Last 30 Days”, “This Month”, “Last Month” e “Custom” (Caso 
comece a selecionar uma data em “FROM” e “TO”, essa opção será automaticamente 
selecionada). Após ter estabelecido as duas datas, clique em “SUBMIT”. 
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Figura 392 – Network Traffic – Calendário. 

 

A seguir, analisaremos em detalhes os componentes de “Network Traffic”. 

 

20.1.1 Geolocation Hits 

 

Em “Geolocation Hits” é exibido o destino das conexões dos usuários da rede, o mapa global 
demonstra através de uma legenda colorida a quantia de acessos feitos pelos usuários. Ao passar 
o mouse por cima dos países um número total de acessos é exibido, ao fazer o mesmo com a 
legenda é possível visualizar uma média, além disso, o país referente a esse valor é destacado no 
mapa. Por fim, caso o usuário decida clicar em um dos países, ele será redirecionado para 
“Events” >> “Log Analysis” usando a nação que foi clicada como filtro, criando assim, um relatório 
mais específico de modo a ter uma visão mais precisa a respeito dos acessos a esses países. 
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Figura 393 – Network Traffic – Geolocation Hits. 

 

20.1.2 Bandwidth 

 

Em “Bandwidth” é exibido um relatório de performance das filas de prioridade que são aplicadas 
através do Traffic Shaping do BLOCKBIT UTM. Este recurso serve para especializar a rede 
controlando a velocidade máxima e quantia de velocidade garantida por nível de prioridade e 
também habilitando o controle de velocidade, permitindo especificar a largura de banda ou 
velocidade downstream(download) e upstream(upload) de cada interface. Esse relatório expõe 
o desempenho da conexão em Bytes, sendo demonstrada através de “barras de progresso” para 
cada nível de prioridade: “Average”, “Very High”, “High”, “Very Low” e “Low”. 
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Figura 394 – Network Traffic – Bandwidth. 

 

20.1.3 Total Traffic 

 

Em “Total Traffic” é exibido uma somatória do tráfico total consumido, sendo que este é exibido 
em GigaBytes. 

 

Figura 395 – Network Traffic – Total Traffic. 
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20.1.4 Zone Traffic 

 

Em “Zone Traffic” tem-se “barras de progresso” demonstrando a quantia de download e upload 
em GigaBytes, através de um gráfico de linha é possível observar esses montantes sendo 
ilustrados ao longo de um intervalo de tempo. Ao clicar sobre o tipo de rede utilizado (por 
exemplo: “LAN”, “WAN”, “WIFI” e etc), o diagrama é alterado de forma a exibir a opção 
selecionada, o que permite analisar com mais detalhamento o Upload e Download de acordo 

com as datas selecionadas. Do lado direito desse gráfico, um botão download [ ] está 
disponível, sua função é permitir baixar a imagem deste diagrama. 

 

Figura 396 – Network Traffic – Zone Traffic. 

 

20.1.5 Top Users 

 

Em “Top Users” tem-se um diagrama demonstrando por data quando teve-se maior tráfego de 
rede e uma lista exibindo os IPs dos dez usuários classificados por ordem de uso de GigaBytes. 

Novamente, é possível baixar uma imagem deste diagrama ao clicar no botão de download [
]. 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 
  

252  © BLOCKBIT 

 

Figura 397 – Network Traffic – Zone Users. 
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20.1.6 Top Services 

 

Em “Top Services” tem-se um diagrama demonstrando por data quando teve-se maior tráfego 
de rede e uma lista exibindo os dez tipos de serviços mais usados, sendo estes classificados por 
ordem de uso de GigaBytes. Novamente, é possível baixar uma imagem deste diagrama ao clicar 

no botão de download [ ]. 

 

Figura 398 – Network Traffic – Top Services. 
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20.1.7 Top Source 

 

Em “Top Source” tem-se um diagrama demonstrando por data quando teve-se maior tráfego de 
rede e uma lista exibindo os IPs das dez fontes de tráfego de rede classificadas por ordem de 
uso. Novamente, é possível baixar uma imagem deste diagrama ao clicar no botão de download 

[ ]. Por fim, caso o usuário decida clicar em um desses IPs, ele será redirecionado para 
“Events”>>”Log Analysis” usando o item que foi clicado como filtro, criando assim, um relatório 
mais específico de modo a ter uma visão mais precisa a respeito dos acessos a essas fontes. 

 

Figura 399 – Network Traffic – Top Sources. 
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20.1.8 Top Destination 

 

Em “Top Destination” tem-se um diagrama demonstrando por data quando teve-se maior 
tráfego de rede e uma lista exibindo os IPs dos dez destinos de tráfego de rede classificados por 
ordem de uso. Novamente, é possível baixar uma imagem deste diagrama ao clicar no botão de 

download [ ]. Por fim, caso o usuário decida clicar em um desses IPs, ele será redirecionado 
para “Events”>>”Log Analysis” usando o item que foi clicado como filtro, criando assim, um 
relatório mais específico de modo a ter uma visão mais precisa a respeito dos acessos a esses 
destinos. 

 

Figura 400 – Network Traffic – Top Destination. 
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20.2 Policy Usage 

 
Para acessar os relatórios de políticas de uso, clique no ícone “Analysis” localizado na lateral 
esquerda, um menu dropdown será exibido, selecione a opção “Policy Usage”. 

 

Figura 401 – Network Traffic – Policy Usage. 

 

Assim como foi feito para com os relatórios de Tráfego de Rede, o analyzer só gerará os reports 
de políticas de uso quando os devices adequados e a data (para tanto, cheque os quatro 
primeiros parágrafos da sessão “Network Traffic”) forem selecionados. Por este motivo, uma 
dica de ferramenta deverá aparecer requisitando que um device seja selecionado. 

 

 

Figura 402 – Tooltip – Select a device. 

 

20.2.1 Global Tags 

 

Em “Global Tags” é possível observar todas as tags globais que foram utilizadas em relação a 
“WIFI”, “WEB”, “SSL”, “ATP”, “IPS”, “APP”, “PRX”, “LOG”, “LAN” e “NAT”. Ao clicar no ícone no 
topo direito da página é possível salvar uma imagem deste gráfico. 
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Figura 403 – Policy Usage – Global Tags. 

 

20.2.2 Top Policies e History Traffic 

 

Em “Top Policies” estão presentes as 10 políticas de uso mais utilizadas ordenadas por uso. 
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Figura 404 – Policy Usage – Top Policies. 

 

É possível selecionar uma dessas políticas (ela ficará realçada em “azul”), logo a direita de “Top 
Policies”, em “History Traffic” é exibido um histórico do tráfego da rede mostrando a quantia de 

bytes por tempo a política selecionada. Como sempre, ao clicar no botão de download [ ], é 
possível baixar uma imagem desse gráfico. 

 

Figura 405 – Policy Usage – History Traffic. 
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20.2.3 Top Users 

 

Em “Top Users” tem-se uma lista exibindo quem teve maior número de acessos em uma lista 
exibindo os e-mails dos dez usuários classificados por ordem de maior quantia de acessos. 

Novamente, é possível baixar uma imagem deste diagrama ao clicar no botão de download [
]. Por fim, caso o usuário decida clicar em um desses e-mails, ele será redirecionado para 
“Events”>>”Log Analysis” usando o item que foi clicado como filtro, criando assim, um relatório 
mais específico de modo a ter uma visão mais precisa a respeito dos acessos executados por 
esses usuários. 

 

 

Figura 406 – Policy Usage – Top Users. 

 

20.2.4 Top Source 

 

Em “Top Source” tem-se uma lista exibindo os IPs das dez fontes de maior tráfego de rede e 
classificadas por ordem de maior quantia de acessos. Novamente, é possível baixar uma imagem 

deste diagrama ao clicar no botão de download [ ]. Por fim, caso o usuário decida clicar em um 
desses IPs, ele será redirecionado para “Events”>>”Log Analysis” usando o item que foi clicado 
como filtro, criando assim, um relatório mais específico de modo a ter uma visão mais precisa a 
respeito dos acessos a essas fontes. 
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Figura 407 – Policy Usage – Top Source. 

 

20.2.5 Top Destination 

 

Em “Top Destination” tem-se uma lista exibindo os IPs dos dez destinos de maior tráfego de rede 
classificadas por ordem de maior quantia de acessos. Novamente, é possível baixar uma imagem 

deste diagrama ao clicar no botão de download [ ]. Por fim, caso o usuário decida clicar em um 
desses IPs, ele será redirecionado para “Events”>>”Log Analysis” usando o item que foi clicado 
como filtro, criando assim, um relatório mais específico de modo a ter uma visão mais precisa a 
respeito dos acessos a esses destinos. 
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Figura 408 – Policy Usage – Top Destination. 

 

A seguir iremos analisar cada componente do “Web Filter”: 

 

20.3 Web Filter 

 

Para acessar os relatórios de web filter, clique no ícone “Analysis” localizado na lateral esquerda, 
um menu dropdown será exibido, selecione a opção “Web Filter”. 
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Figura 409 – Web Filter. 

 

Assim como foi feito para com os relatórios de Tráfego de Rede e Policy Usage, o analyzer só 
gerará os reports do Web Filter quando os devices adequados e a data (para tanto, cheque os 
quatro primeiros parágrafos da sessão “Network Traffic”) forem selecionados. Por este motivo, 
uma dica de ferramenta deverá aparecer requisitando que um device seja selecionado. 

 

20.3.1 Traffic e History 

 

O painel “Traffic” demonstra um valor total de tráfego em GigaBytes. Logo abaixo, é exibido o 
histórico em um gráfico de barras demonstrando a quantia de MegaBytes trafegados por dia. 
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Figura 410 – Web Filter – Traffic. 

 

20.3.2 Sites Allowed e History 

 

O painel “Sites Allowed” exibe um total de páginas que seguindo as políticas tiveram seu acesso 
autorizado. Logo abaixo, é mostrado o histórico em um gráfico de barras exibindo a quantia de 
acessos por dia. 
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Figura 411 – Web Filter – Sites Allowed. 

 

20.3.3 Sites Denied e History 

 

O painel “Sites Denied” mostra uma somatória de todas as páginas que seguindo as políticas 
tiveram seu acesso negado. Logo abaixo, é demonstrado o histórico em um gráfico de barras 
mostrando a quantia de acessos por dia. 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 

© BLOCKBIT  265 

 

Figura 412 – Web Filter – Sites Denied. 

 

20.3.4 Users – Total Traffic e Total Hits 

 

Logo abaixo dos painéis anteriormente descritos, no lado esquerdo da tela temos o gráfico 
disposto em “Users”, que exibe informações especificamente relacionadas ao consumo de rede 
por parte dos usuários: Nele temos “Total Traffic” onde é exibido o total de tráfego de rede em 
Gigabytes por dia e “Total Hits” que demonstra o total de acessos para cada um dos dias 
pesquisados. Ao clicar em cada uma dessas legendas, o gráfico será automaticamente 

modificado para ilustrar as informações relevantes. Por fim, clicando no ícone de download [
], é possível baixar uma imagem deste diagrama. 
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Figura 413 – Web Filter – Users – Total Hits. 

 

 

Figura 414 – Web Filter – Users – Total Hits. 
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20.3.5 Top Users 

 

Assim como as outras listas “Top Users”, em WebFilter temos uma listagem do e-mail dos dez 
usuários classificados por ordem de maior quantia de acessos e seu respectivo uso em GigaBytes. 

Novamente, é possível gerar uma imagem clicando no botão download [ ] e ao selecionar um 
dos e-mails dos usuários, é feito o redirecionamento para “Events”>>”Log Analysis” usando o 
item que foi clicado como filtro, permitindo uma análise mais precisa quanto aos acessos feitos 
por esses usuários. 

 

Figura 415 – Web Filter – Top Users. 

 

20.3.6 Policies – Total Traffic e Total Hits 

 

Em “Policies”, temos um gráfico que exibe informações especificamente relacionadas as Políticas 
de Rede, sua função é demonstrar quando alguma política foi aplicada em um acesso. Nessa área 
temos “Total Traffic” onde é exibido o total de tráfego de rede em Gigabytes por dia e “Total 
Hits” que demonstra o total de acessos para cada um dos dias pesquisados. Ao clicar em cada 
uma dessas legendas, o gráfico será automaticamente modificado para ilustrar as informações 

relevantes. Por fim, clicando no ícone download [ ], é possível baixar uma imagem deste 
diagrama. 
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Figura 416 – Web Filter – Policies – Total Traffic. 

 

Figura 417 – Web Filter – Policies – Total Hits. 
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20.3.7 Top Policies 

 

Como previamente visto nas outras listas “Top Policies”, temos uma listagem dos nomes das dez 
políticas classificadas por ordem de maior quantia de acessos e seu respectivo uso em GigaBytes. 

Novamente, é possível baixar uma imagem clicando no botão de download [ ] e ao selecionar 
um dos e-mails dos usuários, é feito o redirecionamento para “Events”>>”Log Analysis” usando 
o item que foi clicado como filtro, permitindo uma análise mais precisa quanto aos acessos onde 
estas políticas foram aplicadas. 

 

Figura 418 – Web Filter – Top Policies. 

 

 

20.3.8 Categories – Total Traffic e Total Hits 

 

Em “Categories”, temos um gráfico que exibe informações especificamente relacionadas as 
Categorias de Rede, sua função é demonstrar quando alguma categoria foi aplicada em um dos 
acesso. Nessa área temos “Total Traffic” onde é exibido o total de tráfego de rede em Gigabytes 
por dia e “Total Hits” que demonstra o total de acessos para cada um dos dias pesquisados. Ao 
clicar em cada uma dessas legendas, o gráfico será automaticamente modificado para ilustrar as 

informações relevantes. Por fim, clicando no ícone de download [ ], é possível baixar uma 
imagem deste diagrama. 
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Figura 419 – Web Filter – Categories – Total Traffic. 
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Figura 420 – Web Filter – Categories – Total Hits. 

 

20.3.9 Top Categories 

 

Na lista “Top Categories”, temos uma listagem dos nomes das dez categorias classificadas por 
ordem de maior quantia de acessos e seu respectivo uso em GigaBytes. Novamente, é possível 

baixar uma imagem clicando no botão download [ ] e ao selecionar um dos e-mails dos 
usuários, é feito o redirecionamento para “Events”>>”Log Analysis” usando o item que foi clicado 
como filtro, permitindo uma análise mais precisa quanto aos acessos onde estas categorias 
foram aplicadas. 
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Figura 421 – Web Filter – Top categories. 

 

20.3.10 Sites – Total Traffic e Total Hits 

 

Em “Sites”, temos um gráfico que exibe informações especificamente relacionadas ao acesso de 
sites específicos, sua função é demonstrar quando algum site foi acessado. Nessa área temos 
“Total Traffic” onde é exibido o total de tráfego de rede em Gigabytes por dia e “Total Hits” que 
demonstra o total de acessos para cada um dos dias pesquisados. Ao clicar em cada uma dessas 
legendas, o gráfico será automaticamente modificado para ilustrar as informações relevantes. 

Por fim, clicando no ícone download [ ], é possível baixar uma imagem deste diagrama. 
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Figura 422 – Web Filter – Sites – Total Traffic. 

 

 

Figura 423 – Web Filter – Sites – Total Hits. 
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20.3.11 Top Sites 

 

Na lista “Top Sites”, temos uma listagem dos urls dos dez sites mais acessados classificados por 
ordem de maior quantia de acessos e seu respectivo uso em GigaBytes. Novamente, é possível 

baixar uma imagem clicando no botão download [ ] e ao selecionar um dos e-mails dos 
usuários, é feito o redirecionamento para “Events”>>”Log Analysis” usando o item que foi clicado 
como filtro, permitindo uma análise mais precisa quanto aos acessos a estes sites em específico. 

 

Figura 424 – Web Filter – Top Sites. 

 

20.3.12 Content Types – Total Traffic e Total Hits 

 

Em “Content Type”, temos um gráfico cuja função é demonstrar quando algum tipo de conteúdo 
foi acessado. Nessa área temos “Total Traffic” onde é exibido o total de tráfego de rede em 
Gigabytes por dia e “Total Hits” que demonstra o total de acessos para cada um dos dias 
pesquisados. Ao clicar em cada uma dessas legendas, o gráfico será automaticamente 

modificado para ilustrar as informações relevantes. Por fim, clicando no ícone download [ ], é 
possível baixar uma imagem deste diagrama. 
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Figura 425 – Web Filter – Content Type – Total Traffic. 
 

 

Figura 426 – Web Filter – Content Type – Total Hits. 
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20.3.13 Top Content Type 

 

Na lista “Top Content Type”, temos uma listagem dos nomes dos dez tipos de conteúdo mais 
acessados classificados por ordem de maior quantia de acessos e seu respectivo uso em 

GigaBytes. Novamente, é possível baixar uma imagem clicando no botão download [ ] e ao 
selecionar um dos conteúdos, é feito o redirecionamento para “Events”>>”Log Analysis” usando 
o item que foi clicado como filtro, permitindo uma análise mais precisa quanto aos acessos a 
estes tipos de conteúdo em específico. 

 

Figura 427– Top Content Type. 

 

20.4 Application Control 

 

Para acessar os relatórios do Application Control, clique no ícone “Analysis” localizado na lateral 
esquerda, um menu dropdown será exibido, selecione a opção “Application Control”. 
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Figura 428 – Application Control. 

 

Assim como foi feito para com os relatórios previamente citados, o analyzer só gerará os reports 
do Application Control quando os devices adequados e a data (para tanto, cheque os quatro 
primeiros parágrafos da sessão “Network Traffic”) forem selecionados. Por este motivo, uma 
dica de ferramenta deverá aparecer requisitando que um device seja selecionado. 

 

20.4.1 Application Allowed 

 

Em “Application Allowed” é exibe um total de aplicações que tiveram seu acesso autorizado. 

 

Figura 429 – Application Control – Application Allowed. 

 

20.4.2 Application Denied 

 

Já em “Application Denied”, mostra-se uma somatória das aplicações que tiveram seu acesso 
negado. 
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Figura 430 – Application Control – Application Denied. 

 

20.4.3 History 

 

Ao lado direito é possível visualizar o gráfico “History” que exibe um histórico de todas as 
aplicações que tiveram seu acesso permitido e negado, tendo como referências para seus eixos 
a quantia de acessos em relação com as datas previamente pesquisadas. 

 

Figura 431 – Application Control – History. 

 

Os itens da legenda são interativos sendo possível alterar a exibição do gráfico através deles, de 
modo a fazer o gráfico exibir os aplicativos que foram permitidos e os que foram negados por 

data. É possível salvar a imagem do gráfico ao clicar no ícone download [ ]. 

 

Figura 432 – Application Control – History - Allowed. 
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Figura 433 – Application Control – History - Denied. 

 

20.4.4 Top Categories Allowed 

 

No diagrama “Top Categories Allowed” temos uma representação visual das 10 categorias 
permitidas mais aplicadas nos acessos dos usuários, essa sessão serve para, representar de 
forma pragmática, a quantidade de páginas acessadas que se aplicam a cada uma dessas 
categorizações. Os tamanhos dos quadros representam as quantias já citadas, assim sendo, 
quanto maior o quadrado, mais volumoso o número de acessos, ao passar o mouse sobre um 
deles é possível ver um total de quantas vezes determinada categoria foi aplicada. 

 

Figura 434 – Application Control – Top Categories Allowed. 
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Ao clicar sob algum desses quadrados, é possível centralizá-lo e aproximá-lo da tela para 
visualizá-lo melhor, caso prefira voltar para a visão anterior, basta clicar em “Return View”. Como 

sempre, basta clicar no botão download [ ], para baixar uma imagem desse gráfico. 

 

Figura 435 – Application Control – Top Categories Allowed – Zoom. 

 

20.4.5 Top Categories Denied 

 

No diagrama “Top Categories Denied” temos uma representação visual das 10 categorias 
recusadas mais utilizadas nos acessos dos usuários, essa sessão serve para, representar de forma 
pragmática, a quantidade de páginas acessadas que caíram em cada uma dessas categorias de 
recusa. Os tamanhos dos quadros representam as quantias já citadas, assim sendo, quanto maior 
o quadrado, mais volumoso o número de acessos, ao passar o mouse sobre um deles é possível 
ver um total de quantas vezes determinada categoria foi aplicada. 
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Figura 436 – Application Control – Top Categories Denied. 

 

Ao clicar sob algum desses quadrados, é possível centralizá-lo e aproximá-lo da tela para 
visualizá-lo melhor, caso prefira voltar para a visão anterior, basta clicar em “Return View”. Como 

sempre, basta clicar no botão download [ ], para baixar uma imagem desse gráfico. 

 

Figura 437 – Application Control – Top Categories Denied – Zoom. 
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20.4.6 Top Applications Allowed 

 

Em “Top Application Allowed” há um gráfico representando as dez aplicações que tiveram seu 
acesso autorizado em relação ao período de tempo previamente especificado, abaixo desse 
gráfico, temos uma listagem dos nomes destas dez aplicações classificadas por ordem de maior 

quantia de acessos e suas respectivas categorias. Clicando no botão download [ ] é possível 
baixar a imagem do gráfico e ao selecionar um dos nomes das aplicações, é feito o 
redirecionamento para “Events”>>”Log Analysis” usando o item que foi clicado como filtro, 
permitindo uma análise mais precisa quanto as aplicações que tiveram permissão de serem 
acessadas. 

 

Figura 438 – Application Control – Top Applications Allowed. 
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20.4.7 Top Applications Denied 

 

No painel “Top Application Denied” temos o exato oposto da sessão anterior: Um gráfico 
representando as dez aplicações que tiveram seu acesso negado em relação ao período de 
tempo previamente especificado, abaixo desse gráfico, temos uma listagem dos nomes destas 
dez aplicações classificadas por ordem de maior quantia de acessos e suas respectivas categorias. 

Clicando no botão download [ ] é possível baixar uma imagem e ao selecionar um dos nomes 
das aplicações, é feito o redirecionamento para “Events”>>”Log Analysis” usando o item que foi 
clicado como filtro, permitindo uma análise mais precisa quanto as aplicações que tiveram sua 
permissão de acesso recusada. 

 

Figura 439 – Application Control – Top Applications Denied. 
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20.5 Intrusion Prevention 

 
Para acessar os relatórios de Prevenção de Intrusão, clique no ícone “Analysis” localizado na 
lateral esquerda, um menu dropdown será exibido, selecione a opção “Intrusion Prevention”. 

 

Figura 440 – Intrusion Prevention. 

 

Assim como foi feito para com os relatórios previamente citados, será necessário selecionar as 
datas e os devices adequados (cheque os quatro primeiros parágrafos da sessão “Network 
Traffic” em caso de dúvida). Como nos painéis anteriores, uma dica de ferramenta aparece 
requisitando que um device seja selecionado. 

20.5.1 Alerted, Blocked e Histórico 

 

O painel “Alerted” exibe um total de alertas de intrusão.  

Já em “Blocked”, é exibido um número totalizando as tentativas de intrusão bloqueadas. 

Logo abaixo, é mostrado um resumo dos alertas e bloqueios em um gráfico de linhas exibindo a 
quantidade de eventos relacionados a intrusão dentro do período de tempo previamente 
selecionado. Ao selecionar uma das legendas (“Alerted” ou “Blocked”) no topo do gráfico, é 
possível determinar que apenas uma destas sejam exibidas no gráfico. 
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Figura 441 – Alerted, Blocked e Histórico. 

 

20.5.2 Alerts by Geolocation 

 

Em “Alerts by Geolocation” é exibida a origem das intrusões por geolocalização, o mapa global 
demonstra através de uma legenda colorida a quantia de acessos feitos pelos usuários. Ao passar 
o mouse por cima dos países um número total de alertas é exibido, ao fazer o mesmo com a 
legenda é possível visualizar uma média, além disso, o país referente a esse valor é destacado no 
mapa. Por fim, caso o usuário decida clicar em um dos países, ele será redirecionado para 
“Events” >> “Log Analysis” usando a nação que foi clicada como filtro, criando assim, um relatório 
mais específico de modo a ter uma visão mais precisa a respeito dos alertas relacionados a esses 
países. 
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Figura 442 – Alerts by Geolocation. 

 

20.5.3 Impact - High 

 

Em “Impact - High” temos um gráfico de rosca exibindo a porcentagem de ameaças de intrusão 
de alto impacto, seguido de um diagrama de colunas exibindo quantas destas mesmas 
ocorreram dentro do prazo previamente selecionado em comparação com o tráfego de rede do 
dia. Além disso, uma lista é exibida com as 10 ameaças de alto impacto mais recorrentes, 
exibindo seu nome e listando-as por quantidade de recorrências. É possível baixar uma imagem 

ao clicar no ícone download [ ] e acessar “Events”>>”Log Analysis” ao clicar no nome de uma 
dessas ameaças de modo a usá-la como filtro para um relatório mais específico permitindo ter 
mais precisão quanto as ameaças de alto impacto. 
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Figura 443 – Impact - High. 

 

20.5.4 Impact - Medium 

 

Em “Impact - Medium” temos um gráfico de rosca exibindo a porcentagem de ameaças de 
intrusão de médio impacto, seguido de um diagrama de colunas exibindo quantas destas 
mesmas ocorreram dentro do prazo previamente selecionado em comparação com o tráfego de 
rede do dia. Além disso, uma lista é exibida com as 10 ameaças de médio impacto mais 
recorrentes, exibindo seu nome e listando-as por quantidade de recorrências. É possível baixar 

uma imagem ao clicar no ícone download [ ] e acessar “Events”>>”Log Analysis” ao clicar no 
nome de uma dessas ameaças de modo a usá-la como filtro para um relatório mais específico 
permitindo ter mais precisão quanto as ameaças de médio impacto. 

 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 
  

288  © BLOCKBIT 

 

Figura 444 – Impact - Medium. 

 

20.5.5 Impact - Low 

 

Em “Impact - Low” temos um gráfico de rosca exibindo a porcentagem de ameaças de intrusão 
de baixo impacto, seguido de um diagrama de colunas exibindo quantas destas mesmas 
ocorreram dentro do prazo previamente selecionado em comparação com o tráfego de rede do 
dia. Além disso, uma lista é exibida com as 10 ameaças de baixo impacto mais recorrentes, 
exibindo seu nome e listando-as por quantidade de recorrências. É possível baixar uma imagem 

ao clicar no download [ ] e acessar “Events”>>”Log Analysis” ao clicar no nome de uma dessas 
ameaças de modo a usá-la como filtro para um relatório mais específico permitindo ter mais 
precisão quanto as ameaças de baixo impacto. 
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Figura 445 – Impact - Low. 

 

20.5.6 Layer 3 Intrusion Protection 

 

Em “Layer 3 Intrusion Protection” temos um gráfico de rosca exibindo as dez categorias de 
alertas de intrusão mais detectadas na camada 3 do IPS (Intrusion Prevention System), ao passar 
o mouse sobre cada parte do gráfico ou seu texto correspondente, ele o destacará e exibirá um 
número com a quantia de alertas de intrusão e sua porcentagem correspondente em relação 
com as outras categorias. Logo abaixo do gráfico, temos uma listagem dos dez IPs que mais 
acessaram essas categorias ordenados por número de acessos. É possível baixar uma imagem ao 

clicar no ícone download [ ] e acessar “Events”>>”Log Analysis” ao clicar no nome de uma 
dessas categorias ou sobre um dos IPs de modo a usá-los como filtro para um relatório mais 
específico permitindo ter mais precisão quanto as categorias que sofreram alertas de intrusão 
ou dos IPs que acessaram essas categorias. 
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Figura 446 – Layer 3 Intrusion Prevention. 
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20.5.7 Intrusion Classification 

 

Em “Intrusion Classification” temos um gráfico representando as dez classes de alerta de 
intrusão mais recorrentes em relação ao período de tempo previamente especificado, ao passar 
o mouse sobre o gráfico ele evidenciará a data e o número de acessos da classe mais alta deste 
dia em específico. Abaixo do gráfico, temos uma listagem dos nomes das dez classificações por 
ordem de maior quantia de acessos. Novamente, é possível baixar uma imagem clicando no 

botão download [ ] e ao selecionar uma destas classificações, é feito o redirecionamento para 
“Events”>>”Log Analysis” usando o item que foi clicado como filtro, permitindo uma análise mais 
precisa quanto a ocorrência dessas classes de alerta de intrusão. 

 

 

Figura 447 – Intrusion Classification. 
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20.5.8 Top Source 

 

Em “Top Source” é exibido um gráfico de linha representando as dez fontes de alerta de intrusão 
mais recorrentes em relação ao período de tempo previamente especificado, ao passar o mouse 
sobre o gráfico ele mostrará a data e a quantia de acessos a essas fontes em geral. Logo abaixo 
tem-se uma lista exibindo os IPs destas mesmas dez fontes previamente citadas sendo estas 
classificadas por ordem de maior quantia de acessos. Novamente, é possível baixar uma imagem 

deste diagrama ao clicar no botão download [ ]. Por fim, caso o usuário decida clicar em um 
desses IPs, ele será redirecionado para “Events” >> “Log Analysis” usando o item que foi clicado 
como filtro, criando assim, um relatório mais específico de modo a ter uma visão mais precisa a 
respeito dos acessos a essas fontes. 

 

 

Figura 448 – Top Source. 
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20.5.9 Top Destination 

 

Em “Top Destination” tem-se um gráfico de linha exibindo os dez destinos de alerta de intrusão 
mais recorrentes em relação ao período de tempo previamente especificado, ao passar o mouse 
sobre o gráfico ele mostrará a data e a quantia de acessos a essas fontes em geral. Logo abaixo 
tem-se uma lista exibindo os IPs dos dez destinos de maior quantia de acessos. Novamente, é 

possível baixar uma imagem deste diagrama ao clicar no botão download[ ]. Por fim, caso o 
usuário decida clicar em um desses IPs, ele será redirecionado para “Events” >> “Log Analysis” 
usando o item que foi clicado como filtro, criando assim, um relatório mais específico de modo 
a ter uma visão mais precisa a respeito dos acessos a esses destinos. 

 

 

Figura 449 – Top Destination. 
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20.6 Threat Protection 

 
Para acessar os relatórios de Proteção de Ameaças, clique no ícone “Analysis” localizado na 
lateral esquerda, um menu dropdown será exibido, selecione a opção “Threat Protection”. 

 

Figura 450 – Threat Protection. 

 

Assim como foi feito para com os relatórios previamente citados, será necessário selecionar as 
datas e os devices adequados (cheque os quatro primeiros parágrafos da sessão “Network 
Traffic” em caso de dúvida). Como nos painéis anteriores, uma dica de ferramenta aparece 
requisitando que um device seja selecionado. 

 

20.6.1 Threats e History 

 

O painel “Threats” exibe um total de ameaças detectadas. Logo abaixo, é exibido o histórico em 
um gráfico de linhas demonstrando a quantia de ameaças detectadas por dia. 
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Figura 451 – Threat Protection - Threats. 

 

20.6.2 Malwares e History 

 

Já em “Malwares”, é exibido um número totalizando a quantia de malwares detectados. Logo 
abaixo, é exibido o histórico em um gráfico de barras demonstrando a quantia de ameaças 
detectadas por dia. 
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Figura 452 – Threat Protection - Malware. 

 

20.6.3 Threats by Geolocation 

 

Em “Threats by Geolocation” é exibida a origem das ameaças por geolocalização, o mapa global 
demonstra através de uma legenda colorida o nível de risco. Ao passar o mouse por cima dos 
países um número total de ameaças é exibido, ao fazer o mesmo com a legenda é possível 
visualizar uma média, além disso, o país referente a esse valor é destacado no mapa. Por fim, 
caso o usuário decida clicar em um dos países, ele será redirecionado para “Events” >> “Log 
Analysis” usando a nação que foi clicada como filtro, criando assim, um relatório mais específico 
de modo a ter uma visão mais precisa a respeito das ameaças detectadas em relação a esses 
países. 
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Figura 453 – Threat Protection – Threat by Geolocation. 

 

20.6.4 Impact - High 

 

Em “Impact - High” temos um gráfico de rosca exibindo a porcentagem de ameaças de alto 
impacto, seguido de um diagrama de colunas exibindo quantas destas mesmas ocorreram 
dentro do prazo previamente selecionado em comparação com o tráfego de rede do dia. Além 
disso, uma lista é exibida com as 10 ameaças de alto impacto mais recorrentes, exibindo seu 
nome e listando-as por quantidade de recorrências. É possível baixar uma imagem ao clicar no 

ícone download [ ] e acessar “Events”>>”Log Analysis” ao clicar no nome de uma dessas 
ameaças de modo a usá-la como filtro para um relatório mais específico permitindo ter um 
report mais preciso quanto as ameaças de alto impacto. 
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Figura 454 – Threat Protection – Impact High. 
 

20.6.5 Impact - Medium 

Em “Impact - Medium” temos um gráfico de rosca exibindo a porcentagem de ameaças de médio 
impacto, seguido de um diagrama de colunas exibindo quantas destas mesmas ocorreram 
dentro do prazo previamente selecionado em comparação com o tráfego de rede do dia. Além 
disso, uma lista é exibida com as 10 ameaças de médio impacto mais recorrentes, exibindo seu 
nome e listando-as por quantidade de recorrências. É possível baixar uma imagem ao clicar no 

ícone download [ ] e acessar “Events” >> “Log Analysis” ao clicar no nome de uma dessas 
ameaças de modo a usá-la como filtro para um relatório mais específico permitindo ter uma 
visão mais precisão quanto as ameaças de médio impacto. 
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Figura 455 – Threat Protection – Impact Medium. 

 

20.6.6 Impact - Low 

 

Em “Impact - Low” temos um gráfico de rosca exibindo a porcentagem de ameaças de baixo 
impacto, seguido de um diagrama de colunas exibindo quantas destas mesmas ocorreram 
dentro do prazo previamente selecionado em comparação com o tráfego de rede do dia. Além 
disso, uma lista é exibida com as 10 ameaças de baixo impacto mais recorrentes, exibindo seu 
nome e listando-as por quantidade de recorrências. É possível baixar uma imagem ao clicar no 

ícone download[ ] e acessar “Events” >> “Log Analysis” ao clicar no nome de uma dessas 
ameaças de modo a usá-la como filtro para um relatório mais específico permitindo ter uma 
visão mais precisa quanto as ameaças de baixo impacto. 
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Figura 456 – Threat Protection – Impact Low. 
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20.6.7 Malicious IP Classification 

Em “Malicious IP Classification” temos um gráfico de rosca exibindo as dez categorias de alertas 
de IP Malicioso mais detectadas na rede, ao passar o mouse sobre cada parte do gráfico ou seu 
texto correspondente, ele o destacará e exibirá um número com a quantia de acessos a essa 
categoria de IP e sua porcentagem correspondente em relação com as outras categorias. Logo 
abaixo do gráfico, temos uma listagem dos dez IPs que mais acessaram essas categorias 
ordenados por número de acessos. É possível baixar uma imagem ao clicar no ícone download[

] e acessar “Events” >> “Log Analysis” ao clicar no nome de uma dessas categorias ou sobre 
um dos IPs de modo a usá-los como filtro para um relatório mais específico permitindo criar um 
relatório mais preciso quanto as categorias que sofreram alertas de intrusão ou dos IPs que 
acessaram essas categorias. 

 

Figura 457 – Threat Protection – Malicious IP Classification. 
 

20.6.8 Top Threat Types 

 

Em “Top Threat Types” é exibido um gráfico de barras representando os tipos de ameaça mais 
recorrentes em relação a quantia de vezes que elas foram detectadas, ao passar o mouse sobre 

o gráfico ele mostrará a quantia exata de detecções. Ao clicar no botão download[ ], é possível 
baixar uma imagem deste gráfico. 
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Figura 458 – Threat Protection – Top Threat Types. 
 

 

20.6.9 Top Users by Threats 

 

Em “Top Users by Threats” temos um gráfico de linha exibindo a quantia de ameaças por dia, ao 
passar o mouse sobre cada parte do gráfico, ele o destacará e exibirá um número com a quantia 
de ameaças do dia selecionado. Logo abaixo do gráfico, temos uma listagem dos dez usuários 
que mais foram afetados por essas ameaças ordenados por quantia de acessos. É possível gerar 

uma imagem ao clicar em download [ ] e acessar “Events”>>”Log Analysis” ao clicar no nome 
de um desses usuários (ou IP caso o usuário não tenha sido nomeado) é possível usá-lo como 
filtro para um relatório mais específico permitindo criar um relatório com maior precisão a 
respeito do usuário em questão. 
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Figura 459 – Threat Protection – Top Users by Threats. 

 

20.6.10 Top Users by Malware 

 

Em “Top Users by Malware” temos um gráfico de linha exibindo a quantia de alerta de malware 
por dia, ao passar o mouse sobre cada parte do gráfico, ele o destacará e exibirá um número 
com a quantia de ameaças do dia selecionado. Logo abaixo do gráfico, temos uma listagem dos 
dez usuários que mais foram afetados por malware ordenados por quantia de detecções. É 

possível gerar uma imagem ao clicar em download [ ] e ao clicar no nome de um desses 
usuários (ou IP caso o usuário não tenha sido nomeado) é possível acessar “Events” >> “Log 
Analysis” usando o nome como filtro para gerar um relatório mais específico permitindo ter mais 
precisão quanto ao usuário em questão. 
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Figura 460 – Threat Protection – Top Users by Threats. 

 

20.6.11 Top Malware 

 

Em “Top Malware” temos um gráfico de linha exibindo a quantia de malwares detectados por 
dia, ao passar o mouse sobre cada parte do gráfico, ele o destacará e exibirá um número com a 
quantia de detecções do dia selecionado. Logo abaixo do gráfico, temos uma listagem dos dez 
malwares mais recorrentes ordenados por quantia de detecções. É possível baixar uma imagem 

ao clicar no ícone download [ ] e ao clicar no nome de um desses malwares é possível acessar 
“Events” >> “Log Analysis” usando o nome como filtro para um relatório mais específico 
permitindo ter mais precisão quanto ao malware em questão. 
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Figura 461 – Threat Protection – Top Malware. 
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20.6.12 Top Infected Sites 

 

Em “Top Infected Sites” temos um gráfico de linha exibindo a quantia de sites infectados 
detectados por dia, ao passar o mouse sobre cada parte do gráfico, ele o destacará e exibirá um 
número com a quantia de detecções do dia selecionado. Logo abaixo do gráfico, temos uma 
listagem dos dez sites mais recorrentes ordenados por quantia de detecções. É possível baixar 

uma imagem ao clicar no ícone download[ ] e ao clicar no endereço de um desses sites é 
possível acessar “Events” >> “Log Analysis” usando o endereço como filtro para um relatório 
mais específico permitindo ter mais precisão quanto ao site em questão. 

 

Figura 462 – Threat Protection – Top Infected Sites. 
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20.6.13 Top Source 

 

Em “Top Source” é exibido um gráfico de linha representando as dez fontes de ameaça mais 
recorrentes em relação ao período de tempo previamente especificado, ao passar o mouse sobre 
o gráfico ele mostrará a data e a quantia de acessos a essas fontes em geral. Logo abaixo tem-se 
uma lista exibindo os IPs destas mesmas dez fontes previamente citadas sendo estas classificadas 
por ordem de maior quantia de acessos. Novamente, é possível baixar uma imagem deste 

diagrama ao clicar no botão download[ ]. Por fim, caso o usuário decida clicar em um desses 
IPs, ele será redirecionado para “Events” >> “Log Analysis” usando o item que foi clicado como 
filtro, criando assim, um relatório mais específico de modo a ter uma visão mais precisa a 
respeito dos acessos a essas fontes. 

 

Figura 463 – Threat Protection – Top Source. 
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20.6.14 Top Destination 

 

Em “Top Destination” é exibido um gráfico de linha representando os dez destinos de ameaça 
mais recorrentes em relação ao período de tempo previamente especificado, ao passar o mouse 
sobre o gráfico ele mostrará a data e a quantia de acessos a essas fontes em geral. Logo abaixo 
tem-se uma lista exibindo os IPs destes mesmos dez destinos previamente citadas sendo estes 
classificados por ordem de maior quantia de acessos. Novamente, é possível baixar uma imagem 

deste diagrama ao clicar no botão download[ ]. Por fim, caso o usuário decida clicar em um 
desses IPs, ele será redirecionado para “Events” >> “Log Analysis” usando o item que foi clicado 
como filtro, criando assim, um relatório mais específico de modo a ter uma visão mais precisa a 
respeito dos acessos a esses destinos. 

 

Figura 464 – Threat Protection – Top Destination. 
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20.7 User Behavior 

 
Para acessar os relatórios disponíveis em “User Behavior”, clique no ícone “Analysis” localizado 
na lateral esquerda, um menu dropdown será exibido, selecione a opção “User Behavior”. 

 

Figura 465 – User Behavior. 

 

Nas três caixas de seleção localizadas no topo da tela, será necessário selecionar o device 
desejado, depois o usuário que se deseja analisar (sendo que é possível digitar um nome em 
específico na barra de busca no topo da própria caixa de seleção) e por fim, determinar uma 
data. Feita a seleção desses três dados, os relatórios serão gerados. 

Exatamente do lado do título dessa janela “User Behavior”, estará disposto o nome (ou IP) do 
usuário que foi selecionado. 
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Figura 466 – User Behavior. 

 

O relatório “User Behavior” é um resumo do comportamento de determinado usuário de um 
dispositivo, dentro de um período de tempo específico. Os relatórios dispostos são um resumo 
das informações já anteriormente citadas, porém sendo aplicadas especificamente a esse 
usuário. 

 

A seguir, analisaremos cada um desses relatórios em detalhe. 

 

20.7.1 History Traffic 

 

Em “History Traffic” um gráfico de barras verticais é exibido demonstrando o consumo de tráfego 
em KiloBytes em relação com os dias pré-selecionados, a flecha no meio do gráfico representa a 
média de consumo dos usuários em geral. Ao passar o mouse por cima de uma das colunas do 
gráfico é exibido a quantia exata de tráfego em KiloBytes para cada dia. 
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20.7.2 Geolocation Information 

 

Em “Hits by Geolocation” é exibido o destino das conexões desse usuário em específico, o mapa 
global demonstra através de uma legenda colorida a quantia de acessos feitos pelos usuários 
para cada país. Ao passar o mouse por cima dos países um número total de acessos é exibido, ao 
fazer o mesmo com a legenda é possível visualizar uma média, além disso, o país referente a esse 
valor é destacado no mapa. Por fim, caso o usuário decida clicar em um dos países, ele será 
redirecionado para “Events” >> “Log Analysis” usando a nação que foi clicada como filtro, criando 
assim, um relatório mais específico de modo a ter uma visão mais precisa a respeito do acessos 
a esses países. 

 

20.7.3 Analysis Panel 

 

Em “Analysis Panel” temos um resumo de várias informações citadas nos relatórios previamente 
analisados, porém desta vez, aplicados especificamente ao usuário em questão. 

 

20.7.3.1 Network Traffic 

 

Abaixo de “Network Traffic” temos: 

“Total Traffic”, exibindo o total de tráfego do usuário em KiloBytes, em “Top Services” é exibida 
uma listagem com os 10 serviços mais utilizados pelo usuário em questão, “Top source” 
demonstra as maiores fontes de acesso do utilizador e “Top Destination” uma listagem de IPs 
dos destinos mais acessados pelo usuário. 

 

20.7.3.2 Policy Usage 

 

Em “Policy Usage” temos: 

“Policy Tags” que demonstra quais as Tags de política que foram mais aplicadas a esse usuário, 
em “Top Policies” temos as políticas mais aplicadas a esse usuário em específico. 
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20.7.3.3 Application Usage 

 

Em “Application Usage” temos: 

“Total Applications” menciona o total de aplicações utilizadas pelo usuário e “Total Application” 
que serve para demonstrar as aplicações mais utilizadas pelo usuário e a quantia de acessos 
efetuados a estas mesmas. 

 

20.7.3.4 Web Usage 

 

Em “Web Usage” temos: 

“Total Traffic” demonstrando um total do tráfego de rede do usuário, “Sites Allowed” mostrando 
o total de acessos a sites permitidos efetuados pelo usuário, “Sites Denied” mostrando o total 
de acessos a sites recusados efetuados pelo usuário, “Top Categories” uma lista de acessos do 
usuário por categoria e por fim, em “Top destination” uma lista de acessos do usuário por destino 
exibindo o IP e quantia de acessos a esse mesmo. 

 

20.7.3.5 Threat Protection 

 

Em “Threat Protection” temos: 

“Total Threats” exibindo o total de ameaças, “Total Malwares” exibe o número total de malwares 
detectados nesse usuário, no gráfico “Impacts” são exibidos os níveis de impactos das ameaças 
previamente citadas, “Malicious IP Classification” exibe um gráfico demonstrando um resumo 
da classificação dos IPs mal-intencionados acessados pelo usuário, na listagem “Top Threats” são 
exibidas as 5 ameaças mais recorrentes a esse usuário e a quantia de acessos feitos e em “Top 
Malware” é exibida uma lista com os 5 malwares mais detectados no usuário em questão. 

 

20.7.3.6 Intrusion Prevention 

 

Em “Intrusion Prevention” temos: 

“Total Alerts” exibindo o total de alertas referentes a esse usuário, em “Impacts” temos os 
níveis de impacto dos alertas previamente citados, “Intrusion Protection” exibe um gráfico de 
rosca onde é possível de se ver os tipos de invasão detectados pelo sistema e por fim, em “Top 
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Alerts” temos uma listagem dos 5 alertas referentes a esse usuário e quantas vezes eles 
ocorreram. 

 

20.8 Reports 

 
Para acessar e administrar a criação automática de relatórios, clique no ícone “Reports” 
localizado na lateral esquerda: 

 

Figura 467 – Reports. 

 

A tela de reports será exibida, essa lista é dividida em seis colunas: Name, Scheduled, Owner, 
Period, Status e Actions, além disso, existem dois botões de busca e um botão de menu de ações. 
No menu de ações há 4 opções: “Add Report”, “Delete Report”, “Select All” e “Deselect All”. 

 

Figura 468 – Reports – Menu de Ação. 

 

Abaixo analisaremos a função de cada coluna: 

 

• Name: Exibe o nome do relatório que poderá ser cadastrado no menu de ações. Logo 
abaixo do nome está a descrição cadastrada no mesmo menu; 

 

• Scheduled: Exibe o agendamento para quando o relatório será executado, logo abaixo 
dessa data está marcada a data de quando esse processo foi criado; 

 

• Owner: O nome do usuário responsável por criar esse agendamento; 
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• Period: É onde está registrado o período de quando os dados serão extraídos do sistema; 

 

• Status: É exibido o estado atual da produção do relatório. Sendo também possível 
visualizá-lo ou baixa-lo em formato PDF após o relatório ter sido gerado. Ex.: Pending; 

 

• Actions: Botões com funções essenciais para interação com os relatórios: 

o Botão Visualizar[ ]: Permite visualizar e editar o relatório selecionado; 

o Botão Excluir[ ]: Exclui o relatório selecionado; 

o Caixa de seleção[ ]: Seleciona o relatório selecionado. 
 

No topo direito da tela temos os botões contextuais: 

• Exibição de resultados[ ]: Permite determinar quantos resultados serão exibidos 
por página, as possibilidades são: 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500; 

• Pesquisar[ ]: Ao clicar nesse botão, uma pequena caixa de pesquisa será exibida, 
onde é possível digitar tags e executar uma busca baseada nestas palavras chaves, caso 

clique no botão cancelar[ ] todas as tags são removidas da caixa de pesquisa, ao clicar 
fora desta mesma esse painel de busca terá sua exibição interrompida. Para executar 

uma busca clique em buscar[ ]; 

• Menu de ação [ ]: Ao clicar neste botão, o menu analisado abaixo é exibido: 
 

 

Figura 469 – Reports – Menu de Ação. 

 

A seguir analisaremos a função de cada opção deste menu. 
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20.8.1 Add Report 

 

Para criar um relatório automático clique em “Add Report”, a seguinte tela será exibida, com a 
aba lateral “Settings” pré-selecionada: 

 

Figura 470 – Reports – Add Report - Settings. 

 

A seguir analisaremos cada campo deste painel: 

 

• Name: O nome do relatório. Ex.: Store 1 report; 

• Description: A descrição do relatório. Ex.: Network traffic analysis on Store 1; 

• Type: Este menu suspenso determina as opções que estarão disponíveis na aba 
“Datasets”, temos as seguintes opções: 

o Analysis: Permite a criação dos seguintes relatórios na aba Datasets: 
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▪ Network Traffic; 
▪ Policy Usage; 
▪ Web Filter; 
▪ Application Control; 
▪ Intrusion Prevention; 
▪ Threat Protection; 
▪ User Behavior. 

o Top Hits: Gera um relatório de Top Hits, sendo que na aba Datasets é 
determinado a quantia de hits a ser amostrado e os filtros a serem utilizados; 

o Top Bytes: Gera um relatório de Top Bytes, sendo que na aba Datasets é 
determinado a quantia de bytes a ser amostrado e os filtros a serem utilizados; 

o Log: Permite a criação de um relatório personalizado, em Datasets é possível 
utilizar-se  de Queries personalizadas e determinar os filtros a serem utilizados. 

• Schedule: Exibe a data de agendamento para quando esse relatório será executado; 

• Period: Determina o período de quando os dados serão analisados pelo logger nos UTMs 
Ex.: Ao selecionar de 1 de setembro de 2018 a 24 de outubro de 2018, todos os dados 
que existirem fora desse período, não serão exibidos no “Report”; 

• Devices: É selecionado o device de onde os dados serão analisados para gerar o relatório. 

 

A aba “Datasets” determina o tipo de gráfico que será gerado, conforme mencionado 
anteriormente, os componentes dela são determinados pela caixa de seleção “Type” da aba 
“Settings”. 
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Figura 471 – Reports – Add Report - Datasets. 

 

Na aba “Custom” é possível determinar o texto que ficará de rodapé em “Footer” e customizar 
o “Logo” que aparecerá no relatório. 
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Figura 472 – Reports – Add Report - Custom. 

 

Ao clicar em Save[ ] o relatório terá sido agendado. Caso queira emiti-lo imediatamente 
configure-o para ser executado na data de hoje. 

 

20.8.2 Delete Report 

 

Ao clicar em “Delete Report” os relatórios selecionados serão removidos (caso algum relatório 
não estiver selecionado, uma mensagem de erro surgirá avisando desse fato). 
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20.8.3 Select All e Deselect All 

 

Ao clicar em “Select All” todos os relatórios serão selecionados. 

 

Figura 473 – Reports – Select All. 

 

Ao clicar em “Deselect All” todos os relatórios selecionados terão sua seleção removida. 
 
 

20.9 Events 

 

Para acessar a tela de eventos, clique no ícone “Events” localizado na lateral esquerda: 

 

Figura 474 – Events. 

 

Assim que se efetua o acesso a “Events” uma caixa de seleção é apresentada no centro da tela, 
para visualizar os Eventos é necessário selecionar o device desejado nesse painel de seleção. 
Após selecionar a opção desejada, clique em “Search”. 

A função das ferramentas exibidas em “Events” é permitir uma análise profunda mais detalhada 
e exibir todos os eventos ocorridos na device selecionada. 
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20.9.1 Top Hits 

 

Em “Top Hits” temos um conjunto de opções, ao selecionar alguma delas, é exibido um gráfico 
destrinchando ainda mais a opção selecionada e exibindo os 5 maiores itens divididos por 
quantia de acessos relacionados a opção selecionada, as opções são: 

 

Tabela 2 - Opções da Caixa de Seleção Top hits em Events. 

Seleção Detalhamento 

app_category Categorias de aplicativos mais usadas. 

app_name Nomes dos aplicativos mais usados. 

client_ip IPs dos clientes com maior número de 
acessos. 

client_user Usuários com maior número de 
acessos. 

client_mac Endereço MAC com maior número de 
acessos. 

dport Números das portas de destino mais 
ativas e a quantia de acessos a cada 
uma delas. 

dst Porta de destino com maior número de 
acessos. 

devin Device de entrada com maior número 
de acessos. 

devout Device de saída com maior número de 
acessos. 

geoip_dst Os destinos dos GeoIP com maior 
número de acessos. 

geoip_src As origens dos GeoIP com maior 
número de acessos. 

logtype Tipos de log mais gerados de acordo 
com o maior número de acessos. 

malware_file Tipo dos arquivos de malware mais 
detectados de acordo com o maior 
número de acessos. 

malware_name Nome dos malwares mais detectados 
de acordo com o maior número de 
acessos. 

malware_md5 MD5 dos malwares mais detectados de 
acordo com o maior número de 
acessos. 
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malware_status Os status dos malwares mais 
detectados de acordo com o maior 
número de acessos. 

protocol Os protocolos com maior número de 
acessos. 

rule_name O nome das regras com maior número 
de acessos. 

service Os serviços com maior número de 
acessos. 

sport A porta de origem com maior número 
de acessos. 

src Os IPs de origem com maior número de 
acessos. 

threat_impact O impacto das ameças de acordo com 
maior número de acessos. 

threat_sid O SID com maior número de acessos. 

threat_dump O dump das ameaças com maior 
número de acessos. 

threat_name O nome das ameaças com maior 
número de acessos. 

threat_classification As classificações das ameaças com 
maior número de acessos. 

threat_category As categorias das ameaças com maior 
número de acessos. 

web_category As categorias web com maior número 
de acessos. 

web_mime Os MIME-Types com maior número de 
acessos. 

web_browser Os navegadores com maior número de 
acessos. 

web_site Os sites com maior número de acessos. 

web_method Os métodos HTTP com maior número 
de acessos. 

zonein As zonas de entrada com maior número 
de acessos. 

zoneout As zonas de saída com maior número 
de acessos. 
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20.9.2 History 

 

Em “history” temos um gráfico de colunas verticais exibindo histórico de acessos por horário, a 
linha cruzando o meio do gráfico exibe a média dos acessos em geral, acima das colunas temos 
um balão demonstrando o valor de maior acesso e o de menor. Ao passar o mouse por cima do 
gráfico é exibido o valor exato dos acessos representados pela coluna selecionada. Ao clicar no 

botão de download [ ] é possível baixar uma imagem desse gráfico. 

 

20.9.3 Log Events 

 

Por fim, em “Log Events” temos um registro de todos os eventos detectados na device 
selecionada.  

 

Figura 475 – Events – Log Events. 

 

Esse painel é composto por um marcador com o tipo de evento e de 4 colunas: 

 

• Date: Temos a data e o horário exato desse evento; 

• Source: Temos a fonte desse evento, um endereço IP; 

• Destination: Temos o destino desse evento, outro endereço IP; 

• Service: Temos o serviço atrelado a esse evento. 

 

Logo do lado do marcador do tipo de evento temos um ícone de flecha [ ] que ao ser 
selecionado irá expandir a seleção e exibir mais informações a respeito desse evento específico. 
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Figura 476 – Events – Log Events – Expandido. 

 

20.10 Loggers 

 

Para acessar a tela de eventos, clique no ícone “Loggers” localizado na lateral esquerda: 

 

Figura 477 – Loggers. 

 

A função destes painéis é cadastrar os loggers que serão utilizados para captação de informações 
dos BLOCKBIT UTM e criação dos relatórios no BLOCKBIT GSM. 

 

20.10.1 Instalação do Logger 

 

Esta seção irá apresentar o passo a passo para instalação de um logger no BLOCKBIT GSM.  

Iremos demostrar a instalação utilizando o software VMware vSphere Client como exemplo, 
procedimentos já executados no passo a passo citado no capítulo 4 Instalação – BLOCKBIT GSM 
não serão refeitos, caso haja alguma dúvida verifique a sessão adequada (página 33). 
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Para realizar a instalação do logger no BLOCKBIT GSM siga as orientações a seguir. 

 

Primeiramente, inicie o VMware e navegue na sua estrutura de diretórios até a máquina virtual 
desejada, conforme exemplificado a seguir: 

 

 

Figura 478 – Instalação do Logger – Máquina Virtual. 

 

De forma a ter espaço de armazenamento em disco para a instalação do Logger, faremos a 
inserção de um HD na interface virtual. Clique com botão direito na máquina desejada e 
selecione a opção “Edit Settings...” conforme ilustrado pela imagem abaixo: 

 

 

Figura 479 – Máquina Virtual – Edit Settings. 

 

Uma tela exibindo as configurações de hardware da sua máquina virtual será exibida, conforme 
demonstrado pela imagem abaixo: 

 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 

© BLOCKBIT  325 

 

Figura 480 – Máquina Virtual – Add. 

 

Clique no botão “Add...” localizado na parte superior da tela, do lado direito da caixa de 
checagem “Show All Devices”. 

Uma tela requisitando o tipo de device desejado aparecerá: 
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Figura 481 – Máquina Virtual – Device Type. 

 

Selecione a opção “Hard Disk” clicando sobre o ícone na listagem no meio ad tela, feito isso, 
clique no botão “Next” para prosseguir para a próxima etapa. Conforme demonstrado pela 
imagem abaixo, na próxima janela será requisitado que tipo de disco se pretende criar: 
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Figura 482 – Máquina Virtual – Select Disk. 

 

Selecione “Create a new virtual disk” caso esta opção não esteja previamente selecionada. Clique 
no botão “Next”. 
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Figura 483 – Máquina Virtual – Create a Disk. 

 

Nesta nova janela, determine o tamanho do disco desejado em “Disk Size” e selecione a opção 
“Thin Provision” em “Disk Provision”. Feito isso, clique em “Next”, ignore as opções que surgirão 
na próxima janela (“Advanced Options”) e clique em “Next”. 
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Figura 484 – Máquina Virtual – Advanced Options. 

 

Por fim a tela de finalização surgirá: 
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Figura 485 – Máquina Virtual – Ready to Complete. 

 

Caso todas as configurações estejam de acordo com o pretendido, clique em “Finish”, caso 
contrário clique em “Cancel” para cancelar o processo. 
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Figura 486 – Máquina Virtual – Adding virtual Disk. 
 

A máquina começará o processo de adicionar o disco, clique em “OK” para sair dessa tela. 
 
Caso a máquina virtual não esteja ligada, clique com o botão direito sobre ela e selecione a opção 
“Power” e “Power On”, a seleção desta mesma pode ser visualizada na imagem abaixo: 

 

Figura 487 – Máquina Virtual – Power On. 
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Após este passo, quando a máquina terminar de ser ligada clique na aba “Console” (que pode 
ser visualizada na imagem abaixo) ou acesse o IP da máquina através de SSH. 

 

 

Figura 488 – Máquina Virtual – Aba console. 

 

Após efetuado o login, digite o comando CLI “logger-config” para iniciar o wizard de instalação 
do logger (para mais informações, cheque a página 361). Há dois modos de operação para o 
logger, Standalone e Integrado. 

Standalone 

Neste modo de operação, o servidor é exclusivo para logger remoto, sua utilização para qualquer 
outra função não é possível, desta forma se fazendo necessário o uso do firmware da BLOCKBIT. 

 

Integrated 

Neste modo de operação é possível utilizar o próprio GSM local onde o manager estiver instalado 
como servidor de logger. Porém, é necessário dedicar um disco inteiro apenas para esta função, 
sendo indiferente se este mesmo será virtual ou físico. 

 

Como exemplo, este guia executará a instalação de um logger integrado, como pode ser 
observado na imagem abaixo: 

 

 

Figura 489 – Logger – logger-config. 

 

Após selecionar a opção “integrated”, o sistema reconhecerá todos os discos instalados na 
máquina (física ou virtual) e requisitará que um deles seja selecionado para a instalação do 
logger, porém, é importante ressaltar que o disco inteiro será utilizado para tanto, assim sendo, 
qualquer dado que esteja armazenado nele será removido durante a instalação. Tal fato pode 
ser constatado pela imagem abaixo: 
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Figura 490 – Logger – Entire device, not just one partition. 

 

Para dar continuidade é necessário confirmar digitando “y” e dando “enter”. Feito este 
procedimento, o wizard começará a criar o logger, conforme demonstrado pela imagem abaixo: 

 

 

Figura 491 – Logger – Criando Logger. 

 

Após estes passos, o sistema questionará se deseja que a chave secreta seja gerada, é 
recomendável confirmar com “y”, copiar essa informação e guardá-la em um local seguro. A 
única forma de reaver esta chave é utilizando o comando “logger-key” na CLI (para mais 
informações vide a página 366), a imagem abaixo demonstra o processo de criação de uma chave 
secreta: 

 

Figura 492 – Logger – Secret Key. 

 

Após este passo, conforme pode ser observado graças a mensagem do próprio wizard o Logger 
já está instalado no GSM. 
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Figura 493 – Logger – Completed. 

 

A etapa utilizando a CLI foi completada com sucesso. O próximo passo será na interface 
administrativa do GSM, desta forma, efetue o login através do navegador. 

 

Figura 494 – GSM – Login. 

 

Para acessar o Analyzer, deve-se clicar no ícone applications[ ] no topo da do BLOCKBIT GSM 
e selecionar “Analyzer”. 

 

Figura 495 – GSM – Analyzer. 

 

Selecione clique no botão “Loggers” no menu vertical a esquerda. 
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Figura 496 – Loggers. 

 

Adicione um logger clicando no botão add[ ] a seguinte tela aparecerá: 

 

 

Figura 497 – Loggers – Create Logger Device. 

 

Complete os campos conforme o padrão (para mais informações cheque a página 340): 

 

Figura 498 – Loggers – Create Logger Device – Campos preenchidos. 
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Em “Devices & Devices Group“ é importante selecionar em quais dispositivos o logger irá gerar 
relatórios (No nosso exemplo, escolhemos o grupo “Stores”). 

Após esta etapa, clique no botão save[ ]. 

 

O Logger foi instalado com sucesso. 

 

O próximo passo é conectar o Logger ao dispositivo. Para tanto, acesse o ícone applications[
] no topo da do BLOCKBIT GSM e selecione “Manager”. 

 

Figura 499 – GSM – Analyzer. 

 

Neste exemplo, o Logger será aplicado aos UTMs das Store 1, 2 e 3. 

 

 

Figura 500 – GSM – Stores. 
 

Selecione o UTM desejado e clique no botão edit[ ] a seguinte janela aparecerá: 
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Figura 501 – GSM – Edit Device. 

 

Selecione o logger adequado e clique no botão save[ ] para efetuar a edição. 

Repita este procedimento para todos os dispositivos que se utilizarão do mesmo logger. 

Após efetuar este processo, clique no ícone Access Interface Web [ ] para acessar o UTM 
desejado. 

Caso seja necessário, efetue o login. 

Vá em “System” e clique na opção “Administration” conforme exemplificado pela imgem abaixo: 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 
  

338  © BLOCKBIT 

 

Figura 502 – UTM – System - Administration. 

 

Acesse a aba “Central Management“: 

 

Figura 503 – UTM – Central Management. 
 

 
Marque a caixa de checagem “Enable Analyzer”, em “Analyzer Address” digite o IP do GSM (ou 
o IP do Analyzer caso este seja Standalone), em “Logger Service”, digite o serviço do logger. Feito 

isso, clique no ícone save[ ] e acesse a fila de tasks clicando no ícone de Fila de configurações 

salvas [ ] e dê o apply das configurações. Caso tudo ocorra corretamente, o “Status” (do lado 
direito de “Analyzer Address”) será alterado para “Online”. 
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Retornando ao GSM, novamente acesse o ícone applications[ ] no topo da tela, clique em 
“Analyzer” mais uma vez, no menu vertical a esquerda selecione “Loggers”. Agora é possível 
observar o Logger atuando normalmente, conforme demonstrado abaixo. 
 

 

Figura 504 – Logger Devices. 

 
 
O Logger foi conectado aos dispositivos com sucesso. 
 

A seguir analisaremos a fundo cada componente do painel “Loggers”. 

 

20.10.2 Menu Actions 

 

Ao clicar no botão menu actions[ ] no topo dessa caixa é possível editar o logger ou removê-
lo. 

 

Figura 505 – Loggers – Menu de Ação do Logger. 
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No topo da tela de logger, ao lado do botão previamente citado, é possível fazer uma busca caso 
o usuário possua vários loggers diferentes. 

 

 

Figura 506 – Loggers – Caixa de Busca. 

 

 

20.10.3 Create Logger Device 

 

Para cadastrar um logger clique no botão Add [ ] no canto superior direito da tela, o seguinte 
formulário será exibido: 

 

 

Figura 507 – Loggers – Create Logger Device. 

 

 

Em “Create Logger Device” complete o formulário de acordo com as instruções a seguir: 
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• Name: Determina o nome do Logger a ser cadastrado. Ex.: Logger 1; 

• Address: Determina o endereço IP de forma a acessar esse logger. Ex.: 10.0.0.1; 

• Devices & Devices Group: É uma caixa de seleção que permite a localização dos devices 

ou grupos de device que o logger usará para criação de relatórios. Clique em [ ] para 

adicioná-los ou em [ ] para removê-los; 

• Secret Key: Determina a chave secreta emitida pelo UTM. Ela precisa ser colada na 
íntegra para o Logger funcionar; 

• Description: A descrição do logger, possui basicamente caráter organizacional. 

Para finalizar a criação do logger, clique em Save[ ]. Caso queira cancelar o processo, 

clique em Cancel[ ]. 

 

20.10.4 Desempenho dos Loggers 

 

Após a criação do Logger uma caixa com mais informações deve ter surgido na tela inicial da 
função “Loggers”, ali estará exibido um gráfico representando o uso de CPU, de memória e de 
disco, suas porcentagens de consumo e a capacidade total de cada uma destas mesmas 
(descritas em quantia de cores de processamento e GigaBytes). Logo do lado do nome do logger 
no topo dessa caixa, é possível ver um ícone representando o estado deste mesmo.  
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Figura 508 – Loggers – Caixa do Logger. 
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21 INTERFACE BLOCKBIT GSM CLI - LINHA DE COMANDOS 

O BLOCKBIT GSM disponibiliza um recurso de console Command Line Interface - CLI, que 
possibilita ao administrador executar comandos de administração e troubleshooting dos 
principais serviços do sistema. 

 

Para executar a configuração é necessário um cliente SSH e Console. As aplicações mínimas 
recomendadas são: 

• PUTTY; ou 

• CygWin; ou 

• Mobaxterm. 

 

A seguir apresentaremos passo a passo como acessar o console CLI do BLOCKBIT GSM: 

1. Verifique se o dispositivo de acesso possui um cliente SSH recomendado já instalado. 
Vamos exemplificar o processo utilizando o aplicativo “PUTTY”; 
 

2. Acesse o console SSH. Preencha os campos: 

• Host Name (or IP Address): Inserir o endereço IP do BLOCKBIT GSM. Ex.: 
172.16.102.235; 

• Clique no botão “Open”. 

 

Figura 509 – PuTTY Configuration. 
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3. O console será exibido solicitando usuário e senha; 

 

 

 

A imagem abaixo apresenta os comandos dos principais serviços do sistema. 

 

Figura 510 – BLOCKBIT GSM – Command Line Interface. 
 

A seguir, apresentaremos cada comando. 

 

21.1 [arp] 

Utilizado para mapear o endereço de rede (por exemplo, um endereço IPv4) para um endereço 
físico (também chamado endereço MAC), como um endereço Ethernet. Exibe e modifica esta 
tabela de relação de endereços da Internet para endereços Ethernet. O ARP foi implementado 
com muitas combinações de tecnologias de rede e camada de enlace de dados. O IPv4 é o caso 
mais comum. 

Utilize este comando para identificar um problema de comunicação de rede ou identificar 
eventos e status de IP conectados.  

Modo de uso: 

Em “login as:” Digite o usuário admin e pressione “Enter”. 

Após “password:” Entre com a senha admin e pressione “Enter”. 
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Figura 511 – Command Line Interface – arp. 

 

Exemplo: Apresentar a tabela de endereços IP e endereços de hosts físicos (dispositivos) na rede: 

 

Figura 512 – Command Line Interface – arp – Exemplo. 
 

21.2 [arping] 

Utilizado para descobrir e identificar os hosts conectados utilizando a associação da tabela ARP 
com a resposta análoga ao ping que utiliza o protocolo ICMP. 
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Modo de uso: 

 

Figura 513 – Command Line Interface – arping. 

 

Exemplo: Descobrir o endereço MAC de um determinado IP: 

 

Figura 514 – Command Line Interface – arping - Exemplo. 

 

21.3 [date] 

Utilizado para listar e permitir alterar a data e hora atual. 

Modo de uso: 
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Figura 515 – Command Line Interface – date. 

 

Exemplo 1: Listar a data e hora atual: 

 

Figura 516 – Command Line Interface – date – Exemplo 1. 

 

Exemplo 2: Atualizar data e hora baseado no fuso horário América/São Paulo: 

 

Figura 517 – Command Line Interface – date – Exemplo 2. 

 

21.4 [debug-deployer] 

Utilizado para monitorar o deployer das configurações e instalação de pacote nas devices. 

Modo de uso: 
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Figura 518 – Command Line Interface – debug-deployer. 

 

21.5 [debug-sync] 

Utilizado para monitorar a comunicação do BLOCKBIT GSM com as devices. Exibe as atualizações 
e o status das devices. 

Modo de uso: 

 

Figura 519 – Command Line Interface – debug-sync. 

 

21.6 [enable-root] 

Habilita o acesso root ao sistema, será necessário entrar com a senha compatível a chave que 
aparecerá na tela. 

Modo de uso: 

 

Figura 520 – Command Line Interface – enable-root. 
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21.7 [ethtool] 

Utilizado para apresentar e detalhar informações referente às interfaces de rede, verificar as 
interfaces online, offline, alterar velocidade, alterar forma de negociação e verificar qual 
interface está localizada fisicamente.  

Modo de uso: 

 

Figura 521 – Command Line Interface – ethtool. 
 

Exemplo: Identificar uma interface de rede específica: 

 

Figura 522 – Command Line Interface – ethtool - Exemplo. 
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21.8 [exit] 

Utilizado para abandonar a sessão. 

Modo de uso: 

 

Figura 523 – Command Line Interface – exit. 
 

21.9 [fdisk] 

Utilizado para gerenciamento de partições de discos rígidos. É possível listar e identificar 
dispositivos de armazenamento do tipo HDD-SSD, criar partições físicas, lógicas, excluir, exibir 
informações e etc. 

Modo de uso: 

 

Figura 524 – Command Line Interface – fdisk. 

 

Exemplo: Listar os discos e partições existentes: 
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Figura 525 – Command Line Interface – fdisk – Exemplo. 

 

21.10 [free] 

Utilizado para verificar o tamanho e uso da memória no servidor. 

Modo de uso: 
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Figura 526 – Command Line Interface – free. 

 

Exemplo: Verificar o consumo de memória: 

 

Figura 527 – Command Line Interface – free – Exemplo. 

 

21.11 [fsck] 

Utilizado para verificar e corrigir erros em discos e sistemas de arquivos. 

Modo de uso: 
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Figura 528 – Command Line Interface – fsck. 

 
Exemplo: Verificar se existem possíveis erros em determinada partição: 

 

Figura 529 – Command Line Interface – fsck - Exemplo. 

 

21.12 [help] 

Utilizado para exibir uma lista de todos os comandos disponíveis na interface.  

Modo de uso: 

 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 
  

354  © BLOCKBIT 

 

Figura 530 – Command Line Interface – help. 

 

21.13 [history] 

Ao utilizar-se desse comando,é exibido um histórico de todos os últimos comandos utilizados. 

Modo de uso: 

 

 

Figura 531 – Command Line Interface – history. 
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21.14 [Hostname] 

Utilizado para exibir ou alterar o nome de host do seu dispositivo BLOCKBIT UTM. 

Modo de uso: 

 

Figura 532 – Command Line Interface – hostname. 

 

Exemplo: Utilizar o comando para exibir o nome atual do seu dispositivo BLOCKBIT UTM: 

 

Figura 533 – Command Line Interface – hostname - Exemplo. 
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21.15 [ifconfig] 

Utilizado para configurar e manter as configurações da interface. Pode ativar, desativar e listar 
o status de cada uma das interfaces. Também pode ser utilizado para otimizar a configuração do 
sistema. 

Modo de uso: 

 

Figura 534 – Command Line Interface – ifconfig. 
 

Exemplo: Exibir as informações sobre todas as interfaces de rede, ativas e desabilitadas: 
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Figura 535 – Command Line Interface – ifconfig - Exemplo. 

 

21.16 [ifstat] 

Utilizado para exibir a estatística do tráfego de rede. 

Modo de uso: 
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Figura 536 – Command Line Interface – ifstat. 

 

Exemplo: Listar relatório estatístico geral do tráfego de todas as interfaces da rede: 

 

Figura 537 – Command Line Interface – ifstat - Exemplo. 

 

21.17 [iotest] 

Utilizado para executar um teste de escrita de entrada e saída (I/O) na estrutura de partições 
“file system” do disco do BLOCKBIT UTM. 

 Modo de uso: 
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Figura 538 – Command Line Interface – iotest - Exemplo. 

 

 

21.18 [ip] 

Através desse comando é possível executar a exibição, manipulação e roteamento de 
dispositivos, interfaces e túneis de rede. 

Modo de uso: 

 

 

Figura 539 – Command Line Interface – ip. 

 

 

21.19 [ipcalc] 

Utilizado para cálculo de máscara de rede/sub-redes IPv4 e IPv6. Possui opções para identificar 
o prefixo (máscara), o endereço de rede e de broadcast.  

Modo de uso: 
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Figura 540 – Command Line Interface – ipcalc. 

 

Exemplo: Calcular uma subnet, seu endereço de rede e broadcast: 

 

Figura 541 – Command Line Interface – ipcalc – Exemplo. 

 

 

21.20 [less] 

Utilizado para fazer a paginação de arquivos ou de uma entrada padrão. É possível direcionar a 
saída de outro comando usando o pipe “|”. 

Modo de uso: Utilizar o comando less como saída de outro comando que devolve uma 
quantidade de informações muito extensa. 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 

© BLOCKBIT  361 

 

Figura 542 – Command Line Interface – less. 

 

21.21 [logger-config] 

Este comando serve para habilitar um Wizard de configuração para a instalação de um servidor 
logger. Há dois modos de operação disponíveis: Standalone ou Integrated, a diferença entre 
estes é: 

 

Standalone 

Neste modo de operação, o servidor é exclusivo para logger remoto, não sendo possível utilizá-
lo para qualquer outra função, sendo obrigatório utilizar-se do firmware da BLOCKBIT. 

 

Integrated 

Este modo de operação permite utilizar-se do próprio GSM local onde o manager estiver 
instalado como servidor de logger. Porém, é necessário dedicar um disco inteiro apenas para 
esta função, sendo indiferente se este mesmo será virtual ou físico. 

 

Modo de uso:  

 

Exemplo 1: Para a instalação de um logger standalone é necessário optar por este modo de 
operação quando requisitado em  “Enter the logger operating mode”, a seguir analisaremos cada 
uma das opções que aparecerem no wizard: 
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Figura 543 – Command Line Interface – logger-config – Exemplo 1. 

 

• Interface: Tipo de interface do GSM. Ex.: eth0; 

• IP address: Endereço IP do GSM. Ex.: 172.31.102.236; 

• Mask: Máscara de rede do GSM. Ex.: 255.255.0.0; 

• Gateway: Determina o gateway do GSM. Ex.:172.31.0.1; 

• DNS: Determina o DNS do GSM. Ex.:172.16.102.148; 

• Timezone: Determina a zona temporal com a qual o GSM foi configurado. Ex.: 

America/Sao_Paulo; 

• Disk: Determina o disco no qual o logger será instalado. Será exibido um resumo dos 

discos que integram a appliance, e o status deles (por exemplo, “Available” representa 

um disco disponível e “System” um disco utilizado pelo sistema). Deve-se digitar o 

diretório do disco que será utilizado. Após esse passo, uma mensagem alertando o fato 

de que será utilizado o disco inteiro e não apenas uma partição surgirá, para proceder, 

digite “y” e tecle “enter”. Ex.: /dev/sdb; 

• Generate Key: Para gerar a chave secreta digite “y” e tecle “enter”, é importante guardar 

essa sequência pois ela será utilizada durante a criação do Logger na interface visual do 

Analyzer no GSM (vide capítulo “Create Logger Device”). 

No final do wizard deve-se chegar em resultados semelhantes aos exibidos pela imagem abaixo: 
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Figura 544 – Command Line Interface – logger-config – Standalone. 

 

Exemplo 2: Para a instalação de um logger integrado é necessário optar por este modo de 
operação quando requisitado em  “Enter the logger operating mode”, a seguir analisaremos cada 
uma das opções que aparecerem no wizard: 

 

Figura 545 – Command Line Interface – logger-config – Exemplo 2. 

 

• Disk: Determina o disco no qual o logger será instalado. Será exibido um resumo dos 

discos que integram a appliance, e o status deles (por exemplo, “Available” representa 

um disco disponível e “System” um disco utilizado pelo sistema). Deve-se digitar o 

diretório do disco que será utilizado. Após esse passo, uma mensagem alertando o fato 

de que será utilizado o disco inteiro e não apenas uma partição surgirá, para proceder, 

digite “y” e tecle “enter”. Ex.: /dev/sdb; 

• Generate Key: Para gerar a chave secreta digite “y” e tecle “enter”, é importante guardar 
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essa sequência pois ela será utilizada durante a criação do Logger na interface visual do 

Analyzer no GSM (vide capítulo “Create Logger Device”). 

No final do wizard deve-se chegar em resultados semelhantes aos exibidos pela imagem abaixo: 

 

Figura 546 – Command Line Interface – logger-config – Integrated. 

 

 

21.22 [logger-devices-add] 

Utilizado para adicionar devices no logger, é necessário passar o caminho da device para poder 
executar a adição. 

Modo de uso: 

 

 

Figura 547 – Command Line Interface – logger-devices-add. 
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21.23 [logger-devices-list] 

Este comando serve para exibir uma lista de devices utilizados pelo logger. 

Modo de uso: 

 

 

Figura 548 – Command Line Interface – logger-devices-list. 

 

 

21.24 [logger-disable] 

Comando para desabilitar o logger no pool.  

Modo de uso: 

 

 

Figura 549 – Command Line Interface – logger-disable. 

 

21.25 [logger-enable] 

Comando para habilitar o logger no pool.  

Modo de uso: 

 

 

Figura 550 – Command Line Interface – logger-enable. 
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21.26 [logger-key] 

Utilizado para exibir a chave secreta do logger, ela é utilizada durante a criação do Logger na 
interface visual do Analyzer no GSM (vide a página 340). Ao passar o parâmetro “-c” o comando 
passa a gerar chaves. 

Modo de uso: 

 

 

Figura 551 – Command Line Interface – ethtool. 

 

21.27 [lscpu] 

Utilizado para exibir informações sobre a arquitetura da CPU. 

Modo de uso: 

 

Figura 552 – Command Line Interface – lscpu. 
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21.28 [mkfs] 

Utilizado para executar uma formatação. Será necessário determinar o device que será 
formatado. Ex.: mkfs -t ext4 /dev/sdb; 

Modo de uso: 

 

 

Figura 553 – Command Line Interface – mkfs. 

 

21.29 [more] 

Utilizado para fazer a paginação de arquivos ou de uma entrada padrão. É possível direcionar a 
saída de outro comando usando o pipe “|”. 

Modo de uso: Utilizar o comando more como saída de outro comando que devolve uma 
quantidade de informações muito extensa. 
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Figura 554 – Command Line Interface – more. 

 

Exemplo: Teste de roteamento para um destino específico.  

  

21.30 [netstat] 

Utilizado para exibir as portas em escuta no servidor. 

Modo de uso: 
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Figura 555 – Command Line Interface – netstat. 

 

21.31 [ntpdate] 

Utilizado para ajustar a data e a hora local do seu dispositivo consultando servidores NTP 
(Network Time Protocol) disponíveis na rede. 

Modo de uso: 

 

Figura 556 – Command Line Interface – ntpdate. 

 
Exemplo: Atualizar a data e a hora com os servidores NTP público: 

 

Figura 557 – Command Line Interface – ntpdate – Exemplo. 
 

21.32 [passwd] 

Utilizado para definição ou alteração da senha do usuário “admin” padrão do console. 
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Modo de uzso: 

 

Figura 558 – Command Line Interface – passwd. 

 

21.33 [ping] 

Utilizado para testar a conectividade entre dispositivos na rede. Utiliza o datagrama do protocolo 
ICMP. 

Modo de uso: 

 

Figura 559 – Command Line Interface – ping. 

 

21.34 [reboot] 

Utilizado para reinicializar o sistema. 

Modo de uso: [Saída padrão do comando]: 
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Figura 560 – Command Line Interface – reboot. 
 

21.35 [reset] 

Utilizado para resetar o sistema. 

Modo de uso: 

 

 

Figura 561 – Command Line Interface – reset. 
 

21.36 [reset-admin-blocks] 

Utilizado para liberar sessões bloqueadas do usuário “admin” da interface WEB. 

Modo de uso [Saída padrão do comando]: 

 

Figura 562 – Command Line Interface – reset-admin-blocks – Exemplo. 

 

21.37 [reset-admin-password] 

Utilizado para aplicar um reset (anular) na senha do usuário “admin” da interface WEB. 
Automaticamente, é solicitada criação de uma nova senha. 

Modo de uso: [Saída padrão do comando]: 
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Figura 563 – Command Line Interface – reset-admin-password. 

 

21.38 [reset-admin-sessions] 

Utilizado para remover as sessões “Ativas” do usuário “admin” da interface WEB. 

Modo de uso: [Saída padrão do comando]: 

 

Figura 564 – Command Line Interface – reset-admin-sessions. 

 

21.39 [reset-logs] 

Deleta todos os logs do analyzer.  

Modo de uso: 

 

 

Figura 565 – Command Line Interface – ethtool. 
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21.40 [rewizard] 

Utilizado para aplicar um reset (anular) nas configurações do dispositivo BLOCKBIT GSM. Este 
comando só deve ser usado em casos de real necessidade de reconfiguração total do sistema. 

Modo de uso [Saída padrão do comando]: 

 

 

Figura 566 – Command Line Interface – rewizard. 

 

21.41 [route] 

Utilizado para exibir e manipular a tabela de roteamento de endereços IP.  

Modo de uso:  

 

Figura 567 – Command Line Interface – route. 
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Exemplo 1.: [Saída padrão do comando]: 

 

Figura 568 – Command Line Interface – route – Exemplo 1. 

 

Exemplo 2: Configurando um roteamento estático para uma rede estendida: 

 

Figura 569 – Command Line Interface – route – Exemplo 2. 

 

21.42 [sar] 

Utilizado para exibir os relatórios de atividades do sistema. 

Modo de uso: 

 

Rotas estáticas adicionadas através da console CLI (linha de comando) não 
são salvas e não são carregadas após o boot. 
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Figura 570 – Command Line Interface – sar. 

 

 

21.43 [set-network-dns] 

Configura o endereço DNS no servidor.  

Modo de uso: 
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Figura 571 – Command Line Interface – ethtool. 

 

 

21.44 [set-network-gateway] 

Utilizado para definir o gateway da rede. 

Modo de uso: 

 

 

Figura 572 – Command Line Interface – set-network-gateway. 

 

 

 

 

21.45 [set-network-interface] 

Configura a interface de rede do logger.  

Modo de uso: 
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Figura 573 – Command Line Interface – ethtool. 

 

 

21.46 [set-network-timezone] 

Utilizado para determinar o timezone da rede.  

Modo de uso: 

 

 

Figura 574 – Command Line Interface – set-network-timezone. 

 

 

21.47 [show-devices] 

Exibe uma listagem com o nome e ID de todas as devices cadastradas no GSM. 

Modo de uso: 
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Figura 575 – Command Line Interface – show-devices. 

 

21.48 [show-uuid] 

Utilizado para exibir o número de identificação do BLOCKBIT GSM. Esse ID é utilizado na 

identificação do hardware para validação da licença de uso. 

Modo de uso: [Saída padrão do comando]: 

 

Figura 576 – Command Line Interface – show-uuid. 
 

21.49 [shutdown]  

Utilizado para desligar o sistema. 

Modo de uso [Saída padrão do comando]: 

 

Figura 577 – Command Line Interface – shutdown. 

21.50 [tcpdump] 

Utilizado para monitorar, capturar e analisar pacotes que estão sendo transmitidos através da 
rede. Assim, ela permite ao administrador analisar o comportamento da rede, auxiliando na 
identificação de problemas, estações infectadas, tráfego malicioso, gargalos, etc. 

Modo de uso: 
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Figura 578 – Command Line Interface – tcpdump. 
 

Exemplo: Monitorar todo o tráfego da interface da rede local – interface Eth0: 

 

Figura 579 – Command Line Interface – tcpdump – Exemplo. 

 

21.51 [tcptop] 

Utilizado para extrair e exibir informações de tráfego das interfaces de rede, tais como: total de 
pacotes capturados, total de pacotes recebidos, total de pacotes bloqueados pelo kernel e o 
total de pacotes trafegados pelo TOP 10 endereços IP. 

Modo de uso: 

 

Figura 580 – Command Line Interface – tcptop. 
 

Exemplo: Exibir informações de tráfego top 10 da interface eth1: 
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Figura 581 – Command Line Interface – tcptop – Exemplo. 

 

21.52 [telnet] 

Utilizado para acesso remoto e testes de simulação de um terminal. Pode ser utilizado para teste 
de resposta de conexão de um serviço e até testes de envio de uma mensagem de e-mail.  

Modo de uso: 

 

Figura 582 – Command Line Interface – telnet. 

 

Exemplo: [Saída padrão do comando]: 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 

© BLOCKBIT  381 

 

Figura 583 – Command Line Interface – telnet – Exemplo. 

 

Exemplo 1: Testes de conexão com um serviço remoto Ts (terminal Service) em uma porta 
específica: 

 

Figura 584 – Command Line Interface – telnet – Exemplo 1. 

 

Exemplo 2: Testes de conexão com um serviço remoto em uma porta específica com a resposta 
de falha na conexão: 

 

Figura 585 – Command Line Interface – telnet – Exemplo 2. 

 

21.53 [tracepath] 

Utilizado para traçar um caminho para um endereço de rede designado, informando sobre o 
“tempo de vida " ou lag TTL e a unidade de transmissão máxima (MTU) ao longo do caminho. 

 

Modo de uso: 
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Figura 586 – Command Line Interface – tracepath. 

 

Exemplo: Teste para traçar o roteamento ou caminho até o endereço www.google.com.br 
especificando a porta TCP/80 (http). 

 

21.54 [traceroute] 

Utilizado para traçar um caminho para um endereço de rede designado. O comando “traceroute” 
suporta alguns parâmetros avançados que o diferencia do “tracepath”, incluindo a seleção de 
protocolos, como: TCP, UDP, ICMP ou outros. 
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Modo de uso: 

 

Figura 587 – Command Line Interface – traceroute_1. 
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Figura 588 – Command Line Interface – traceroute_2. 

 

Figura 589 – Command Line Interface – traceroute_3. 

 

Exemplo: Testes para traçar o roteamento ou caminho até o endereço IP de DNS do Google, IP 
8.8.8.8 no protocolo UDP (17): 
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Figura 590 – Command Line Interface – traceroute – Exemplo 1. 
 

21.55 [update-gsm] 

Utilizado para verificação, download e instalação dos pacotes de atualização do BLOCKBIT GSM. 

Modo de uso [Saída padrão do comando]: 

 

Figura 591 – Command Line Interface – update-gsm. 

 

21.56 [uptime] 

Exibe durante quanto tempo que o servidor está em operação. 

Modo de uso: 

 

 

Figura 592 – Command Line Interface – uptime. 
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21.57 [vmstat] 

Utilizado para relatar informações sobre processos, memória, paginação, I/O de blocos e 
atividades da CPU. 

 

Modo de uso: 

 

Figura 593 – Command Line Interface – vmstat. 

 

Exemplo: Saída padrão do comando: 

 

Figura 594 – Command Line Interface – vmstat - Exemplo. 

 

 

 

 



BLOCKBIT GSM  Guia do Administrador 

© BLOCKBIT  387 

21.58 [whois] 

Utilizado para consultar a informação sobre um domínio de Internet. 

 

Modo de uso: 

 

Figura 595 – Command Line Interface – whois. 

 

Exemplo: Saída padrão do comando: 
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Figura 596 – Command Line Interface – whois – Exemplo. 
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