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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 na AWS (Amazon Web Services). 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. 
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Como principais diferenciais, temos: 

• 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;  

• 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. 

2.1 Sobre o Guia do Administrador 

Este guia foi desenvolvido especialmente para você administrador, todas as seções foram estruturadas 

de modo a 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 àquela seção.  

Vamos conhecer esses símbolos: 
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• 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 aos 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 GSM: Quando este símbolo aparecer, significa que as 
informações a seguir devem ser consultadas no Guia do Administrador do BLOCKBIT GSM:  

 

Figura 3 – Símbolo – Guia do Administrador BLOCKBIT GSM. 
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3 LICENÇA 

O modelo de utilização do software no AWS adotado pela BLOCKBIT é o BYOL (Bring Your Own License), 

ou “traga sua própria licença”, este processo simplifica a migração para um serviço em núvem 

utilizando licenças obtidas previamente, utilizando a licença fornecida pela BLOCKBIT o usuário poderá 

efetuar a implantação de um software já licenciado no hardware fisicamente dedicado da AWS. 

Desta forma, antes de utilizar o GSM o cliente deverá obter a licença diretamente com a BLOCKBIT e 

não terá custo de software no AWS, apenas o custo do hardware, para utilizar uma licença pela 

primeira vez será necessário ativá-la a partir do dashboard ou da CLI. 

Como parte da assinatura BYOL, a BLOCKBIT oferece suporte técnico online. 

Para mais informações contate: aws@blockbit.com. 

Para obter uma licença contate o canal de atendimento da BLOCKBIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para maiores informações sobre como licenciar seu produto, consulte o 

manual do BLOCKBIT GSM. 

 

mailto:aws@blockbit.com
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4 MODELOS 

Graças a possuírem várias configurações de CPU e RAM, as VM (máquinas virtuais) da BLOCBKIT podem 

ser implementadas em diversas plataformas de serviço de núvem de acordo com a demanda 

necessária. A tabela a seguir exibe um comparativo do desempenho de CPU, RAM, throughput de rede 

e capacidade de armazenamento dos modelos BYOL das VM disponibilizadas pela BLOCKBIT. 

Tabela 1 – Comparativo de Modelos 

Modelo 
Modelo 

AWS 
Armazenamento Rede CPU Memória 

BB 100 c5d.xlarge 1 x 100 SSD NVMe Até 10 Gbps 4 x vCPU 8GB RAM 

BB 500 c5d.2xlarge 1 x 200 SSD NVMe Até 10 Gbps 8 x vCPU 16GB RAM 

BB 1000 c5d.4xlarge 1 x 400 SSD NVMe Até 10 Gbps 16 x vCPU 32GB RAM 

BB 10000 c5d.9xlarge 1 x 900 SSD NVMe 10 Gigabit 36 x vCPU 72GB RAM 

- c5d.18xlarge 2 x 900 SSD NVMe 25 Gigabit 72 x vCPU 144GB RAM 

A tabela abaixo exibe um comparativo dos valores por hora e mês*. 

Tabela 2 – Comparativo de Valores 

Modelo 
Valor 

Total/hora 
Valor Total/mês 

Sugestão de 

Porte 

BB 100 USD 0,2059 USD 148,2480 Small 

BB 500 USD 0,4394 USD 316,3680 Medium 

BB 1000 USD 0,8790 USD 632,8800 Medium 

BB 10000 USD 1,9780 USD 1.424,1600 Large 

- USD 3,9560 USD 2.848,3200 Large 

Se você precisar de ajuda para escolher o melhor modelo a ser implantado, entre em contato com os 

especialistas da BLOCKBIT em aws@blockbit.com. 

                                                      

* Cotação meramente ilustrativa, de acordo com os preços definidos pela Amazon. Valores coletados em: 16/05/2019. 

mailto:aws@blockbit.com


© BLOCKBIT  14 

5 DEPLOY DO BLOCKBIT GSM NA AWS 

Para iniciar a instalação do BLOCKBIT GSM no AWS, acesse o menu suspenso “Minha Conta” e clique 

na opção “Console de Gerenciamento da AWS”: 

 

 

Figura 4 – Console de Gerenciamento da AWS. 

 

A seguinte tela será exibida: 
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Figura 5 – Login AWS. 

 

Efetue o login para acessar o console de gerenciamento da AWS. A tela abaixo será exibida: 
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Figura 6 – Console de gerenciamento da AWS. 

 

Acesse a opção “EC2”. A seguinte tela será exibida: 
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Figura 7 – EC2 Dashboard. 

 

Selecione a Zona de Disponibilidade onde o servidor ficará localizado, conforme exemplificado abaixo: 

 

 

Figura 8 – Zona de Disponibilidade. 

 

Após determinar a localização do servidor, no painel “Create Instance”, selecione a opção “Launch 

Instance”, como demonstrado abaixo: 
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Figura 9 – Launch Instance. 

 

A seguinte janela será exibida: 

 

Figura 10 – Choose an Amazon Machine Image (AMI). 

 

Selecione a aba “Marketplace” conforme exemplificado pela imagem abaixo: 
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Figura 11 – Aba “Marketplace”. 

 

Na barra de “Search”, procure o termo “Blockbit” e clique no botão [ ]. 

Selecione o tipo de instância desejada de acordo com a performance prevista, para mais informações 

a respeito, cheque o capítulo Modelos (página 13): 
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Figura 12 – Choose an Instance Type. 

 

Após esta etapa, clique no botão [ ] a tela a seguir será exibida: 
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Figura 13 – Configure Instance Details. 

 

Complete o formulário de acordo com as configurações da sua rede, porém atente aos seguintes 

campos: 

• Number of instances: Adicione o número desejado, caso pretende-se criar mais do que uma 

instância que utiliza essas configurações; 

• Auto-Assign Public IP: Este guia considera que a opção estará habilitada, portanto, selecione a 

opção “Enable”; 

• IAM Role: Serve para determinar caso algum usuário terá acesso a determinada função na AWS; 

• Shutdown Behavior: Determina como a máquina irá se comportar em um evento de 

desligamento; 

• Enable termination protection: Determina caso a máquina será protegida contra desligamento 

acidental; 

• T2/T3 Unlimited: Determina se a AMI se utilizará de outra instância para manter sua 

performance. 



© BLOCKBIT  22 

Para mais detalhes, acesse a documentação da Amazon em https://docs.aws.amazon.com/.  

Por fim, clique no botão [ ], a seguinte tela será exibida: 

 

 

Figura 14 – Add Storage. 

 

 

 

Esta tela tem como função administrar o volume de armazenamento da AMI. 

• Size: Determina qual o tamanho em gigabytes do espaço de armazenamento em disco da AMI. 

Ex.: 100; 

• Volume Type: Determina se o armazenamento será feito utilizando um SSD ou um HD.Ex.: 

Magnetic (standard); 

• Encrypted: Determina se o volume será encriptado ou não. Ex.: Not Encrypted; 

 Por fim, clique no botão [ ], a seguinte tela será exibida: 

 

ATENÇÃO: O volume Root deve ter no mínimo 32 GB. Além disso, é de 

extrema importância que o volume EBS não seja removido sob nenhuma 

circunstância, uma vez que ele é o disco do instalador. 

https://docs.aws.amazon.com/
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Figura 15 – Add Tags. 

 

Nesta tela é possível determinar tags para facilitar a busca das AMI. Para adicionar uma tag clique no 

botão [ ]; 

 

 

Figura 16 – Add Tags - Exemplo. 

 

Ao terminar de adicionar as tags, clique no botão [ ], a seguinte tela será 
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exibida: 

 

 

Figura 17 – Configure Security Group. 

Escolha o grupo de segurança desejado e clique no botão [ ]. Um resumo de todas as 

configurações será exibido na próxima tela: 

 

 

Figura 18 – Review Instance Launch. 
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Caso todas as configurações estiverem corretas, clique no botão [ ], a seguinte janela será 

exibida: 

 

 

Figura 19 – Select an existing key pair or create a new pair. 

 

O aviso desta janela deve ser desconsiderado, pois o GSM não se utiliza desses recursos. Marque a 

caixa de seleção “I acknowledge that i have access to the selected private key file, and that without this 

file. I won’t be able to log into my instance”. E clique no botão [ ] a seguinte tela será 

exibida: 
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Figura 20 – Launch Status. 

 

Isso conclui o deploy do GSM no AWS. 

 

5.1 Configurar Instâncias 

Não é possível se conectar à instância através do painel do AWS, para tanto será necessário configurar 

a instância de forma que ela possa ser conectada através de SSH. 

Para tanto, ainda na tela “Launch Status”, ao clicar no botão[ ] é possível visualizar a 

seguinte tela: 
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Figura 21 – Instances. 

 

Acesse a opção “Elastic IPs” como exemplificado na imagem abaixo: 

 

 

Figura 22 – Elastic IPs. 

 

A tela abaixo será exibida: 
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Figura 23 – Allocate new address. 

 

Clique no botão [ ], a tela abaixo será exibida: 

 

 

Figura 24 – Allocate. 

 

Certifique-se que a opção “Amazon Pool” esteja marcada e clique no botão [ ], a seguinte tela 

será exibida: 

 

Figura 25 – New address request succeeded. 
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Após esta etapa, o IP terá sido substituído pelo IP mencionado na notificação acima. Clique no botão [

] para voltar à tela “Elastic IPs”. 

 

 

 

Figura 26 – Associate address. 

 

Na coluna “Name” acesse o menu suspenso e selecione a opção Associate address a seguinte tela será 

exibida: 
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Figura 27 – Associate address - Configurações. 

 

A seguir analisaremos cada opção desta tela: 

• Resource type: Certifique-se que a opção “Instance” esteja selecionada; 

• Instance: Selecione a instância que foi criada nos passos anteriores; 

• Private IP: Selecione o “Elastic IP”; 

• Reassociation: Certifique-se que esta opção está desmarcada. 

Após esses passos clique no botão [ ] para concluir os procedimentos. 

A tela abaixo será exibida confirmando a associação do endereço: 

 

 

Figura 28 – Associate address request succeeded. 

 

Clique no botão [ ] para sair dessa tela. 

De volta na tela “Instances” é possível de se observar no canto inferior direto na aba “Description” que 

o “Public DNS (IPv4)” e “IPv4 Public IP” foram atualizados: 
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Figura 29 – Public DNS (iPv4) e IPv4 Public IP. 

 

5.2 Instalação do GSM no AWS 

Após ter configurado o acesso através do console, analisaremos como fazer a instalação do GSM. 

Primeiro, faça um acesso SSH à máquina utilizando-se do usuário “admin” e utilize-se da senha padrão 

“admin” para efetuar o login. 

 

 

 

 

Figura 30 – SSH Login. 

Após efetuar o login corretamente, é necessário executar o seguinte comando: 

 

A instalação será executada iniciará, como demonstrado na imagem abaixo: 

 

É altamente recomendada a alteração da senha padrão do usuário “admin” 

de console. Para mais informações, cheque o capítulo Primeiro Acesso 

(página 34). 

Digite o comando “install” e tecle “Enter”. 
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Figura 31 – Installation – Phase 1. 

 

Aguarde até o primeiro estágio da instalação finalizar, quando ela for concluída, a conexão será finalizada 

automaticamente. 

 

 

Figura 32 – Installation – End of Phase 1. 

 

Efetue o login mais uma vez e execute o comando de instalação novamente: 

 

O segundo estágio da instalação se iniciará, como demonstrado na imagem abaixo: 

 

Figura 33 – Installation – Stage 2. 

 

Digite o comando “install” e tecle “Enter”. 
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Aguarde até o segundo estágio da instalação finalizar, quando ela for concluída, a mensagem 

“Finished process” será exibida e a conexão novamente será finalizada. 

 

 

Figura 34 – Installation – End of Stage 2. 

 

Por fim, no término da instalação, ao efetuar o login mais uma vez o GSM estará disponível para ser 

acessado através da CLI. 
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Figura 35 – Installation Complete. 

 

5.3 Primeiro Acesso 

Ao iniciar a máquina virtual pela primeira vez, será necessário configurar o IP. Para tanto, realize os 

seguintes passos: 

1. Localhost login: Efetue o login através do console CLI; 

2. Após realizar a Autenticação no console CLI, preencha os seguintes campos: 

• Login: admin 

• Pass: admin 

 

 

 

 

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. 
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Para alterar a senha, digite o comando abaixo: 

 

 

 

Após realizar esse procedimento a senha terá sido alterada com sucesso.    

3. Altere o endereço IP do BLOCKBIT GSM; 

 

 

 

Detalhes da configuração: 

 IP: 172.16.102.136  

Mask: 255.255.255.0 

Default Gateway: 172.16.102.1 

 

Digite os comandos: 

 

 

Digite o comando passwd e digite “Enter”. 

Digite a senha atual e digite “Enter”. 

Digite a nova senha e confirme ela. 

O endereço IP padrão do BLOCKBIT Network Security é 192.168.1.1. Neste 

guia utilizaremos o endereço IP 172.16.102.136 como exemplo. Caso deseje 

alterar, siga os passos a seguir: 

Ifconfig eth0 172.16.102.136/24, e digite “Enter”. 

route add default gw 172.16.102.1, e digite “Enter”. 
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Após realizar esse procedimento o endereço IP terá sido alterado.  

Com o comando abaixo é possível também editar o endereço IP do BLOCKBIT GSM:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digite o comando blockbit>changeip. 

Tecle “Enter”. 

Para maiores informações sobre como licenciar seu produto, consulte o 

manual do BLOCKBIT GSM. 
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6 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. 

6.1 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. 

 

Caso o Browser emita um ALERTA DE SEGURANÇA, siga as recomendações 

abaixo. 

https://192.168.1.1/
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Figura 36 – Exceção Chrome – “Proceed to 172.16.32.212 (unsafe)”. 
 

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

6.2 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 37 – Exceção Mozilla Firefox – Your connection is not secure. 

 

3. Clique no botão “Confirm Security Exception”. 
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Figura 38 – Exceção Mozilla Firefox – Confirm Security Exception. 
 

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

6.3 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 39 – 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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7 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. 

7.1 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 40 – Installation Wizard – Seleção do idioma. 

 

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

7.2 Botões das Telas 

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

 

Figura 41 – 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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7.3 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 42 – 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; 
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Figura 43 – Installation Wizard – System Settings. 
 

• 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 44 – Installation Wizard – Network Settings. 
 

 

É imprescindível que o BLOCKBIT GSM e os BLOCKBIT UTM estejam 

sincronizados pelos mesmos servidores NTP. 



© BLOCKBIT  44 

 

• 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. 

 

Figura 45 – 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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8 AMBIENTE DE REDES 

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

 

Tabela 3 – 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 47 – Visão gerencial. 
 

Com este agrupamento é possível aplicar as configurações e políticas personalizadas para cada um dos 

grupos conforme suas necessidades. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para maiores informações sobre Ambiente de Redes, consulte o manual do 

BLOCKBIT GSM. 
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9 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. 

 

9.1 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; 
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Figura 48 – Tela de Login – System Administration. 
 

• Clique no botão “Login” para acessar a Interface Web. 
 

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

 

Figura 49 – Device Manager. 
 

Neste capítulo, todos os botões e menus serão devidamente explicados. 
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