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APRESENTAÇÃO 

 

Obrigado por escolher a BLOCKBIT!  

A BLOCKBIT é uma empresa global de produtos de cibersegurança que protege 
organizações de todos os portes contra ameaças, vulnerabilidades e ataques, 
sejam internos ou externos, genéricos ou direcionados. 

Os nossos produtos estão alinhados com as últimas tendências globais do 
mercado de cibersegurança: previnem ataques, detectam ameaças, respondem a 
incidentes e preveem falhas.  

O BLOCKBIT UTM é um produto de cibersegurança de última geração que unifica 
as tecnologias de Next Generation Firewall, Intrusion Prevention System, Virtual 
Private, Secure Web Gateway, Advanced Threat Protection e muito mais. 

O BLOCKBIT UTM facilita o gerenciamento dos recursos de segurança por meio de 
uma interface web intuitiva, que agrupa informações de modo customizado, 
instrumentalizando os administradores de rede com informações rápidas para 
tomar decisões sobre a segurança do seu ambiente. 

 

 

 

Equipe BLOCKBIT 
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1  INTRODUÇÃO 

Este Guia de Instalação tem como objetivo auxiliar você e sua empresa no 
processo de instalação e configuração do BLOCKBIT UTM e nas ações iniciais 
necessárias para o seu funcionamento. 

Após a leitura e aplicação dos passos neste Guia, recomendamos a leitura do 
Manual do Usuário, para descrição completa de todos os recursos e 
funcionalidades do produto. 

1.1  Sobre o Appliance BLOCKBIT UTM 

A linha de produtos BLOCKBIT UTM atende a empresas de diversos portes. Seus 
recursos são disponibilizados para todos os modelos, variando a capacidade de 
usuários atendidos. 

Os Appliances BLOCKBIT UTM contam com porta console serial e portas ethernet, 
em que podem ser executados os procedimentos de configuração inicial descritas 
neste Guia. 

1.2  Verificação de ambiente para instalação do BLOCKBIT UTM 

Antes de prosseguir, verifique os requisitos de instalação do produto. 

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

1.2.1  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 
conexão. 

Para executar a instalação e a configuração é necessário um emulador de terminal 
e um navegador web. Segue abaixo as aplicações, a partir das versões mínimas 
recomendadas:

Navegadores web: 
• Mozilla Firefox versão 45 
• Google Chrome versão 51 
• Microsoft Internet Explorer 9

Emuladores de terminal / SSH: 
• PUTTY 
• CygWin  
• Mobaxterm 
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1.3  Gravações das imagens nos pendrives  

No site da BLOCKBIT realize o download da imagem de instalação correspondente. 

As imagens devem ser baixadas e salvas em uma pasta do computador. Verifiquem o 

MD5SUM dos arquivos para garantir que não estão corrompidos. A aplicação para realizar 

o MD5SUM em Microsoft Windows é a WinMD5Free (http://www.winmd5.com/), para 

verificar siga os passos abaixo: 

1.3.1  Verificação dos arquivos: 

1. Abra a aplicação: 

 

Figura 1 - WinMD5. 
  

http://www.winmd5.com/
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2. Selecione o arquivo da imagem e aguarde o cálculo: 

 

Figura 2 - MD5 Check. 
 

3. Compare os valores obtidos das duas imagens no WinMD5 com os respectivos 

valores salvos na seção. 

 

1.3.2  Gravando as imagens: 

Para gravar as imagens é necessário o aplicativo Win32 Disk Imager que poderá ser baixado 

clicando neste https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/Archive/ 

1. Insira o pendrive, de no mínimo 8 GB; 

2. Abra a aplicação; 

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/Archive/
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Figura 3 - Win Disk Image. 
  

3. Clique na imagem da “pasta” e selecione a imagem UTM-1.2-Install-firmware-

1.0.4.img a ser gravada no pendrives; 

 

Figura 4 - Gravando a imagem. 
    

4. Selecione o Device correspondente ao pendrive que deseja gravar a imagem; 
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5. Para gravar a imagem clique em “Write” e aguarde a gravação da imagem no 

pendrives; 

  

Figura 5 - Processo de gravação da imagem. 
  

6. Após a confirmação de gravação o pendrive estará pronto para uso; 

 

Figura 6 - Concluindo gravação da imagem. 
      

1.3.3  Acesso a Console - Putty  

Antes de iniciar os procedimentos a seguir deverá estar disponível o aplicativo Putty na 

máquina que irá se conectar ao Equipamento. O Putty é um software de emulação de 

terminal grátis e de código livre.  

Agora configure o emulador de terminal com os parâmetros a seguir: 

• Porta: COM1 (a porta pode variar, verifique seu gerenciador de dispositivos do 

Windows) 

• Taxa de transmissão padrão: 115200 

• Bits de dados padrão: 8 
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• Stop bits padrão: 1 

• Paridade padrão: Nenhum 

 

 

Figura 7 - Putty Settings. 
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Figura 8 - Putty Connect. 
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2  WIZARD DE CONFIGURAÇÃO 

O Wizard de Configuração permite estabelecer alguns parâmetros iniciais de 
grande importância para o BLOCKBIT UTM. Leia com atenção. 

Para acesso à interface de execução do Wizard de Configuração, utilize um 
navegador web (ver seção 1.2.1, Requisitos de instalação). Também é necessário 
configurar a estação de administração com o endereço IP 
192.168.1.10/255.255.255.0. 

No acesso, utilize o endereço IP do seu BLOCKBIT UTM. Vamos exemplificar o 
processo utilizando o endereço IP de fábrica, 192.168.1.1, configurado na “porta 
0” e no navegador WEB. Para o acesso, digite no navegador: 

 

https://192.168.1.1:98 

 

 

  

https://192.168.1.1:98/
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2.1  Primeiro Acesso 

No acesso a página do Wizard de Configuração é normal que os navegadores WEB 
retornem a emissão do ALERTA de SEGURANÇA “Sua conexão não é particular”. 
Isso acontece porque o navegador não conhece nenhuma autoridade certificadora 
que valide o acesso a esta página como confiável. 

ATENÇÃO: A exibição deste alerta de segurança é normal neste passo da 
instalação. Durante o Wizard, será gerado o Certificado de Autoridade (CA) 
para sua empresa, que deverá ser instalado em todas as estações, 
eliminando o alerta.  
Informações sobre a instalação do CA consulte o Manual do Usuário. 
 
NOTA: Para cada navegador web, siga as orientações da página de alerta 
para aceitar a conexão como confiável. 

2.1.1  Configurando exceção no Google Chrome 

Clique em [Avançado] e em seguida clique em Ir para [192.168.1.1 (não seguro)] 
para aceitar esta página como confiável. 
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2.1.2  Configurando exceção no Mozilla Firefox 

Clique em [Avançado] e em seguida clique em [Adicionar exceção...] para aceitar 
esta página como confiável. 
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2.1.3  Configurando exceção no Microsoft Internet Explorer 

Clique em [Continuar neste site (não recomendado)] para aceitar esta página 
como confiável. 

 

  



BLOCKBIT UTM  Guia de Instalação 

  17 

2.2  Configurações 

A interface do Wizard compõe itens básicos para a configuração inicial do 
BLOCKBIT UTM e é dividida em 3 (três) grupos: 

NOTA: Para o funcionamento da solução, a maioria dos dados do cadastro é 
obrigatória. A não declaração destes itens impede a finalização do Wizard. 

2.2.1  Configurações do servidor 

No item [Server Settings / Configurações do servidor] são definidas as seguintes 
informações do servidor: descrição, idioma, fuso horário, servidor NTP, hostname, 
sufixo DNS, servidor DNS 1, servidor DNS 2, gateway e uma chave de integridade 
do sistema.  

Somente o campo DNS Server 2 é opcional.  

Preencha os campos de acordo com as suas configurações: 
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IMPORTANTE 
 
A INTEGRITY KEY / Chave de integridade do sistema é utilizada no processo 
de criptografia dos arquivos de backup e da assinatura de integridade dos 
relatórios.  
 
Guarde-a em um local seguro! 
 
É importante saber que, em casos de reinstalação, o usuário precisa 
configurar este campo com o mesmo valor (chave) utilizado na instalação 
anterior. 
 
O processo de restore de configurações e validação dependem desta chave, 
a fim de manter a integridade dos relatórios e obter sucesso na restauração 
das configurações da base anterior. 
 
Esta chave pode ser consultada e copiada no menu: 
> Sistema > Administração 
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2.2.2  Certificado 

Recurso responsável por validar a identidade web do Appliance BLOCKBIT UTM. O 
Certificado de Autoridade (CA) é utilizado para garantir o acesso à interface e seu 
conteúdo seja validado como confiável. 

No item (Certificate / Certificado) são definidas as seguintes informações para 
geração da CA: País, Cidade, E-mail, Expira (anos), Estado, Organização, Unidade 
Organizacional e Hostname. 

Preencha os campos de acordo o exemplo da tela abaixo: 

ATENÇÃO: No campo Hostname é importante que se use um endereço 
conhecido na rede e publicado no DNS.  

 

IMPORTANTE 
 

Certificado: O CA será utilizado para os processos de autenticação do 
usuário, interceptação SSL nos acessos via proxy e em todas as conexões de 
serviços com o Appliance BLOCKBIT UTM. É um recurso fundamental para o 
funcionamento de diversos serviços. 
 
O CA deve ser instalado em todos os dispositivos da rede.  
 
Orientações sobre a instalação do CA, consulte o Manual do Usuário.  
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2.2.3  Autenticação e administração 

Definição do domínio de autenticação padrão e da senha do usuário de 
administração da interface web, usuário “admin”. 

Preencha os campos de acordo com as suas configurações: 

 

NOTA: É importante ressaltar que o usuário “admin” da interface web não 
corresponde ao usuário “admin” no acesso no modo console do BLOCKBIT 
UTM. São usuários distintos.  

Clique em [Save], em seguida em [ OK ] para salvar as configurações iniciais do 
servidor. 

  

O servidor BLOCKBIT UTM será automaticamente REINICIADO. 
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WIZARD FINALIZADO! 
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2.3  Acesso a interface de Gerenciamento WEB 

Para o acesso à interface de gerenciamento, utilize um navegador WEB entre os 
recomendados (ver seção 1.2.1 - Requisitos de instalação) e digite o endereço IP 
do seu BLOCKBIT UTM. 

https://192.168.1.1:98 

NOTA: No acesso à interface de gerenciamento WEB aparece a mesma tela 
do acesso anterior, com a mensagem de ALERTA DE SEGURANÇA. Portanto 
siga as mesmas recomendações da seção 2.1 para prosseguir. 

Esta é a tela de login de administração do sistema BLOCKBIT UTM. Para acessar 
utilize o usuário “admin”, a senha definida no Wizard de configuração e clique em 
[Entrar]. 

Usuário: admin 

Senha: XXXXXXXX 

 

https://192.168.1.1:98/
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Neste primeiro acesso, nem todos os recursos do BLOCKBIT UTM estão 
disponíveis para o administrador. É necessário licenciar o produto. 
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3  Licenciamento 

Antes de efetuar o licenciamento do produto, verifique se a comunicação do 
dispositivo BLOCKBIT UTM com o roteador disponibilizado pela operadora do link 
para acesso à internet está ativa. 

3.1  Configuração da rede 

Certifique-se que esteja com todos os dados do link de internet para sua 
configuração: “endereço IP”, “máscara de rede” e o “endereço de gateway”, a fim 
de que a conexão com a internet esteja funcionando no momento do registro e 
licenciamento do produto.  

Para acesso às configurações do dispositivo BLOCKBIT UTM e licenciamento do 
produto, selecione a opção no menu lateral [Sistema] >> [Dispositivo].  

 



BLOCKBIT UTM  Guia de Instalação 

  25 

Na aba [Configurações] certifique-se que o endereço do campo “Gateway” esteja 
devidamente configurado com o dado fornecido pela sua operadora do link de 
internet. 

 

NOTA: Para atualizar as informações de hardware do dispositivo BLOCKBIT 

UTM, clique em [ ].  

Na aba [Interfaces], configure a interface [eth1] com os dados correspondentes 
fornecidos pela sua operadora do link de internet. 

Clique em [ ] e informe os dados de cadastro da respectiva interface e clique 
em [Salvar]. 

Descrição: Cadastre o nome para identificação da interface de rede. 

Zona de rede: Este campo refere-se a definição do tipo de agrupamento de 
interfaces. Por padrão temos as zonas “WAN”, “LAN” e “DMZ”. Digite WAN e 
selecione-a na lista. 

Endereço IP: Cadastre o endereço IP do seu link de internet. 

Máscara: Selecione a máscara que corresponde ao seu link de internet. 

Gateway: A configuração do campo [Gateway] é opcional. Esta configuração só é 
requerida para habilitação da respectiva interface pelo serviço Multilink. A 
identificação do campo gateway é utilizada pelo Multilink para definição da rota 
padrão para a respectiva interface. 

IP Dinâmico: Selecione este item caso sua operadora forneça o endereço IP de 
forma dinâmica através do protocolo DHCP. 
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Após salvar as configurações da interface [eth1], clique em Status [ ] para 
habilitá-la. 
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3.2  Aplicando a Licença 

Na aba [Licença], insira o número de série de licenciamento do produto BLOCKBIT 
UTM fornecido pelo fabricante.   

Clique em [ ], no campo [Número serial] entre com os dados da licença, leia 
os “Termos” e clique em [Aceitar e Salvar]. 
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Após salvar o número de série de licenciamento, a interface retorna ao campo 
[Status da licença] ainda com a licença INATIVA, como mostra a tela abaixo: 

 

Para finalizar o processo, clique para APLICAR as configurações. 

Na parte superior do lado direito, temos um grupo de ícones de ação importantes 
para o administrador, entre eles “APLICAR CONFIGURAÇÕES da FILA DE 
COMANDOS”. 

 

Clique no ícone de ação [ ], automaticamente retorna o quadro a seguir 
com a lista de comandos inseridos na fila. Clique em [Aplicar]. 
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Abaixo, temos a tela com as informações da licença já atualizadas e com status da 
licença ATIVA.  

 
Após o licenciamento, você pode alterar o horário do agendamento para a 
atualização automática do sistema.  

No campo [Atualização do servidor] clique em [ ] defina um horário 
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e clique em [ ]. 

Para não aguardar o horário do agendamento de verificação das atualizações 
disponíveis, é importante proceder com uma verificação e atualização manual. 

Para atualizar o dispositivo clique em [ ] 

 

Para confirmar a atualização, clique em [OK]. 

Finalize o processo clicando em APLICAR a fila de comandos [ ]. 

NOTA: Para efetuar o licenciamento e obter as atualizações, o BLOCKBIT 
UTM usa a porta 80 (HTTP) e a porta 443 (HTTPS). Também é necessário o 
acesso aos endereços abaixo para atualização e ativação de licenças. 
 
updates.blockbit.com 
license.blockbit.com 
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4  ALTERAÇÃO DA SENHA PADRÃO 

A preparação do BLOCKBIT UTM para uso necessita de alguns procedimentos, que 
são necessários para ter acesso a interface web, como a definição de senhas e 
configurações iniciais de rede. 

É altamente recomendado alterar a senha padrão do usuário admin de console. 

4.1  Alterando na interface WEB 

Acesse a interface WEB http://192.168.1.1:98. 

No menu lateral, acesse o item Terminal [ ], digite o usuário admin no 
login e a senha no campo senha. 

Digite o comando passwd <enter> 
Digite a nova senha duas vezes.  

4.2  Alterando em modo serial 

Nesta seção, detalhamos o procedimento de instalação do BLOCKBIT UTM 
utilizando interface serial. 

Caso prefira instalar utilizando cabo de rede siga para a próxima seção. 

Utilizando porta serial ou adaptador USB/Serial, conecte o seu PC no CONSOLE do 
BLOCKBIT UTM. 

Ligue o BLOCKBIT UTM. 

Agora configure o emulador de terminal com os parâmetros a seguir: 

Parâmetros: 
Porta: COM1 (a porta pode variar, veja Seção 4.2.1 Informações Adicionais) 
Taxa de transmissão padrão: 115200 
Bits de dados padrão: 8 
Stop bits padrão: 1 
Paridade padrão: Nenhum 

 

 

 

http://192.168.1.1:98/
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Caso o emulador de terminal não exiba as informações esperadas, verifique 
novamente as suas configurações de porta serial e os parâmetros 
recomendados. 

Em seguida, será solicitado a senha para o usuário admin, que é utilizado no modo 
console, digite o usuário e a senha padrão. 

Digite o comando passwd <enter> 
Digite a nova senha duas vezes.  

ATENÇÃO: A senha é digitada em modo OCULTO. 
Não se esqueça de anotar e guardar a senha em segurança. 

 

4.2.1  Informações Adicionais 

Identificando a porta COM (serial) que o seu PC está usando na comunicação 
com seu Appliance BLOCKBIT UTM: 

Estações Windows 7. 

• Acesse o Painel de Controle; 
• Clique em Sistema; 
• Clique em Gerenciador de dispositivos; 
• Clique para expandir [Portas (COM e LPT)] - Para identificar o ID 

correspondente da porta COM em uso pela porta serial ou pelo adaptador 
USB/serial.  

Como resultado da pesquisa, a identificação será exibida como no exemplo a 
seguir: 

Exemplo: Prolific USB-to-Serial COM Port (COM1) 

 

Estações Windows 8 / Windows 10. 

• Acesse o Painel de Controle. 
• Clique em Sistema Segurança. 
• Clique em Sistema. 
• Clique em Gerenciador de dispositivos. 
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• Clique para expandir [Portas (COM e LPT)] - Para identificar o ID 
correspondente da porta COM em uso pela porta serial ou pelo adaptador 
USB/serial.  

Como resultado da pesquisa, a identificação será exibida como no exemplo a 
seguir: 

Exemplo: Prolific USB-to-Serial COM Port (COM1) 

NOTA: Para identificar o ID da porta Serial COM ou adaptador USB/Serial em 
outros S.O., consulte o seu respectivo manual.  

4.3  Alterando em modo rede 

Antes de iniciar, certifique-se de que o PC que será utilizado no acesso remoto 
possui um cliente SSH recomendado já instalado (ver seção 1.2.1 Requisitos de 
instalação). 

Vamos exemplificar o processo utilizando o aplicativo “PUTTY”. 
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Configure o cliente SSH conforme o exemplo da tela abaixo: 
 
No campo Hostname or (IP Address), digite: 192.168.1.1 
No campo Port, digite:  22 
No campo Connection type, selecione: SSH  
Clique no botão: [Open] 
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O console será exibido, solicitando usuário e senha. 

Em “login as: ” digite o usuário admin e pressione <ENTER> 

Após “password: “ entre com a senha admin e pressione <ENTER> 

ATENÇÃO: A digitação da senha é processada no modo OCULTO. 

login as: admin 
admin@192.168.1.1's password: 
blockbit> install <ENTER> 

 

FINALIZADO! 
Seu BLOCKBIT UTM está instalado, licenciado e atualizado. 

Recomendamos a leitura do Manual do Usuário. 
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