
 

 

How to AWS 

BLOCKBIT UTM 

 

 

 
 

 

 

 

VERSÃO 1.5.5 Abril/2019 



© BLOCKBIT  2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre o material 

O conteúdo deste material é de propriedade intelectual da BLOCKBIT. É proibida sua utilização, 

manipulação ou reprodução por pessoas estranhas e desvinculadas de suas atividades institucionais 

sem a devida, expressa e prévia autorização, sujeitando-se o infrator às penas da lei, sem prejuízo das 

sanções civis pertinentes. 

Revisão: Abril/2019 

Release: 1 



3  © BLOCKBIT 

Contatos: 

 

AMÉRICA LATINA 

Rua Eng. Francisco Pitta Brito 779 – 3º andar 

São Paulo – SP – 04753-080 – Brasil 

Phone: +55 11 2165 8888 

 

AMÉRICA DO NORTE 

703 Waterford Way – 4th floor 

Miami – FL 33126 – United States 

Phone: +1 305 373 4660 

 

EUROPA 

2 Kingdom Street – 6th floor 

Paddington – London – W2 6BD – England 

Phone: +44 203 580 4321 

 

 

Fale com nossos especialistas: 

 

E-mail: support@blockbit.com 

Site: www.blockbit.com 

mailto:support@blockbit.com
http://www.blockbit.com/


© BLOCKBIT  4 

ÍNDICE 

1 HISTÓRICO DE REVISÕES ................................................................................................... 9 

2 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 10 

2.1 Sobre o Guia do Administrador .................................................................................. 11 

3 LICENÇA ........................................................................................................................... 13 

4 MODELOS ......................................................................................................................... 14 

5 DEPLOY DO BLOCKBIT UTM NA AWS .............................................................................. 15 

5.1 Configurar Instâncias .................................................................................................. 27 

5.2 Instalação do UTM no AWS ........................................................................................ 32 

5.3 Primeiro Acesso .......................................................................................................... 35 

6 CONFIGURAÇÃO DE EXCEÇÃO ......................................................................................... 38 

6.1 Configurando exceção no Google Chrome ................................................................. 38 

6.2 Configurando exceção no Mozilla Firefox................................................................... 40 

7 ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO ........................................................................................... 42 

7.1 Instalação do BLOCKBIT UTM ..................................................................................... 42 

8 AMBIENTE DE REDES ....................................................................................................... 46 

8.1 BLOCKBIT UTM – Standalone ...................................................................................... 46 

8.2 BLOCKBIT UTM – H.A. ................................................................................................. 47 

9 INTERFACE WEB ............................................................................................................... 48 

9.1 Acessando a Interface Web – BLOCKBIT UTM ............................................................ 48 



5  © BLOCKBIT 

9.2 Acessando a Interface Web – Licenciamento ............................................................. 50 

 

  



© BLOCKBIT  6 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 – Símbolo – "Alerta". .................................................................................................................11 

Figura 2 – Símbolo – CLI – Command Line Interface. ..............................................................................12 

Figura 3 – Símbolo – Guia do Administrador BLOCKBIT UTM. ...............................................................12 

Figura 4 – Console de Gerenciamento da AWS. .....................................................................................15 

Figura 5 – Login AWS. .............................................................................................................................16 

Figura 6 – Console de gerenciamento da AWS. ......................................................................................17 

Figura 7 – EC2 Dashboard. ......................................................................................................................18 

Figura 8 – Zona de Disponibilidade. ........................................................................................................18 

Figura 9 – Launch Instance. .....................................................................................................................19 

Figura 10 – Choose an Amazon Machine Image (AMI). ..........................................................................19 

Figura 11 – Aba “Marketplace”. ..............................................................................................................20 

Figura 12 – Choose an Instance Type. .....................................................................................................21 

Figura 13 – Configure Instance Details. ..................................................................................................22 

Figura 14 – Add Storage. .........................................................................................................................23 

Figura 15 – Add Tags. ..............................................................................................................................24 

Figura 16 – Add Tags - Exemplo. .............................................................................................................24 

Figura 17 – Configure Security Group. ....................................................................................................25 

Figura 18 – Review Instance Launch. ......................................................................................................25 

Figura 19 – Select an existing key pair or create a new pair. ..................................................................26 

Figura 20 – Launch Status. ......................................................................................................................27 

Figura 21 – Instances. ..............................................................................................................................28 

Figura 22 – Elastic IPs. .............................................................................................................................28 

Figura 23 – Allocate new address. ..........................................................................................................29 

Figura 24 – Allocate. ................................................................................................................................29 

Figura 25 – New address request succeeded. .........................................................................................29 

Figura 26 – Associate address. ................................................................................................................30 

Figura 27 – Associate address - Configurações. ......................................................................................30 

Figura 28 – Associate address request succeeded. .................................................................................31 

Figura 29 – Public DNS (iPv4) e IPv4 Public IP. ........................................................................................31 

Figura 30 – SSH Login. .............................................................................................................................32 

Figura 31 – Installation – Phase 1. ..........................................................................................................32 

Figura 32 – Installation – End of Phase 1. ...............................................................................................33 

Figura 33 – Installation – Stage 2. ...........................................................................................................33 

Figura 34 – Installation – End of Stage 2. ...............................................................................................34 

Figura 35 – Installation Complete. ..........................................................................................................35 

Figura 36 – Exceção Chrome – Botão “Advanced”. .................................................................................39 

Figura 37 – Exceção Chrome – “Proceed to 172.16.102.136 (unsafe)”. .................................................39 

Figura 38 – Exceção Mozilla Firefox – Your connection is not secure. ....................................................40 

Figura 39 – Exceção Mozilla Firefox – Confirm Security Exception. ........................................................40 

Figura 40 – Installation Wizard. ..............................................................................................................42 

Figura 41 – Installation Wizard – Formulário. ........................................................................................44 

Figura 42 – Tela de LOGON de administração do BLOCKBIT UTM. ........................................................45 

Figura 43 - Topologia da rede – BLOCKBIT UTM Manager. ....................................................................46 

Figura 44 - Topologia da rede – BLOCKBIT UTM H.A. .............................................................................47 

Figura 45 - Tela de Login – BLOCKBIT UTM. ............................................................................................49 

Figura 46 - Tela principal do BLOCKBIT UTM – Dashboards. ..................................................................49 



7  © BLOCKBIT 

Figura 47 - Dashboard – System. ............................................................................................................50 

Figure 48 - License info. ..........................................................................................................................51 

Figure 49 - Update License. .....................................................................................................................52 

Figura 50 - License info – Update License. ..............................................................................................52 

Figura 51 - Apply queue. .........................................................................................................................53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© BLOCKBIT  8 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1 – Comparativo de Modelos ......................................................................................................14 

Tabela 2 – Comparativo de Valores ........................................................................................................14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  © BLOCKBIT 

1 HISTÓRICO DE REVISÕES 

 

DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

17/06/2017 Lançamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© BLOCKBIT  10 

2 INTRODUÇÃO 

Obrigado por escolher o BLOCKBIT UTM.  

Este Guia do Administrador tem como objetivo auxiliar você e sua empresa a realizar o processo de 

instalação, configuração e utilização do BLOCKBIT UTM no AWS (Amazon Web Services). Ao término 

deste Guia, você estará apto a utilizar todas as funcionalidades e recursos necessários para seu 

funcionamento. 

O BLOCKBIT UTM – é um produto de cibersegurança multifuncional de última geração que inclui os 

principais recursos para segurança de rede: Como Firewall de última geração, Autenticação, 

Antimalwares, IPS (Sistema de Prevenção de Intrusão), VPN IPSec, VPN SSL, Secure Web Gateway, ATP 

(Proteção Contra Ameaças Avançadas), Dashboard, Relatórios e muito mais. 

Operando em todas as camadas do modelo OSI (Open Systems Interconnection), com recursos de 

segurança avançados e tendo todo seu gerenciamento feito através de uma interface web fácil de 

navegar, o BLOCKBIT UTM oferece toda a proteção que você precisa centralizada em um único 

equipamento. 

Como principais diferenciais, temos: 

• Proteção Avançada Contra Ameaças: Segurança inovadora, incluindo detecção e proteção em 

tempo real contra malwares, callbacks maliciosos e até mesmo ataques desconhecidos; 

• Controle Avançado de Aplicações: Gerencie facilmente o acesso a serviços e aplicações, graças 

à função de atribuição de "nomes" ao invés de “endereços ou portas”, a gestão é agilizada, o 

que melhora a segurança e reduz a necessidade do conhecimento de protocolos; 

• Antivírus e AntiMalware: Conte com recursos avançados, como Antivírus e AntiMalware 

integrados, visando impedir a execução de aplicações não autorizadas e potencialmente 

perigosas. Faça a varredura de arquivos protegidos por senha e escaneie o tráfego nos 

protocolos HTTP/HTTPS possibilitando a interrupção de downloads maliciosos; 

• Timeline: Sendo visível apenas por administradores e gestores, a Timeline permite o 

acompanhamento do histórico de acessos, de ameaças detectadas e aplicações em execução 

em uma linha do tempo exclusiva; 
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• Controle de Banda Flexível: Gerencie a largura de banda das conexões de acordo com suas 

respectivas prioridades, podendo definir velocidades de acesso para usuários, grupos, 

categorias web, tipos de serviço e mais; 

• Painel Unificado de Políticas: A definição de políticas de conformidade e níveis de acesso 

podem ser criadas e aplicadas por grupos de forma simples e inovadora, reduzindo erros de 

configuração e falhas de segurança causadas ao simplificar as regras de usuário, grupos de 

usuários, serviços e aplicações em execução; 

• Balanceamento de Link por Política: Gerencie múltiplos links de maneira revolucionária, 

atribua conexões de dados conforme cada política de segurança, tenha maior flexibilidade ao 

determinar: Conexões por endereços de rede, conteúdo de conexão, categorias web, 

aplicações, usuários, grupos de usuários e mais; 

• Acesso Remoto sem Aplicação Cliente: Utilizando tecnologia compatível de maneira nativa 

com sistemas Windows, iOS e Android, permita que seus usuários se conectem com segurança 

à sua rede, sem a necessidade de instalar qualquer software adicional. 

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: 

• Alerta: Refere-se a observações ou notas que devem ser seguidas por você com muita cautela 

durante o processo de instalação do BLOCKBIT UTM: 

 

Figura 1 – Símbolo – "Alerta". 
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• 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 UTM: Quando este símbolo aparecer, significa que as 
informações a seguir devem ser consultadas no Guia do Administrador do BLOCKBIT UTM:  

 

Figura 3 – Símbolo – Guia do Administrador BLOCKBIT UTM. 
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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 UTM 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 UTM. 

 

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 5 t3.small Somente EBS Até 5 Gbps 2 x vCPU 4GB RAM 

BB 10 c5d.large 1 x 50 SSD NVMe Até 10 Gbps 2 x vCPU 4GB RAM 

BB 50 
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 5 USD 0,0252 USD 18,1440 SOHO 

BB 10 USD 0,1029 USD 74,0880 Small 

BB 50 
BB 100 

USD 0,2059 USD 148,2480 Small 

BB 500 USD 0,4117 USD 296,4240 Medium 

BB 1000 USD 0,8235 USD 592,9200 Medium 

BB 10000 USD 1,8530 USD 1.334,1600 Large 

- USD 3,7060 USD 2.668,3200 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
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5 DEPLOY DO BLOCKBIT UTM NA AWS 

Para iniciar a instalação do BLOCKBIT UTM 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 14): 
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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. 
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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 UTM 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 UTM 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: 

 

 

Figura 27 – Associate address - Configurações. 
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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: 

 

 

Figura 29 – Public DNS (iPv4) e IPv4 Public IP. 
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5.2 Instalação do UTM no AWS 

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

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: 

 

 

Figura 31 – Installation – Phase 1. 

 

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

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

(página 35). 

Digite o comando “install” e tecle “Enter”. 
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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. 

 

Aguarde até o segundo estágio da instalação finalizar, quando ela for concluída, a mensagem 

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

 

Digite o comando “install” e tecle “Enter”. 
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Figura 34 – Installation – End of Stage 2. 

 

Por fim, no término da instalação, ao efetuar o login mais uma vez o UTM 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 
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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 UTM; 

 

 

 

Detalhes da configuração: 

 IP: 172.16.102.136  

Mask: 255.255.255.0 

Default Gateway: 172.16.102.1 

 

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 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: 
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Digite os comandos: 

 

 

 

Após realizar esse procedimento o endereço IP terá sido alterado.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Digite o comando blockbit>changeip. 

Tecle “Enter”. 

Para maiores informações sobre como licenciar seu produto, consulte o 

manual do BLOCKBIT UTM. 
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6 CONFIGURAÇÃO DE EXCEÇÃO 

Esta seção irá apresentar como configurar exceção nos navegadores web: Google Chrome e Mozilla 

Firefox. 

Ao realizar o primeiro acesso a Interface Web do BLOCKBIT UTM é normal que os browsers emitam um 

alerta de segurança informando um erro de certificado. Isso ocorre porque o browser não reconhece 

como confiável nenhuma autoridade certificadora que valide o acesso a esta página. Portanto, é 

necessário fazer a configuração de exceção no navegador web.  

Para configurar a exceção, siga os passos:  

1. Conecte no navegador de internet e acesse o endereço: https://172.16.102.136:98. 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 “Advanced”;  

 

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

abaixo. 
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Figura 36 – Exceção Chrome – Botão “Advanced”. 

 

2. Clique no link “Proceed to 172.16.102.136 (unsafe)” para aceitar esta página como confiável; 

 

 

 

Figura 37 – Exceção Chrome – “Proceed to 172.16.102.136 (unsafe)”. 
 

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

 

 
Figura 38 – Exceção Mozilla Firefox – Your connection is not secure. 

 

3. Clique no botão “Confirm Security Exception”. 

 

 
Figura 39 – Exceção Mozilla Firefox – Confirm Security Exception. 
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A configuração de exceção no Mozilla Firefox foi realizada com sucesso. 
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7 ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO 

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

A seguir será apresentado o processo de instalação e o correto preenchimento de todos os campos 

requisitados pelo formulário. 

7.1 Instalação do BLOCKBIT UTM 

Para instalar o BLOCKBIT UTM, siga os seguintes passos: 

1. Conecte no navegador de internet e acesse o endereço: https://172.16.102.136:98. Caso tenha 

alterado o endereço IP, utilize o IP alterado; 

 

Figura 40 – Installation Wizard. 
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2. Digite os seguintes dados no frame “Server settings”, para as configurações iniciais de rede do 

BLOCKBIT UTM: 

• Description: Campo para descrever o nome do servidor. Ex.: BLOCKBIT UTM; 

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

• Time Zone: Selecionar o fuso horário no qual sua empresa se encontra. Ex.: 

America/New York; 

• NTP Server: Defina o servidor de sincronização de relógio. Ex.: pool.ntp.org;  

• Hostname: Nome do Hostname. Pode ser qualquer um desde que esteja conforme 

padrão FQDN - Fully Qualified Domain Name. Ex.: utm.blockbit.com; 

• DNS suffix: Domínio da rede. Ex.: blockbit.com; 

• 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; 

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

• Integrity key: Chave de integridade do sistema, utilizada no processo de criptografia 

dos arquivos de backups. Este campo é gerado automaticamente. 

 

3. Digite os seguintes dados no frame “Certificate”, estas informações serão utilizadas para a 

criação do certificado SSL no console de administração do BLOCKBIT UTM: 

• Country: Defina o país. Ex.: US; 

• State: Defina o estado. Ex.: New York; 

• City: Denfina a cidade. Ex.: New York; 

• Organization: Defina o nome da empresa. Ex.: BLOCKBIT; 

• E-mail: Defina o e-mail do administrador. Ex.: maderno@blockbit.com; 

• Organizational Unit: Defina o departamento. Ex.: QA; 

• Expires (years): Defina o tempo de validade do ceritificado. Ex.: 10 anos; 

• Hostname: Defina o FQDN para o certificado. Ex.: utm.blockbit.com. 
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4. Digite os seguintes dados no frame “Authentication”, define o domínio local padrão para a 

autenticação de usuários do BLOCKBIT UTM: 

•  Default domain: Defina o dominio default de autenticação. Ex.: blockbit.com. 

 

5. Digite os seguintes dados no frame “Administration”, a senha do usuário “admin” da console 

de administração do BLOCKBIT UTM: 

• Admin user password: Insira uma senha com no mínimo oito caracteres. A senha deve 

conter letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais. Ex.: q1W@e3R$;  

• Confirmation Save: Confirme a senha inserida acima. 

 

6. Clique no botão “Save”. A tela abaixo será exibida solicitando a confirmação, ao clicar em “ok” 

o sistema irá aplicar as configurações e será reinicializado. 

 

 

Figura 41 – Installation Wizard – Formulário. 

 

• Clique no botão “OK”. O sistema irá aplicar as configurações e será reinicializado. 
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Ao finalizar esses passos o Assistente de Instalação terá sido finalizado com sucesso. 

Aguarde a inicialização, o navegador fará um AUTO-REFREESH do endereço de acesso à interface WEB 

e retornará a interface de logon. 

 

Figura 42 – Tela de LOGON de administração do BLOCKBIT UTM. 
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8 AMBIENTE DE REDES 

Esta seção irá apresentar um exemplo de ambiente de rede. No BLOCKBIT UTM, é possível instalar duas 

configurações de servidores: Standalone e H.A. 

Para melhor contextualização, utilizaremos uma topologia fictícia, porém muito comum entre os 

prováveis ambientes que devem utilizar o BLOCKBIT UTM. 

8.1 BLOCKBIT UTM – Standalone 

Nesta configuração, é instalado apenas um servidor dedicado.  

 

Figura 43 - Topologia da rede – BLOCKBIT UTM Manager. 

 

As vantagens de utilizar essa topologia são: Economia de máquinas e facilidade de implementação. 
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8.2 BLOCKBIT UTM – H.A. 

Nesta configuração, são instalados dois servidores. Ou seja, um servidor Primário e um servidor 

Secundário. 

 

Figura 44 - Topologia da rede – BLOCKBIT UTM H.A. 

 

As vantagens de utilizar essa topologia são: Alta disponibilidade e flexibilidade. 

 

 

 
 

Para maiores informações sobre High Availability, consulte o manual do 

BLOCKBIT UTM. 

 



© BLOCKBIT  48 

9 INTERFACE WEB 

Esta seção irá demonstrar como realizar o acesso a Interface Web do BLOCKBIT UTM.  

O BLOCKBIT UTM possui uma interface moderna, de fácil uso e responsiva, ou seja, é capaz de se 

adequar a tela de qualquer dispositivo utilizado para acesso (tablets, smartphones, notebook, etc.). 

Isso garante agilidade e facilidade para sua empresa, podendo ser acessado a qualquer hora e local.  

Para acessar a Interface Web do BLOCKBIT UTM, siga as orientações. 

9.1 Acessando a Interface Web – BLOCKBIT UTM 

Utilize um dos navegadores recomendados. 

1. Conecte-se à internet e acesse o endereço: https://172.16.102.136:98. Caso tenha alterado o 

endereço IP, utilize o IP alterado; 

2. Acesse utilizando os seguintes dados: 

• User: O Login do usuário cadatrado, além disso, caso o E-mail tenha sido cadastrado, é 

possível utilizá-lo para efetuar o login. Ex.: admin; 

• Password: Senha cadastrada; 

• English: Define-se o idioma desejado para acessar a Interface Web. O idioma pode ser Inglês 

ou Português. Ex.: English. 
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Figura 45 - Tela de Login – BLOCKBIT UTM. 

 

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

Será exibido a tela principal do BLOCKBIT UTM, denominada Dashboard. 

 

 

Figura 46 - Tela principal do BLOCKBIT UTM – Dashboards. 
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9.2 Acessando a Interface Web – Licenciamento 

Para a utilização dos recursos do BLOCKBIT UTM é necessário realizar o licenciamento de sua 

instalação, siga os passos para a seguir: 

 

 

 

Para aplicar ou renovar a licença de ativação é necessário fornecer o UUID - Indicador Único Universal 

do seu BLOCKBIT UTM. 

1. Para visualizar o UUID de seu equipamento acesse o menu Dashboard, opção System: 

 

Figura 47 - Dashboard – System. 

 

• O widget License irá informar o Device Number: Ex.: UUID 564D0F49-7176-1A1F-5D37-

EB37CEE28B9A. Copie o UUID e encaminhe para o seu canal de atendimento, que irá lhe 

fornecer o número da licença; 

Para realizar o licenciamento do BLOCKBIT Network Security é necessário 

estar conectado à internet e com acesso a Porta 443 sem proxy para os 

seguintes endereços: 

https://license.blockbit.com 

https://update.blockbit.com  

https://license.blockbit.com/
https://update.blockbit.com/
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• Você receberá o código License number, do seu canal de atendimento. Ex.: 4986-C032-

14BD-2849. 

 

2. Para aplicar ou renovar a licença de ativação acesse o menu System, opção License: 

Na tela de licença que fica em System >> License, a tela abaixo será exibida: 

 

Figure 48 - License info. 

 

3. Ao clicar em [ ] a tela abaixo será exibida: 
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Figure 49 - Update License. 

 

• Serial Number: Defina o número da licença. Ex.: 4986-C032-14BD-2849; 

• Após isso clicar no botão “Accept and Save” a tela abaixo será exibida. 

 

Figura 50 - License info – Update License. 
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4. Após salvar a licença, a solicitação será enviada para uma fila de comando onde poderá será 

executada para ser aplicada no sistema. A tela abaixo informa a fila de comandos no aguardo 

para serem executados; 

 

Figura 51 - Apply queue. 

 

Após clicar em ”Apply” o sistema irá aplicar as configurações referentes ao licenciamento do produto. 
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