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Procedimentos de instalação dos Hardwares de Baixo Custo 
 

Confira se você está recebendo os seguintes itens: 

 Um Raspberry PI Modelo B 

 Uma fonte para o Raspberry PI 

 Um SSD (opcional) 

 Uma antena GPS Adafruit 

 Cartão de memória SDHC 8GB Transcend Classe 10 (acoplado ao 

Raspberry) 

 Um Cubox 

 Uma fonte para o Cubox 

 Pendrive 8GB Sandisk (opcional) 

 Cabo HDMI para VGA 

 

  



Instalação Física 
 

Para a instalação física do kit de baixo custo, salienta-se que tanto o 

Raspberry quanto o Cubox devem ficar conectados no equipamento de rede 

mais perto possível do equipamento de core da instituição. 

 

Raspberry PI 

 

** IMPORTANTE **   

A antena do GPS deve ficar em um local com visada para o céu ou o mais 

próximo possível, caso contrário, poderá interferir no resultado dos testes. 

 

Conecte os cabos de acordo com a Figura 1. Lembrando que o SSD não está 

disponível para todos os kits enviados. 

 

 

Figura 1 - Raspberry PI 

  



A placa controladora do GPS já está conectada ao Raspberry pela interface 

serial. Você deve ligar a antena do GPS à controladora como indicado pela Figura 2. 

 

 

Figura 2 - GPS 

  

  

Controlador

a GPS 



Cubox 

 

Para instalar o Cubox ligue os cabos conforme mostrado na Imagem 3.  

OBS.: O pendrive pode não estar incluído no seu kit. 

 

 

Figura 3 - Cubox 

 

 

  



Configuração da Estação para fazer a configuração 
 

Os dois equipamentos, Raspberry e Cubox, estão configurados com os IPs 

10.255.255.1/24 e 10.255.255.2/24, respectivamente. 

 

Para ilustrar este guia, foi utilizando o sistema operacional Windows 7. Caso 

você esteja utilizando outra versão do Windows ou mesmo outro Sistema 

Operacional será necessário adequar as instruções à sua estação de trabalho.  

 

Abaixo seguem os passos a serem executados: 

1. Acessar o servidor em outra máquina, colocando a mesma no mesmo 

segmento de rede do servidor, por exemplo: 10.255.255.5. 

2. Acesse o menu “Iniciar > Painel de Controle > Central de Rede e 

Compartilhamento” e no lado esquerdo escolha, “Alterar as 

configurações do adaptador” (Figura 4), no qual vai aparecer a tela 

conforme imagem da Figura 5: 

 

 

Figura 4 

  



: 

 

 

Figura 5 

 

3. Clique com o botão direito em cima da placa de rede do computador, e 

escolha a opção “Propriedades” (Figura 6): 

 

 

Figura 6 

4. Neste momento será feita a inserção do IP da máquina no mesmo 

segmento de rede do GWT, para ser iniciado o acesso. Dê um clique 

duplo em “Protocolo TCP/IP Versão 4”, conforme selecionado na 

Figura 7. 



 

 

Figura 7 

 

5. Selecione a opção “Usar o seguinte endereço IP:” e digite o IP exemplo 

10.255.255.5 como de acordo com a Figura 8, e depois clique no botão 

OK. 

 

 

Figura 8 



6. Para testar, execute um comando através do prompt de comando. 

Clique no botão “Iniciar”. No campo destinado a “Pesquisar programas 

e arquivos” clique e digite CMD e tecle ENTER (Figura 9). 

 

 

Figura 9 

 

7. Na tela do prompt digite: “Ping 10.255.255.1”, tecle ENTER e o 

resultado deve ser exatamente o da Figura 10. 

 

 

Figura 10 

  



8. Saia da tela cima digitando “EXIT” e tecle ENTER. Abra o navegador 

de sua preferência e no local do endereço digite o endereço 

http://10.255.255.1 (Figura 11) para acessar a interface de 

configuração do Portal da Instituição. 

 

 

Figura 11 - Tela Inicial 

 

  



Configuração da Aplicação 
 

Para configurar o Portal da Instituição, deve-se entrar na ÁREA 

ADMINISTRATIVA através da interface gráfica do Portal, na qual vai ser solicitado 

as credenciais de acesso para o Login, as quais são as que seguem:  

 

Usuário : admin  

Senha : web.admin 

 

Ao logar, a tela inicial é como a da Figura 12. Observe que agora existe um 

menu na barra preta no topo da página. 

 

 

Figura 12 - Tela após o login 

 

Para configurar o ambiente, siga os seguintes passos: 

1. No menu, clique em Configurações. Na barra lateral acesse Sistema 

> Ambiente (Figura 13) para iniciar as configurações básicas do 

ambiente. 

 



 

Figura 13 

 

2. Na aba de Instituição (Figura 14) preencha as informações de acordo 

com sua instituição, principalmente a parte de contato. É importante 

ressaltar que o campo SIGLA define o valor que aparecerá no “logo” da 

página, onde está escrito Portal XYZ. 

 

 

Figura 14 - Informações da Instituição 

 

3. Aba Sistema (Figura 15) é onde serão configurados alguns parâmetros 

para o sistema operacional. No caso do NTP1 e NTP2, o ideal é utilizar 

o servidor do PoP onde a instituição se conecta e/ou algum outro PoP 

vizinho. 

 



 

Figura 15 – Sistema 

 

4. Aba Rede (Figura 16) – é feita a configuração da interface de rede do 

equipamento. Possibilita configurar a interface para obter IP via DHCP 

ou estático. O endereço IP deve ser público e de preferencia fora de 

uma rede com firewall. No momento, deixe a opção IPv6 desabilitado. 

 

 

Figura 16 – Rede 

 

 

 

5. Aba Serviços Habilitados (Figura 17) – Possibilita habilitar/desabilitar os 

principais serviços do ambiente. No caso do Raspberry o BWCTL 

DEVE estar desabilitado, já para o Cubox o OWAMP DEVE estar 

desabilitado. 

 



 

Figura 17 - Serviços Habilitados 

 

6. Aba perfSONAR (Figura 18) – Nesta aba os campos a serem 

preenchidos são: 

 Nome do Portal Raiz: Nome que aparecerá como sendo o portal 

“pai” para este equipamento. Por padrão é para cadastrar o nome 

do portal do PoP onde a instituição se conecta. Ex: Portal PoP-XX 

 URL Portal Raiz: A URL para acesso ao portal do PoP, com isso 

facilita a navegabilidade entre os portais quando é escolhido no 

menu superior a opção Outros Portais. 

 Host padrão para teste de VAZÃO: endereço para o CUBOX 

 Ponto de Acesso WEB: é preenchido automaticamente toda vez 

que o host for mudado. Para verificar se o host está correto, clique 

no botão ao lado direito. Esta opção só fica funcional depois da 

primeira configuração. 

 Host padrão para teste de ATRASO: endereço para o 

RASPBERRY 

 Ponto de Acesso WEB: é preenchido automaticamente toda vez 

que o host for mudado. Para verificar se o host está correto, clique 

no botão ao lado direito. Esta opção só fica funcional depois da 

primeira configuração. 

OBS: 

Se você estiver configurando o RASPBERRY, o Host padrão para teste 

de ATRASO será o próprio endereço do equipamento, já o Host padrão 

para teste de VAZÃO será o endereço do CUBOX. 

Se você estiver configurando o CUBOX, o Host padrão para teste de 

VAZÃO será o próprio endereço do equipamento, já o Host padrão 

para teste de ATRASO será o endereço do RASPBERRY. 



 

Figura 18 – perfSONAR 

 

7. Aba Atualizações (Figura 19) – Verifica/atualiza a versão da aplicação. 

Pode ser selecionado para fazer automaticamente ou manual. No 

momento, deixar desabilitado a opção de atualização automática. 

 

 

Figura 19 – Atualizações 

 

8. Aba Ações (Figura 20) – Possibilita reiniciar/desligar o equipamento. 

 

 

Figura 20 – Ações 

 



9. Depois de tudo configurado, clique no botão Salvar Alterações e em 

seguida em Aplicar Configurações Salvas. Isso fará com que o 

equipamento reinicie, aplicando as novas configurações. 

OBS: 

Os equipamentos serão reiniciados ao alterar algum parâmetro que 

contenha o asterisco (*) no campo de configuração. 

 

 


