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Requisitos para a instalação da máquina virtual DCM Cloud:

• Processador e sistema operacional de 64 bits;
• Tecnologia VT-X habilitada na BIOS;
• 20GB de espaço em disco;
• 1GB de memória RAM;
• Java JRE instalado.

1. Se a tecnologia de virtualização já está habilitada em seu computador, vá para o passo 4. Caso
contrário, continue no passo 2.

2. Reiniciar o computador no qual a máquina virtual será instalada.

3. Durante a inicialização do sistema, acessar as configurações de BIOS e habilitar a tecnologia de
virtualização e salvar as configurações.

4. Já com o sistema operacional em funcionamento, acessar no navegador web de sua preferência, o
endereço: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads



5. Descarregar a instalação do VirtualBox de acordo com o seu sistema operacional e a extensão do 
VirtualBox:

6. Instalar o aplicativo VirtualBox.

7. Instalar a extensão do VirtualBox.

8. Abrir o aplicativo VirtualBox.



9. Acessar “Arquivo (F)”:



10. Acessar Importar Appliance:



11. Localizar o arquivo da máquina virtual “DCMCloud-1_2.ova”:



12. Selecionar a opção “Próximo”:



13. Selecionar a opção “Importar”:



14. Aguardar o processo de importação da máquina virtual:



15. Com a importação concluída, selecionar a opção “DCMCloud-1_2”:



16. Selecionar a opção “Iniciar (T)”:



17. Se a mensagem de erro abaixo for exibida, selecionar a opção “Alterar configurações de Rede”:



18. Se no passo anterior você selecionou “Alterar configurações de Rede”, neste passo selecionar a 
opção “OK”, sem alterar em nenhuma configuração:



19. A máquina virtual será inicializada, ao visualizar a tela abaixo, dar um “Enter” para selecionar a 
opção “Ubuntu”:



20. Neste momento a máquina virtual já está funcionando. Acessar as configurações através do 
usuário “config” e senha “config”, pressionando “Enter” após digitar o usuário e senha:

É normal que ao digitar a senha nenhum caractere seja exibido.



21. Na sequencia, a tela principal de configurações é exibida:



22. Digitar a opção “1” para configurar o endereço de IP (se necessário):



23. Digitar a opção “4” para selecionar a interface de rede (se necessário):

24. Realizar as demais configurações necessárias.



25. Com todas as configurações realizadas, digitar o comando “apply” seguido da tecla “Enter” para
salvar as novas configurações:



26. A máquina virtual será reinicializada e uma tela semelhante a esta, será exibida:



27. Para verificar o correto funcionamento da máquina virtual, abrir o prompt a partir do menu 
“Iniciar”:

28. No prompt de comando, executar o comando de ping para o endereço de IP da máquina virtual. 
O resultado esperado é que todos os pacotes sejam respondidos e nenhum seja perdido.

Neste momento a máquina virtual DCM Cloud está pronta para funcionar.



29. Acessar no navegador web de sua preferência, o endereço IP configurado anteriormente 
(192.168.1.90). Para efetuar o primeiro login, utilizar o usuário “dcm@dcmtech.com.br” e a senha 
“1234”:



30. Após acessar o DCM Cloud, selecionar a aba de “Configurações” e ajustar as configurações de 
rede em conformidade com as configurações feitas nos itens 22 à 25. Após selecionar a opção 
“Salvar”, sua máquina virtual estará pronta para receber o primeiro sensor:


