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HiperNET

Fundada em 2009, atendendo as cidades de Apodi e
Governador Dix-Sept Rosado no Rio Grande do Norte.
Revolucionou o mercado dessas cidades trazendo velocidades
superiores as atuais oferecidas por outros provedores e no
seu modo de autenticar os clientes com o PPPoE.



Objetivo

Nosso proposito nessa apresentação é passar um pouco da
nossa experiencia usando o PPPoE em Redes Sem Fio. Na
autencicação por esse modo conseguimos um ambiente de
maior segurança, evitando assim o uso do acesso a internet
por pessoas não autorizadas.



Sumario
•O Que e o Protocolo PPPoE?
• Como Funciona?
• Criando um Servidor PPPoE com RouterOS.
• Desenhando uma Rede Com PPPoE e Servidor Radius
•Beneficios.
•Devantagens.



O que e o protocolo PPPoE?
O PPPoE (Point-to-Point Protocol Over Ethernet) Foi

criado para ser utilizado inicialmente em redes ethernet. De
um modo geral, PPPoE é usado para distribuir endereços IP
aos clientes com base no nome de usuário e senha(e estação
de trabalho, se desejado) de autenticação. Não é
aconselhável a utilização de endereços IP estático ou DHCP na
mesma interface do PPPoE, por razões óbvias de segurança.



O que e o protocolo PPPoE?
Algumas Observações:
•Ao usar o PPPoE o cliente cria um túnel virtual com o
concentrador de conexão PPPoE.
• O Cliente não tem IP Configurado que é dado pelo PPPoE
Server.
• O cliente tem que esta no mesmo barramento físico que o
servidor PPPoE.



Como Funciona o PPPoE



Como Funciona o PPPoE
Ao Soliciar uma conexão PPPoE o cliente
envia um pacote PADI (PPPoE Active
Discovery Initiantion. Esse PADI e enviado
para o broadcast contendo o endereço
fisico do cliente.

O Servidor ao receber uma solicitação
PADI responde com um PADO (PPPoE
Active Discovery Offer. O PADO recebe as
informacoes do PADI e adiciona seu
endereço fisico e envia para o cliente uma
oferta de seus serviços. Tendo o cliente
aceitar ou rejeitar a oferta. Lembramos
que o cliente pode Receber vários PADOs.



Como Funciona o PPPoE
Depois de receber e aceitar o PADO o
cliente responde com um PADR (PPPoE
Active Discovery Request) . Este pacote
e enviado para o concentrado de
acesso. No PADR o cliente requisita do
servidor que seja iniciado a sessão PPP.

Quando o concentrador recebe o PADR
ele gera um identificação exclusiva para
(ID) para a sessão PPP e envia para o
cliente através do pacote chamando
PADS (PPPoE Active Discovery Session-
confirmation). Após esse processo
inicia-se a conexão cliente servidor.



Configurando um Servidor 
PPPoe usando RouterOS



Configurando um Servidor 
PPPoe usando RouterOS

Primeiro criaremos uma Pool de Enderecos IP 
para o Servidor PPPoE entregar as estacoes:

IP – Pool

NAME: Nome do Pool
ADDRESS: Range de endereços que vão estar 
disponiveis para os clientes.

ip pool add name=PPPoE-PooL ranges=10.10.10.1-10.10.10.253 next-pool=none



Configurando um Servidor 
PPPoe usando RouterOS

Agora vamos configurar o Profile:

PPP – Profile 

• NAME – Nome do profile
• LOCAL ADDRESS: Endereco do Servidor PPPoE. IP que 
o servidor PPPoE vai informar como sendo seu ip as 
estacoes.
• REMOTE ADDRESS: Enderecos que o Servidor PPPoE 
vai entregar as estacoes.



Configurando um Servidor 
PPPoe usando RouterOS

Na aba Limits temos podemos observar a seguinte opção:

• RATE LIMIT (rx/tx): Aqui podemos limitar as velocidades
dos clientes, ou seja, sempre que o cliente desse profile
logar ele vai adicionar um Queue Simple com as
velocidades determinadas nessa opcao.

ppp profile add name="Profile 1" local-address=10.10.10.254 
remote-address=PPPoE-Pool rate-limit=100k/200k



Configurando um Servidor 
PPPoe usando RouterOS

Agora vamos configura um usuario e uma senha de uma
determinada estação:

PPP – Secret

• NAME: nome do usuario.
• PASSWORD: Senha do usuario.
• SERVICE: Selecionamos o PPPoE.
•CALLER ID: Aqui podemos adicionar o MAC.
• PROFILE: O Perfil criado que vai atender a necessidade da
estação
• LIMIT BYTES IN / OUT: Podemos limitar a quantidade de
bytes que o usuario poderar usar em cada seção.

ppp secret add name=hipernet password=123 caller-id=XX:XX:XX:XX:XX:XX service=pppoe profile="Profile 1"



Configurando um Servidor 
PPPoe usando RouterOS

Criaremos então o Servidor PPPoE:

PPP – PPPoE Server

• SERVICE NAME: Nome do Servidor.
• INTERFACE: Interface que o Servidor ira funcionar.
• ONE SESSION PER HOST: Se habilitada permite uma
conexão apenas por usuario/senha.

interface  pppoe-server server add service-name=Servico_PPPoE_1 interface=ether1 default-profile=default 
one-session-per-host=yes



Servidor PPPoE e Radius
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interface  pppoe-server server add service-name=Servico_PPPoE_1 interface=ether1 default-profile=default 
one-session-per-host=yes
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