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Problemas no Presente com Redes NAT!

Problemas Futuros com Rede NAT
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Planejando a Migração!

Executando a Migração!

Resolvendo Problemas Pós-Migração
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Problemas no Presente com Redes NAT

Sem acesso aos usuários 
“atrás”do NAT!

Sem controle de “Quem 
Faz o Que”!

Problemas de aplicações 
que não suportam o duplo 
NAT!

Estouro no número de 
downloads em sites
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Problemas no Futuro com Redes NAT

Responsabilidade Civil 
sobre os IPs com o novo 
Marco Civil
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Planejando a Migração

Ser um AS!

Ter Endereços IP suficientes 
para a migração!

Separar blocos de IP em 
quantidade necessária para o 
uso com folga ( pense em 
crescer )!

Preparar um servidor Radius 
para não desperdiçarmos IPs!

Preparar um Script para 
migrar o seu concentrador 
PPPoE de NAT para roteador
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Planejando a Migração

Planejar a mudança 
em um horário 
CONVENIENTE!

Desejável conhecer 
um pouco de OSPF
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Executando a Migração

Já Somos o AS65536!

Temos o Bloco de IP 200.200.0.0/20 para uso com os Clientes!

Temos o freeradius instalado numa máquina Linux 
( usaremos o Ubuntu no exemplo ) com suporte a MySQL e 
capaz de fazer autenticação básica dos usuários do provedor.
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Executando a Migração

Configurações Especificas para o Freeradius

- Editar o arquivo /etc/freeradius/sites-avaliable/default
- Com seu editor favorito, procure por 

- Editar o aqruivo /etc/freeradius/sqlippool.conf

- Com seu editor favorito, procure por 
# $INCLUDE sql/mysql/ippool.conf!
$INCLUDE sql/postgresql/ippool.conf

e substitua por
 $INCLUDE sql/mysql/ippool.conf!
# $INCLUDE sql/postgresql/ippool.conf

main_pool

e substitua por 
sqlippool
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Executando a Migração

Configurações Especificas para o Freeradius

- Criar a tabela radippool no MySQL com a seguinte estrutura :

CREATE TABLE radippool (!
  id                    int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,!
  pool_name             varchar(30) NOT NULL,!
  framedipaddress       varchar(15) NOT NULL default '',!
  nasipaddress          varchar(15) NOT NULL default '',!
  calledstationid       VARCHAR(30) NOT NULL,!
  callingstationid      VARCHAR(30) NOT NULL,!
  expiry_time           DATETIME NULL default NULL,!
  username              varchar(64) NOT NULL default '',!
  pool_key              varchar(30) NOT NULL,!
  PRIMARY KEY (id),!
  KEY radippool_poolname_expire (pool_name, expiry_time),!
  KEY framedipaddress (framedipaddress),!
  KEY radippool_nasip_poolkey_ipaddress (nasipaddress, pool_key, framedipaddress)!
) ENGINE=InnoDB;
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Executando a Migração

Configurações Especificas para o Freeradius

- Preencher a tabela radippool no MySQL

- Usaremos um Pequeno shell script para gerar a query de preenchimento de nossa tabela :

- Executar a query no MySQL e preencher a tabela.

#!/bin/bash!
for i in $(seq 0 255);do!
        echo "INSERT INTO radippool (pool_name, framedipaddress) VALUES ('main_pool', ‘200.200.0."$i"');"!
done
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Migrando o concentrador PPPoE de NAT para Router!

Parar o serviço PPPoE!

Remover TODAS as regras de NAT!

Executar no seu concentrador PPPoE :
/ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4!
/routing ospf instance!
set [ find default=yes ] redistribute-connected=as-type-2 router-id=[:resolve "$[/system identity get name].dominio.com.br" ]!
/routing ospf interface!
add authentication=md5 authentication-key=senha interface=Wan network-type=broadcast!
/routing ospf network!
add area=backbone network=200.200.200.0/24!
/ppp profile!
add dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 local-address=10.0.0.1 name=default-PPPoE-IP!
/ip firewall connection tracking!
set enabled=no!
/ip firewall filter!
add chain=input comment="Aceita inicio da secao OSPF" dst-address-list=!Permite_Trafego_Interno protocol=ospf!
move [find comment="Aceita inicio da secao OSPF"] 0
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Resultado Da Migração

Reabilitar o Servidor PPPoE e observar os usuários reconectarem !

Repetir o processo para todos os seus concentradores !

Eis os resultados na sua Routerboard :
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Eis os resultados na sua Routerboard :
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Eis os resultados na sua Routerboard :



Dúvidas?????
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