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Na área informática desde 1986

Na área telecom desde 1989, com as antigas BBS

Com ISP desde 1996, com a MMA Internet que 
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sendo atualmente o maior ISP do reconcavo e 
baixo sul da Bahia
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O NIC.br entrega apenas um bloco /22 a cada 6 meses

Esta situação de entrega de IPs vai piorar

A adoção do IPv6 ainda é lenta

NAT atingiu seus limites - inclusive os legais

OSPF + PPPoE para ISP
O Problema



OSPF + PPPoE para ISP
Porque fazer ?

Quando estamos 
com 1 localidade 
tudo bem…

Quando estamos 
com até 4 ERBs 
tudo bem…



OSPF + PPPoE para ISP
Porque fazer?

E quando 
passamos para uma 
situação assim???

Quando estamos 
com mais de 100 
ERBs???



OSPF + PPPoE para ISP 
O NAT atingiu seus limites

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



Responsabilidade Civil 
sobre os IPs com o novo 
Marco Civil

OSPF + PPPoE para ISP 
O NAT atingiu seus limites



 

OSPF + PPPoE para ISP
Planejando a Configuração

Ser um AS ( Desejável )

Ter Endereços IP suficientes para a demanda

Ter a parte de distribuição de IPs pronta ( http://
mum.mikrotik.com/presentations/BR13/andrade.pdf )

Planejar a mudança em um horário CONVENIENTE

Desejável conhecer um pouco de OSPF ( MTCRE )



OSPF + PPPoE para ISP 
Executando a Configuração

Já Somos o AS65536

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

Já temos o freeradius instalado para a distribuição dos IPs 
( http://mum.mikrotik.com/presentations/BR13/
andrade.pdf ).



OSPF + PPPoE para ISP 
Executando a Configuração

Para configurar o OSPF no concentrador PPPoE basta executar :

/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=ether1-Wan network-type=broadcast
/routing ospf network
add area=backbone network=200.200.200.0/24



OSPF + PPPoE para ISP 
Resultado Da Configuração

Repetir o processo para todos os seus concentradores 

Eis os resultados na sua Routerboard :



OSPF + PPPoE para ISP 
Resultado Da Configuração

Eis os resultados na sua Routerboard :



Dúvidas?????



Contatos :
Web : http://www.mma.com.br
e-mail : mauricio@mma.net.br
Telefones : +55(75)3631-6564
                     +55(75)9858-5888
Twitter : @MMA_Internet
Facebook : http://facebook.com/MMA_Internet
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