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Um roteador, por definição, é um equipamento com no
mínimo duas interfaces de rede que encaminha os
pacotes oriundos de uma das interfaces à outra, de
acordo com regras pré-definidas
O roteamento é sem dúvida um dos principais serviços
(protocolos) da rede TCP/IP, já que é por meio dele que
é possível um pacote originado no Brasil chegar
rapidamente ao Japão
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 Uma máquina Linux, com duas ou mais interfaces de
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rede, também pode funcionar como um roteador.
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 O roteamento estático trabalha com uma tabela que é
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lida linha-a-linha de tal modo que quando for encontrada
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uma regra que atenda a "demanda" o sistema pára
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imediatamente. Analisemos uma tabela de roteamento
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A primeira linha informa que, para pacotes destinados à
rede 192.168.1.0/24, basta "jogar" os mesmos pela
interface eth0, já que o roteador (0.0.0.0) não é definido.
A segunda linha trata da rota para a interface de
loopback.
A terceira linha trata do roteador padrão. Para destino
qualquer (0.0.0.0) deve-se encaminhar os pacotes para o
endereço 192.168.1.254.
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De um outro modo, esta tabela nos diz o seguinte: se
um pacote for destinado à 192.168.1.0/24 o
"roteamento" analisará somente a primeira linha e
simplesmente "jogará" o pacote na interface eth0, se o
pacote for destinado a qualquer endereço iniciado com
127 o pacote será "jogado" pela interface virtual lo e
por último para qualquer outro destino (0.0.0.0) o
pacote será encaminhado para 192.168.1.254 e este
"que se vire". Observe que o endereço 192.168.1.254 é
um endereço "atingível" pela interface eth0.
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 Na Ilustração observamos várias sub-redes interligadas
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por máquinas Linux, configuradas como roteadores, e
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uma delas conectada à Internet. Vamos montar uma
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tabela simplificada de roteamento para que todas a
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Comfigurando
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!"#$#! .*&/0123,&)*!*!3*'(,)
.*&/0123,&)*!*!3*'(,)
Para!"#$#!
transformarmos
nossa máquina, de uma estação
<"0"'=0"6&L*0#"0#*&'6*&&"'#EH%76"K'21'%#
com<"0"'=0"6&L*0#"0#*&'6*&&"'#EH%76"K'21'%#
duas interfaces de rede, em um roteador basta
0121K'1#'%#'0*=1"2*0'D"&="'&1="0#*&'*'D7='
setarmos
o bit ip_forward para 1. Isto pode ser feito
0121K'1#'%#'0*=1"2*0'D"&="'&1="0#*&'*'D7='
5*#'*'5*#"62*Y
com5*#'*'5*#"62*Y
o comando:
!"#$%&%'%()*$"(+,+(-!.(/)01(/)23$*45*6
!"#$%&%'%()*$"(+,+(-!.(/)01(/)23$*45*6



*%'+,+".7%84%-!./)01%/)23$*45*69&
*%'+,+".7%84%-!./)01%/)23$*45*69&
E imediatamente
nossa máquina passará a rotear
Z'7#127"="#16=1'6*&&"'#EH%76"'$"&&"0E'"'
pacotes
de uma interface à outra. Este roteamento
Z'7#127"="#16=1'6*&&"'#EH%76"'$"&&"0E'"'
*%=0"B'Z&=1'0*=1"#16=*'*5*0010E'&*#16=1'&1
ocorrerá
somente se os pacotes tiverem um destino
*%=0"B'Z&=1'0*=1"#16=*'*5*0010E'&*#16=1'&1
1J$4>57=*'M'*%=0"'76=10L"51K'5"&*'5*6=0E07*'*&
explícito
à outra interface, caso contrário os pacotes
%#'0*=1"2*0'&1G#16="'"'0121K'1'&1%'=0EL1G*
não1J$4>57=*'M'*%=0"'76=10L"51K'5"&*'5*6=0E07*'*&
serão roteados, ou seja, um roteador segmenta a
%#'0*=1"2*0'&1G#16="'"'0121K'1'&1%'=0EL1G*
rede,
e seu tráfego, criando sub-redes distintas.
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27"@0"#"'1&A%1#B<75*'">"7C*D'E4%&<0"8)*'-FG
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 Configurando sub-redes
&%>?0121&'5*#$*&<"&'21'K'0*<1"2*01&'1'K'54716<1&'$"0"'<1&<1&G'L'#BA%76"'
MN0*J1&&*0OD'A%1'<"#>,#','%#'0*<1"2*0D'76<1047@"0B'1&<"&'&%>?0121&'P'0121'2"'
 Como caso de estudos vamos montar a estrutura de
!"#$%&'()*'+*&,'2*'EQ(!G'R&<"'#BA%76"'&10B'*'0*<1"2*0'$"20)*'21'5"2"'%#'2*&'K
sub-redes mostrada:
0*<1"2*01&G
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Configurando sub-redes

E4%&<0"8)*'-FX'W7"@0"#"'21'&%>?0121&

Neste diagrama percebemos que, após as configurações
necessárias,
teremos 6 sub-redes compostas de 6
!"#$4!
&.0'!/3!305,/'
roteadores e 6 clientes para testes. A máquina “Professor”,
!"#$4$6!
7'53./'-30!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
que também
é um roteador, interligará estas sub-redes à
H*'0*<1"2*0'21=1#*&D'1#'$07#170*'4%@"0D'21J7670'*&'$"0S#1<0*&'2"'&1@%62"'
rede da Campus São José do IFSC. Esta máquina será o
76<10J"51'21'0121G'N*0'A%1&<91&'21'J"57472"21D'="#*&'%&"0'7$'"47"&1&D'*%'&1T"D'%#"
roteador padrão de cada um dos 6 roteadores.
U675"'76<10J"51'21'0121'2*'0*<1"2*0'01&$*6210B'$14*&'2*7&'7$V&D'#21&#*'&162*'21
54"&&1&'27J1016<1&G'E&<*'$10#7<70B'A%1'6)*'&1T"'6151&&B07*'011&<0%<%0"0'*'
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Caso de estudo (Roteadores)
!"#$4$6!
7'53./'-30!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
No
roteador devemos,
em primeiro lugar, definir os
parâmetros
da segunda interface de rede. Por questões de
H*'0*<1"2*0'21=1#*&D'1#'$07#170*'4%@"0D'21J7670
facilidade,
vamos usar ip aliases, ou seja, uma única
76<10J"51'21'0121G'N*0'A%1&<91&'21'J"57472"21D'="
interface
de rede do roteador responderá pelos dois ip's,
U675"'76<10J"51'21'0121'2*'0*<1"2*0'01&$*6210B'
mdesmo
sendo de classes diferentes. Isto permitirá que
54"&&1&'27J1016<1&G'E&<*'$10#7<70B'A%1'6)*'&1T"'61
não
seja necessário reestruturar o cabeamento. Devemos
5">1"#16<*G
adotar
a numeração do diagrama esquemático e seguir o
W1=1#*&'"2*<"0'"'6%#10"8)*'2*'27"@0"#"'1&A%
modelo
abaixo:
">"7C*X
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ENLWWYZ-[\G-K]G8G8
HR3^L(_Z\FFG\FFG\FFG.
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Caso de estudo (Roteadores)
Reiniciamos o serviço de rede com o comando:
service network restart
Adicionamos as rotas para as 5 demais sub-redes com 5
comandos baseados no modelo abaixo:
route add -net 192.168.X.0/24 gw 192.168.2.X
Onde o parâmetro net identificará a rede a ser atingida
e o gw identificará qual a interface
"conhecida" (endereço) do roteador da respectiva rede.
Configuramos o roteamento do roteador com o
comando:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
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Caso de estudo (Roteadores)
Caso necessitemos que nossa máquina permaneça
configurada como roteador e com suas rotas estáticas
mesmo após uma reinicialização, devemos editar o
arquivo /etc/rc.local e acrescentar ao final do mesmo as
rotas e o ip_forward, com a exata sintaxe descrita
acima.
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Caso de estudo (Configuração do Cliente)
No cliente devemos redefinir os parâmetros de rede,
conforme modelo abaixo:
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.X.10
NETMASK=255.255.255.0
BROADCAST=192.168.X.255
ONBOOT=yes

vi /etc/sysconfig/network
GATEWAY=192.168.X.1

Reiniciamos o serviço de rede com o comando:
service network restart
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Caso de estudo (Testes)
1. A partir do cliente "pingar" a interface mais próxima
do roteador. Se este ping não funcionar devemos revisar
a configuração física e lógica entre este e o roteador.
2. A partir do cliente "pingar" a interface externa do
roteador. Se não pingar será por que o roteador não
está roteando.
3. A partir do roteador "pingar" para 192.168.2.101. Se
não pingar é por que tem algum erro de configuração
física ou lógica na interface externa do roteador.

Roteadores





Caso de estudo (Testes)
4. A partir do roteador "pingar" para a interface interna
de um outro roteador, por exemplo 192.168.4.1. Se
houver problemas os motivos podem ser dois: não foi
escrita uma rota adequada para tal rede, verificamos
com o comando route -n, e/ou porque o roteador
"pingado" está mal configurado. Lembre-se que os
pacotes devem rota para ida e volta.
5. A partir do cliente pingar para outro cliente. Se
houver problemas pode ser por má configuração do
roteador "local" ou do roteador da rede "pingada".

NAT - Network Address Translator
A tradução de endereço de rede é um procedimento
que objetiva criar sub-redes e também a segurança das
mesmas. Podemos implementar um NAT de diversos
modos mas a mais recomendada por facilidades e
segurança é o mascaramento da seguinte forma:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s
192.168.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
 Esta regra diz o seguinte: todos os pacotes que passarem
(POSTROUTING) por esta máquina com origem de
192.168.1.0/24 e sairem pela interface eth0 serão
mascarados, ou seja sairão desta máquina com o
endereço de origem como sendo da eth0.


NAT - Network Address Translator


Com estas configurações o cliente acessa qualquer site
na internet mas não pode ser acessado. A partir do
cliente faça testes “pingando” para sites externos,
roteadores vizinhos e tente pingar nos clientes vizinhos.
Obs.: desfaça todas as alterações, NAT, cabeamento etc
para poder prosseguir.

