ELITECAST 02 – ELITESOFT

Módulo Mikrotik & Tela Servidores Radius
Introdução
Atualmente, com níveis de SLA cada vez mais justos, faz-se necessário agrupar
ferramentas e métodos que otimizem o tempo de resposta aos assinantes, seja por problemas
isolados ou de magnitudes maiores (indisponibilidade de um concentrador).
As interfaces de integração com módulo mikrotik e módulo radius possuem a premissa
de fornecer de maneira rápida, informações inerentes a operação técnica do provedor. Estas
informações podem ser usadas tanto para o planejamento de ações a médio prazo, por
exemplo manutenções de hardware, como para ações imediatas, por exemplo balanceamento
de carga para garantir a entrega do serviço aos seus assinantes 24/7.

Módulo Mikrotik
- Pré-requisitos


O Integrator precisa ter acesso direto ao mikrotik através da porta de api sem SSL, as
configurações completas, assim como exemplos podem ser acessadas através do
seguinte
link:
http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo_Desktop__Controle_Patrimonial_-_Servidores_Roteamento

- Vantagens





Acesso rápido a informações sensíveis a operação técnica do provedor;
Overview de processamento do equipamento através de gráficos;
Possibilidade de realizar backup e reboot do equipamento sem precisar acessar o
winbox;
Auditorias:
o Clientes sem ponto de acesso;
o Clientes que não estão no ISP-Integrator mas permanecem conectados no
equipamento;
o Relatórios que podem ser agrupados por diversos campos, como tipo de
planos, status, ponto de acesso, possibilitando a contagem e analise de novas
prospecções naquele equipamento.

- Exemplo de análise com suporte primeiro nível:
o

O assinante entrou em contato informando que sua velocidade de navegação
não está condizente com o plano contrato. O próprio analista de primeiro nível
consegue somente através do ISP-Integrator coletar todas as informações.
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1º Passo: Criar um atendimento através do ISP-Integrator
identificando o assinante;
2º Passo: Coletar e registrar o teste para o login do assinante em
questão;

Figura 1 - Informações do login juarez trazidas diretamente do mikrotik



3º Passo: Verificar as informações gerais do servidor de roteamento
(mikrotik)

Figura 2 - Coleta de dados do Mikrotik (Tráfego e Hardware)



4º Passo: Analisar os dados. No exemplo em questão o login não
possui tráfego no momento da análise, mas é possível verificar qual é
a queue que o mesmo se encontra e consequentemente analisar as
informações de burst contidas no login. Em paralelo a isso podemos
verificar qual é a utilização total da banda no concentrador e o
desempenho
de
hardware.
Geralmente
problemas
de
indisponibilidade de acesso estão diretamente atreladas a estes
dados.
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Tela Servidores Radius
- Pré-requisitos




O ISP-Integrator precisa estar integrado com um servidor radius padrão freeradius;
Precisamos ter acesso mysql e SSH para conexões partindo do seu ISP-Integrator
Para utilização plena dos recursos da tela, os usuários precisam ter permissão de
select, insert, delete, update e restart tanto do radius quanto do mysql.

- Vantagens


Monitoramento de recursos de hardware, possibilitando manutenções preventivas;

Figura 3 - Gráficos de desempenho do servidor radius

Através do menu configuração é possível configurar os indicadores conforme sua necessidade:

Figura 4 - Configurações dos indicadores usados nos gráficos de desempenho
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Consulta em tempo real dos logs de autenticação;
o Esta consulta é muito utilizada quando um login apresenta falha de
autenticação. Na maioria das vezes, a mensagem de erro no log do
concentrador é genérica (radius time out), mas verificando no log do servidor
radius podemos filtrar entre autenticações corretas, incorretas e outras, com
uma riqueza de informações que possibilitará identificar o erro precisamente.

Figura 5 - Consulta do arquivo de log do radius



Consulta dos concentradores (NAS) cadastrados no radius com seus respectivos
clientes;

Figura 6 - Informações dos concentradores cadastrados no radius (NAS)






Possibilidade de desconexão em massa dos clientes;
Auditoria e manutenção referente a banco de dados:
o Possibilidade de consultar tabelas, realizar análises e até correções (REPAIR
TABLE)
Auditoria de grupos (Planos, grupos de clientes suspensos parcialmente e totalmente)
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Auditoria de logins:
o Este recurso favorece a identificação de inconsistências entre a base de dados
do ISP-Integrator e o servidor radius. Devido a diversos fatores, como por
exemplo tabelas corrompidas, manutenções nas partições do HD do servidor,
etc, algumas informações podem se tornar inconsistentes podendo ser
identificadas e corrigidas nesta tela. Na

Figura 7 - Exemplo de login inconsistente, que não está cadastrado no servidor radius

Conclusão
Foram apresentadas as rotinas que integram os concentradores e servidores radius de maneira
simples e funcional ao ISP-Integrator.
Estas rotinas estão disponíveis a todos os nossos clientes, só é necessário que os itens
mencionados como pré-requisitos sejam cumpridos. Qualquer dúvida ou dificuldade na
utilização por gentileza entrem em contato com nosso suporte

