
Documentação de 
desativação/desimplantação do ATER 
 
 
Para a desimplantação dos componentes do ATER serão necessárias a reconfiguração de 
switches, a desativação de máquinas virtuais (VMs) e a remoção de algumas conexões 
entre os switches e as VMs. 
 
Sugerimos que a desimplantação se inicie pela reconfiguração dos switches para que seja 
feita a desabilitação do OpenFlow nestes equipamentos. Os próximos tópicos trazem o 
passo-a-passo que deve ser executado para cada modelo de switch em operação no ATER. 

Switch Brocade MLXe 
POPs com este equipamento:  

● POP-PA 
● POP-SP 

 
Habilitando a configuração do switch: 
 

switch# enable 

switch# configure terminal 

switch(config)# 

 
Primeiro iremos desabilitar o openflow nas portas de operação do ATER. Essas portas 
podem ser listadas com o comando abaixo: 
 

switch# show openflow interface 

 
Caso haja alguma regra de openflow instalada não será possível desabilitar o openflow na 
porta correspondente à regra, por isso iremos remover todas as regras instaladas com o 
seguinte comando: 
 

switch# clear openflow flowid all 

 
 
Após identificar as portas os seguintes passos deverão ser executados para cada interface 
identificada com o comando anterior: 
 

switch(config)# interface ethernet <slot/port-number> 

switch(config-if-e1000-y/x)# no openflow enable 

 



 
Em seguida removeremos a conexão com o controlador do ATER. Para isso iremos precisar 
o IP do controlador do ATER. Este IP está listado no documento do Status Final do Projeto 
ATER mas também pode ser obtido com o comando abaixo: 
 

switch(config)# show openflow controller 

 
Com o IP do controlador o seguinte comando poderá ser executado: 
 

switch(config)# no openflow controller ip-address <CONTROLER_IP> 

no-ssl port 6633 

 
Por fim o openflow pode ser desabilitado no switch com o seguinte comando: 
 

switch(config)# no openflow enable ofv100 

 

Switch Extreme X460 
POPs com este equipamento:  

● POP AP 
 
Para desabilitar o OpenFlow no switch primeiro será necessário desabilitá-lo nas VLANs em 
que ele esteja operando. Essas VLANs podem ser listadas com o seguinte comando: 
 

switch# show openflow vlan 

 
Inicialmente iremos desabilitar o openflow na VLAN da rede IPE. 
 

switch# disable openflow vlan "VLAN_IPE" mode hybrid 

 
Para as VLANS da rede CIPO pode-se utilizar o script abaixo para remover as VLANs 
criadas especificamente para a operação da rede CIPO com o ATER. No script abaixo o 
range de VLANs utilizado é o da VLAN com ID 200 até a VLAN com ID 299, fica a cargo do 
POP confirmar o range de VLANs que deverão ser removidas. 
 

switch# enable cli scripting 

switch# set var c 200 

switch# while ($c < 300) do 

switch# delete vlan CIPO$c 

switch# set var c ($c + 1) 

 



switch# endwhile 

switch# disable cli scripting 

 
Em seguida removeremos a conexão com o controlador do ATER. Para isso iremos precisar 
o IP do controlador do ATER. Este IP está listado no documento do Status Final do Projeto 
ATER mas também pode ser obtido com o comando abaixo: 
 

switch(config)# show openflow controller 

 
Com o IP do controlador o seguinte comando poderá ser executado: 
 

switch# unconfigure openflow controller primary out-of-band 

active ipaddress <CONTROLER_IP>  6633 

 
Por fim o openflow pode ser desabilitado no switch com o seguinte comando: 
 

switch(config)# disable openflow 

 
 

Switch DM4001 
POPs com este equipamento:  

● POP-GO 
● POP-MA 
● POP-RJ 
● POP-SP (verificar se switch ainda é utilizado pelo Science DMZ) 

 
Os PoPs que utilizam este switch apenas para a conexão dos clientes do ATER poderão 
retirar o equipamento de operação e dar a finalidade definida pela RNP. As conexões dos 
equipamentos estão listadas na próxima sessão. 

 

  

 



Diagrama das conexões do ATER nos PoPs 
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IPs alocados para o ATER: 
 

IDC 
● 200.130.99.82/32 (CORE) 
● 200.130.99.83/32 (COD) 

POP-AP 
● 200.129.167.42/32 
● 200.129.167.43/32 
● 200.129.167.136/30 

POP-GO 
● 200.137.216.112/28 
● 200.137.224.224/28  

POP-MA 
● 200.137.129.48/32 
● 200.137.129.49/32 
● 200.137.129.240/28 

POP-PA 
● 200.18.80.240/30 
● 200.129.149.130/32 
● 200.129.149.131/32 

POP-RJ 
● 200.143.233.16/28 (Range reservado anteriormente) 

● 200.159.252.21/32 (Nova VM RACE) 

● 200.159.252.22/32 (Nova VM cliente) 

POP-SP 
● 200.133.192.26/32 

● 200.133.192.27/32 

● 200.133.193.224/28 

 

 


