Opsætning af Edgerouter Lite

Ver 2.0.1

Opsætning af Edgerouter Lite (ERL3), til brug som router
1. Tilslut router med følgende forbindelser.
eth0: Lokalt LAN (Din netværk)
eth1: Global WAN (Internettet. Det store WWW)
eth2: ikke tilsluttet
2. Sæt strøm på router, og lad den boote.
3. Fortsæt med nedenstående

Grundopsætning af router.

Tilslut en computer med en web browser på eth0. Sæt denne computer til at køre med en FAST IP adresse i
adresse området 192.168.1.X. Her 192.168.1.100. Default gateway sættes til 192.168.1.1. DNS er ikke
nødvendig at sætte op, men er godt at gøre, for at teste forbindelsen, når vi har en grund forbindelse
igennem routeren. Så kan forbindelsen testes. Her er DNS sat til GoogleDNS
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Hop til adresse http://192.168.1.1 (Router retter selv til https://192.168.1.1), og ved advarsel fortsæt til
websted alligevel.

For at logge ind bruges standard brugeren "ubnt" og password "ubnt" (Uden anførselstegn). Der kan
forekomme at der er en "læs mig, og accepter" når du skal logge ind. Det er bare at acceptere.
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k er eth0 der
d er sat op,, og at den har adresse 192.168.1.1/2
24 (subnet
Man kan heer se at det kun
255.255.255
5.0) Man kan
n også se at eth1 er conn
nected, men har ikke noggen adresse. Det er den der
d skal
sættes op. Tryk
T på "Actiions" udenfo
or eth1. og væ
ælg Config.

Vælg her "U
Use DHCP", Eller
E
hvad der passer til den
d opsætnin
ng du skal brruge. Her er d
det Use DHC
CP. Man kan
også ændree Decsription
n. Det har jegg gjort fra "etth1" til "internet". Dereffter tryk "Savve"
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k se er "intternet" nu tilldelt en IP ad
dresse fra din
n udbyder. Man
M kan ogsåå ændre "De
escription"
Som man kan
på eth0. til f.eks.
f
MitNet, ved at trykkke på Action
ns ‐> Config, og derefter ændre "Desscription ".

"
t"
Gå videre veed at vælge fanebladet "Firewall/Nat

Vælg Underrfanen "NAT"

d Source NATT Rule"
Vælg "+ Add
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N
på den
n Nat regel du
d er ved at oprette,
o
her Min NAT. Sæ
æt kryds i "En
nable", Hvis
I "Descriptiion" skrives Navet
der ikke alleerede er (Forr at slå reglen til). "Outbo
ound Interface" Vælges Det
D interfacee der er tilslu
uttet
Internettet,, ved denne opsætning
o
e det eth1, det
er
d var den vi
v kaldte "inteernet" et par trin tilbage
e.
Ved "Translation" vælgees "Use Masq
querade" Deet betyder att vi kører med Nat(Eller d
det der i Cisco verdnen
kaldes for PAT
P = Port Ad
dress Translaation)

Tryk på "Savve" Nederst,, og opsætningen gemmees.

På nuværen
nde tidspunkkt burde der være hul igeennem. (Alt efter
e
om man
n har indtasttet DNS server på den
klient hvor man sidder på)
p

Opsættning af DHCP
P
Gå ind på roouterens hjem
mmeside.
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Vælg fanenn "Services"

Stå på "DHC
CP" underfaanen, og tryk på "+ Add DHCP
D
Serverr"

Beskrivelseer:
DHCP Nam
me: Navnet på det scope man
m er ved at
a oprette. Deer kan være flere
f
scopes, til flere interrfaces.
Normalt er det interfaace adressen der bestemm
mer hvilket innterface adreesserne bliveer delt ud på.
Det Subnnet hvorpå deer skal uddeles adresser. Nettet
Subnet:
N
der heedder 192.1668.1.0/24 passser til det
område der
d ligger på eth0 (192.1668.1.1).
Range start:: Første addresse der bliiver tildelt (Innklusive)
Range Stop: Sidste addresse der bliver tildelt (Innklusive)
Router:
Bliver oggså kaldet forr "default Gaateway" Det er den adresse alle pakkeer skal sendees til der
ikke skal sendes interrn på ens egeet net.
DNS1:
R
DHCP
P
DNS Serrver der skal uddeles af Router
DNS2:
DNS Serrver nummer 2 der skal uddeles af Ro
outer DHCP
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e
fra Ubiquiti,
U
og dermed
d
en U
Unifi Controleer
Unifi Contrroler: Brugess kun når mann har Unifi enheder
Enable:
Her skal være kryds for
f at DHCP server uddeler adresser.
Det var grunndopsætningg, men der skkal lige lavess noget avancceret for at DHCP
D
server fungerer opttimal, ellers
tager det lanng tid at få enn IP adresse...

n der hedder "CLI"
"
(Kan også laves med
m en SSH
I øverste høøjre hjørne påå siden er derr 2 knapper. Tryk på den
til 192.168.1.1, eller direkte på Conssole)

Her skrives de kommandoer man seer i vinduet herover.
h
Oversigt.
Ubnt Login er samme so
om til webintterface (Stan
ndard: ubnt)
Password er det sammee som til web
binterface (Standard: ubn
nt)
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Følgende ko
ommandoer skal skrives ind i den skrrevne rækkeffølge BEMÆRK: Efter "sh
hared‐network‐name"
SKAL der ståå det navn man
m har givett sit DHCP sccope, og DER
R ER FORSKELL PÅ STORE O
OG små BOG
GSTAVER!
configur
re
set serv
vice dhcp
p-server shared-ne
etwork-na
ame MinDH
HCP autho
oritative
e enable
commit
save

Når der skriives "committ" VIL der ko
omme et billeede som ove
enstående hvvis man kører i den CLI de
er startes
fra netinterrface, og helee billedet vil blive grået ud.
u Der trykkkes bare Refrresh, og man
n kan arbejde
e videre.
For at slippee ud af CLI skkrives der "exit" 2 gange,, og man kan
n lukke vindu
uet.
Nu er DHCP
P server køreende, og kan udstede adrresser, så folk kan komme på . Dette er en megett basic
lidt, så routeren arbejde
opsætning, så routeren fungerer. Nu skal vi så liige tweeke opsætningen
o
er bedre, og
der tages lid
dt hensyn til sikkerhed.
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Disable SSH og
o GUI på WA
AN side
en.
Routeren viil som standaard modtagee SSH og WEB
B interface (G
GUI) forespø
ørgsler på ALLLE opsatte netværks
n
stik. Det er ikke så godt på det stik hvor
h
internetttet er tilslutttet. Det vil blive
b
ændret nu:
Åben en CLI og log på.
Skriv hereftter:
re
configur
set serv
vice gui listen-address 19
92.168.1.
.1
set serv
vice ssh listen-address 19
92.168.1.
.1
commit
save
Der KAN gå lidt kludder i kontakten til routeren,, men genstaart webbrow
wser, eller SSH
H. Men hav
tålmodighed. Og så skall IP'en, routeeren skal lytte på, selvfølgelig stemme overens m
med den IP du
u har givet
dit interne interface
i
(eth0 i dette tilfælde..). Derr kan sættes FLERE listen
n adresser ind
d, hvilket er godt hvis
man ønskerr at skifte IP på routeren,, Hvis man HAR sat listen
n adress op, er
e det en god
d ide at tilføjje den nye
IP INDEN man skifter ad
dresse, ellerss har man savvet den gren
n over hvor man
m selv sidd
der!!

Opsættte Rou
uterenss DNS, Timezo
T
one, Naavn mm
m.:

f
"System"
Vælg nederrst til venstree på GUI'en fanepbladet
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System host name:
Navneet på din router
System Gateway addrress: Brugees ikke, men
n der er ROU
UTERENS deefault gatew
way. plejer at
a leveres i
den DHCP
D
tildelin
ng du får fraa din ubydder.
System Do
omain‐namee:
Hvis man
m har et domæne.
d
alla. www.mitdomæne.d
dk

m vælg Time Zone so
om på billed
det. og tryk select
I timezonee vælges deffault UTC, men
continent//ocean.

Vælg Europ
pa, eller hvaad der passser til dig.
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Vælg Danm
mark, eller hvad
h
der til dig.

Ved Danmark er der kun
k en mulighed... All. Vælg den.

Under Nam
me Server, skriv
s
f.eks. 8.8.8.8
8
og trryk "+ Add New"
N

Skriv 8.8.4.4 i den and
den plads, eller
e
hvad du
u nu vil.

Nederst til venstre er der en "Savve" knap tryyk på den.

Formindskk system ved
d at rykke denne
d
knap

i øverste
ø
vensstre hjørne på aktuel vindue

11
1

Opsætning af Edgerouter Lite

Ver 2.0.1

Opsætning af Firewall.
Log ind i GUI

Vælg fanen "Firewall/NAT"

Vælg underfanebladet "Firewall Policies"

Tryk på knappen "+ Add Ruleset"

Name:
Description:
Default action:

Skriv et (sigende) navn for den regel du er ved at oprette
Fri tekst til at beskrive din regel.
Hvad der sker med de pakker der modtages (og ikke passer med de
regler der bliver opsat. Opsætning af regler sker længere nede i
dokumentet).
Drop :
Datapakker der modtages smides væk.
Reject:
Der sendes et reply tilbage med "Access Denied"
Accept:
Pakkerne sendes uhindret igennem firewallen
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Skal der logges hver gang en pakke passer med reglen?

Efter opsætning trykkes på knappen "save"

Tryk for knappen "Actions" ud for den regel du lige har oprettet.

Vælg "Edit Ruleset" fra pulldown menuen

Tryk på "Add new Rule" nederst til venstre i dette vindue.
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Beskrivelse af den regel du er ved at oprette
Markeres hvis reglen skal gælde
Hvad skal der gøres med de pakker der passer på reglen (se højere oppe
for betydning af de forskellige valg)
Hvilken protokol skal reglen gælde for.
Skal der logges hver gang reglen bliver brugt.

Vælg nu fanebladet "Advanced"
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Sæt kryds i "Established" (Betyder at hvis der er oprettet forbindelse fra indersiden, skal den også
modtage svaret) Andet skal der ikke pilles ved på det faneblad. Ellers kan der på nettet finde
nærmere beskrivelser på hvordan man bruger Firewallen mere avanceret.

Tryk på knappen "Save"

Så er der en regel i din grundregel. Og det betyder at vi nu skal have sat reglen i funktion.. (Reglen
bliver IKKE brugt endnu)

Vælg Fanebladet "Interfaces" i ovenstående Ruleset vindue.

Interface:
Direction:

Det Hardware interface du vil tilslutte reglen til (Her er det "eth1" der
er vores forbindelse til omverdenen (WAN interface)).
I hvilken retning skal reglerne bruges. (I dette tilfælde er det "in" det
betyder at det er pakker der kommer IND på vores interface, og dermed
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IND i routeren, der bliver holdt op mod Firewall reglerne. Altså pakker
fra det store internet.
Man kan også tildele regelsættet til flere interfaces, ved at trykke på knappen "+ Add Interface"

Når man er færdig med at tildele til interfaces trykkes der "Save Ruleset" i nederste højre hjørne.
Hvis man stadig kan komme på nettet, så virker det efter hensigten.

For at Kunne bruge den i et PXE boot enviroment, skrives følgende:
edit service dhcp-server shared-network-name MinDHCP subnet
192.168.1.0/24
set bootfile-server 192.168.1.50
set bootfile-name undionly.kpxe
Øverste linje Editerer det DHCP scope du har lavet (Her hedder den som før i denne vejledning
MinDHCP. HUSK forskel på store og små bogstaver!)
Linje 2 og 3 er det der i windows verdnen hedder henholdsvis Option 66 og 67, og skal selvfølgelig
tilpasses det der aktuelt skal bruges..
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