Tutorial de configuração ThomeCache paralelo ao mikrotik
1- IP >> ADRESS

2 – Escolha um dos dois Script de configuração (Script simples ou Script por planos), ambos
podem ser testados, basta aplicá-los.
• Baixe clicando aqui o Script simples
• Baixe clicando aqui o Script por planos
2.1 – Como aplicá-los ?
A execução do Script não prejudica em nada, mais faça backup antes.
Abra o terminal do mikrotik em “New Terminal”, abra também o Script que você baixou,
copie todo o conteúdo do script (Ctrl+a, Ctrl+c) e cole no terminal do mikrotik(botão direito do
mouse, Paste).
2.2 – O Script Simples
2.2.1 – O que faz ?
Um cache full simples, sem divisão de planos, com valor padrão de velocidade de 5M de
Down e 2M de Up, você pode alterar essas velocidades em (Queues > Queue Type). Isso afeta a
velocidade em que vai aparecer nos velocímetros de teste da internet de seus clientes.
2.3 – O Script por planos
2.3.1 – O que faz ?
São regras de cachefull por planos de acordo com os seus planos podendo ser alterados
2.3.2 – Porque Script por planos não tem trafego nos planos do IP > Firewall > Mangle ?
Será preciso configurar o AdressList de cada plano no seu gerenciador(mk-auth, mikweb,
webmikrotik etc..) pppoe e hotspot, todos os nomes do AdressList devem ser sempre com M assim:
1M, 2M, 3M ..etc de acordo com as regras criadas la no mangle. Apos configurar reiniciar as
conexões dos clientes, e verificar se criou os adresslist em ip> firewall > Adress List
Aconselhamos procurar um Consultor se não souber ou enviar e-mail para
contato@thomecache.com (providenciaremos atualização deste tutorial).

3 – OBSERVAÇÕES
3.1 – Importante criar a lista de endereços IP clientes que passarão pelo cache.
Em IP > Firewall > Adress List com nome CLIENTES-THOME, depois abra as regras de IP
> Firewall > Mangle porta 80 e porta 53 e em Advanced > Src. Adress List marque CLIENTESTHOME
Isso evita problemas de entradas de outras redes principalmente na regra DNS port 53.
3.2 – Posso alterar o ip ?
Sim, você pode, além de alterar no painel SSH do thomecache, você deve alterar no
mikrotik em:
IP > Adress (o gateway do thomecache)
IP > Firewall > Mangle
IP > Firewall > Nat
IP > Firewall > Filter Rules
IP > Routes
IP > DNS > Static
Tools > Netwatch
Altere também, se configurado, o DNS para o novo ip nos profiles de PPP.

Este tutorial será revisado e atualizado, você pode verificar novas atualizações clicando aqui
Contate-nos
Email: contato@thomecache.com
Skype: thomecache@gmail.com

