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Backbone RNP2 (1)
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Roteamento na RNP

Backbone RNP2 (2)

Pontos de troca de tráfego (1)

● Peerings com a Embratel:

�  DF ->  20 Mbps ATM, em df.bb3.rnp.br  (Cisco 7507)
�  SP ->  50 Mbps ATM, em sp.bb3.rnp.br (Cisco 7507)
�  RJ ->  34 Mbps ATM, em rj.bb3.rnp.br   (Cisco 12008)

● PTTs em PoP's:

�  RSIX ->  100 Mbps Fast Eth, via rs.bb3.rnp.br (Cisco 7507)
�  PRIX ->  100 Mbps Fast Eth, via pr.bb3.rnp.br (Cisco 7507)
�  FIX ->  100 Mbps Fast Eth, via df.bb3.rnp.br (Cisco 7507)
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Backbone RNP2 (3)

Pontos de troca de tráfego (2)

● PTT da Optiglobe:

OPTIX ->  34 Mbps HSSI, em optix.bb3.rnp.br (Cisco 3620)

● PTT da Fapesp ->  100 Mbps Fast Ethernet, via sp.bb3.rnp.br
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Backbone RNP2 (4)

Linhas internacionais (1)

Linha com a Cable & Wireless (AS 3561), via Embratel,
chegando em Miami:

�  155 Mbps POS, partindo de rj.bb3.rnp.br (Cisco 12008)
�  Ligação com a Internet comercial

Linha com a AMPATH via Global Crossing chegando em
Miami:

�  45 Mbps ATM, partindo de rj.bb3.rnp.br (Cisco 7507)
�  Ligação com a Abilene (Internet 2)
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Backbone RNP2 (5)

Linhas internacionais (2)

Linha com a Portugal Telecom via Embratel chegando em
Lisboa:

�  2 Mbps ATM, partindo de rj.bb3.rnp.br (Cisco 7507)
�  Ligação com a FCCN

Apenas os AS's acadêmicos trafegam pelas linhas
internacionais
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Backbone RNP2 (6)

AS's acadêmicos

● 1916 (RNP), 1251 (ANSP), 2715 (Rede Rio), 2716 (Rede Tche),
10412 (TecPar), 10715 (RCT-SC), 11097 (Embrapa), 11156
(POP-CE), 11180 (UFMS), 13522 (PUC-PR), 14553 (PUC-Rio),
19200 (UFRGS), 19611 (Unisinos), 21506 (FUB), 21612
(FIOCruz), 22548 (Comite Gestor), 112 (Root Server Tech. Op.)

AS's peers

● 4230 (Embratel)

● AS's de contato do OptIX: AT&T do Brasil, .comDominio,
Comsat, CTBC Telecom, Durand, Genuity, Impsat,
Intercontinental Telecom, KDD Nethall, Metrored, NTT do Brasil,
OptiGlobe, Pegasus, Telefonica, Teleglobe e Vesper

● AS's peers de PoPs comerciais
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Backbone RNP2 (7)

AS's peers

● AS's de contato no RSIX: ImpSat, UFRGS, Brasil Telecom,
Unisinos, Procergs, POP-RS

● AS's de contato no PRIX: ImpSat, COPEL, POP-PR

● AS's de contato no FIX: Intelig, SERPRO, Câmara dos
Deputados, POP-DF

● AS's de contato no PTT da Fapesp: Agencia Estado, Rede Ajato,
AT&T do Brasil, Brasil Telecom, Com Dominio, Compugraf,
Comsat, Cia. Telecom. Brasil Central, Dialdata, Diveo, Equant,
Global Crossing, Genuity, Icon, IFX, IG, Impsat, Intelig, KDD,
Metrored, NTT, Pegasus, Registro BR, Telefonica, Telemar,
Terra, Unisys, UOL e Vesper.
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (1)

Protocolo IGP: OSPF (1)

 Algumas características:

● Protocolo do tipo link state, atualizações a partir de mudanças
no estado dos links;

● Mais versátil e mais rápido que o RIP, sem limitações de
distância;

● Usa multicast para enviar as atualizações nos estados dos links,
instantâneamente propagadas;
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (2)

Protocolo IGP: OSPF (2)

 Algumas características:

● Permite dividir logicamente os roteadores do backbone em
áreas, o que possibilita a agregação de rotas e a consequente
redução na propagação das mensagens de atualização dos
estados dos links;

● Custo do link definido pela banda (inversamente proporcional).
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (3)

Protocolo IGP: OSPF (3)

 Funcionamento básico (1):

● Após uma inicialização, ou quando ocorre mudança de estado
em algum link de um roteador (como uma reconfiguração, a
instalação ou a remoção de uma interface), a nova base
contendo o estado de cada link nele conectado é propagada
para seus vizinhos;

● Cada roteador que recebe uma nova informação de roteamento
atualiza sua base e propaga a informação atualizada para os
outros vizinhos;
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (4)

Protocolo IGP: OSPF (4)

 Funcionamento básico (2):

● Cada roteador, uma vez atualizada sua base, re-calcula a
árvore de menor caminho para todos os destinos e re-constrói
sua tabela de roteamento;

● Não havendo mudanças na rede coberta pelo OSPF, após um
tempo determinado (configurável), as informações de
roteamento são novamente trocadas e atualizadas;
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (5)

Protocolo IGP: OSPF (5)

 Funcionamento básico (3):

● Roteadores vizinhos trocam mensagens de hello periódicamente
e, passado um determinado tempo sem receber o hello de um
vizinho, considera-o fora da rede;

● No caso de vários roteadores num mesmo segmento, é feita a
eleição de um DR (designated router) e seu suplente, o BDR
(backup DR) para centralizar a distribuição de informação de
roteamento e de hellos;
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (6)

Protocolo IGP: OSPF (6)

 Funcionamento básico (4):

● Roteadores serão vizinhos se eles pertencerem a um mesmo
segmento de rede e a uma mesma área, alem de terem os
mesmos valores configurados para o hello-interval e o dead-
interval;

● Havendo mais de uma rota para o mesmo destino com mesmo
custo, o OSPF faz balanceamento de carga;

● Uma interface pode ser colocada no processo OSPF em modo
passivo, o que significa que ela não trocará informações com os
vizinhos ligados a ela.
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (7)

Protocolo IGP: OSPF (7)

 Configurações básicas usada no RNP2 (1):

● Habilitando um processo OSPF no roteador:

router ospf <process-id>

onde proces-id é um identificador numérico local.

● Identificando o roteador no processo OSPF:

router-id <IP-id>

onde IP-id, por default, é o maior IP dentre as loopbacks ou
dentre as interfaces
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (8)

Protocolo IGP: OSPF (8)

 Configurações básicas usada no RNP2 (2):

● Atribuindo áreas para as interfaces (dentro do processo OSPF
criado):

network <network ou IP> <mask> <area-id>

onde a mascara mask é usada de forma invertida.

● Configurando intervalo de hello e intervalo para descartar
vizinho (na interface):

ip ospf hello-interval <seconds>

ip ospf dead-interval <seconds>
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (9)

Protocolo IGP: OSPF (9)

 Configurações básicas usadas no RNP2 (3):

● Indicando uma interface ponto-multiponto para adequação de
protocolo de adjacência em interfaces NBMA (na interface):

ip ospf network point-to-multipoint

● Mudando custo da interface através da banda (na interface):

bandwidth <kbps>
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (10)

Protocolo IGP: OSPF (10)

 Configurações básicas usadas no RNP2 (4):

● Redistribuindo rotas para o processo OSPF (no processo OSPF):

redistributed <protocol> [proces-id] [metric <value>]
[metric-type <type>] [subnets] [route-map <MAP>]

- value é o custo designado para as rotas distribuídas;

- type tem valor 1 quando o custo da rota e o custo externo + o
custo interno para alcançar a rota, e valor 2 quando o custo da
rota é sempre o custo externo;
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (11)

Protocolo IGP: OSPF (11)

 Configurações básicas usadas no RNP2 (5):

- subnets é usado para permitir a distribuição de rotas de sub-
redes.

- MAP é usado para fins de filtragem

● Filtrando anúncio de rotas por uma interface no OSPF

distribute-list <acces-list> <in|out> <interface>
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (12)

Protocolo IGP: OSPF (12)

 Configurações básicas usadas no RNP2 (6):

● Exemplos de configuração no RNP2 (1):

interface ATM4/0/0.932 multipoint
description Conexao PoP-RJ <--> PoP-ES
mtu 1500
ip address 200.143.254.142 255.255.255.252
ip ospf network point-to-multipoint
ip ospf hello-interval 10
pvc ES 0/932
...
...
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (13)

Protocolo IGP: OSPF (13)

 Configurações básicas usadas no RNP2 (7):

● Exemplos de configuração no RNP2 (2):

router ospf 1916
router-id 200.143.254.9

 redistribute connected metric 40 metric-type 1 subnets route-map
POP

redistribute static metric 40 metric-type 1 subnets route-map POP
network 200.143.254.9 0.0.0.0 area 0
network 200.143.254.142 0.0.0.0 area 0

route-map POP permit 10
 match ip address 50
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (14)

Protocolo IGP: OSPF (14)

 Configurações básicas usadas no RNP2 (8):

● Exemplos de configuração no RNP2 (3):

interface Serial2/0
 description Conexao PoP-ES <--> PoP-RJ 1
 ip address 200.143.254.141 255.255.255.252
 no ip directed-broadcast
 encapsulation frame-relay IETF
 ip ospf network point-to-multipoint
 ip ospf hello-interval 10
 bandwidth 1024
 frame-relay map ip 200.143.254.142 16 broadcast
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (15)

Protocolo IGP: OSPF (15)

 Configurações básicas usadas no RNP2 (9):

● Exemplos de configuração no RNP2 (4):

router ospf 1916
 redistribute static metric 40 metric-type 1 subnets route-map

POP
 network 200.143.254.141 0.0.0.0 area 0
 distribute-list 1 in Serial2/0

route-map POP permit 10
 match ip address 111
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (16)

Protocolo EGP: BGP4 (1)

 Algumas características (1):

● Mundialmente usado para trocar informações de roteamento
entre AS's;

● Escalabilidade para suportar grandes redes;

● Versatilidade na filtragens de anúncios;

● Permite a implementação de políticas de roteamento;

● Rico em métricas (atributos);
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (17)

Protocolo EGP: BGP4 (2)

 Algumas características (2):

● Utiliza protocolo distance-vector, com mensagens de
atualização de rota usando TCP (confiabilidade na transmissão);

● Atualizações de rota disparadas por mudanças no roteamento e
mensagens contendo estas atualizações enviadas em lote (a
cada 5 seg. p/ peers internos e a cada 30 seg. p/ peers
externos), de forma a não sobrecarregar a rede;

● Keepalives periódicos para checar a conectividade TCP entre
vizinhos;
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (18)

Protocolo EGP: BGP4 (3)

 Algumas características (3):

● Atributos do BGP são divididos em well-known, que devem ser
reconhecidos em todas as implementações, e optional;

● Atributos well-known são divididos em mandatories, que
devem estar presentes em todas as mensagens de atualização,
e discretionaries, que são opcionais nestas mensagens;

● Todos os atributos well-known são propagados para os
vizinhos nos anúncios de rotas;
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (19)

Protocolo EGP: BGP4 (4)

 Algumas características (4):

● Atributos optionals são divididos em transitives, que são
propagados para os demais vizinhos caso eles não sejam
reconhecidos na implementação, e non-transitives que são
descartados caso eles não sejam reconhecidos;

●  O BGP, quando trocando informações com roteadores de um
mesmo AS, é chamado de IBGP e, quando falando com
roteadores de AS's diferentes, é chamado EBGP (o protocolo e o
mesmo, mas o comportamento difere)
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (20)

Protocolo EGP: BGP4 (5)

 Algumas características (5):

● Atributos well-known mandatories:

origin: especifica a origem da rota, podendo ser IGP, EGP e
unknown (quando redistribuído para o BGP);

AS_path: sequência de números de AS's até a rede destino
(quando rota local  é inserida pela primeira vez no BGP, a lista
fica vazia);

next_hop: endereço IP que deve ser usado para encaminhar
os pacotes para o próximo destino anunciado pelo BGP.



Roteamento na RNP

Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (21)

Protocolo EGP: BGP4 (6)

 Algumas características (6):

● Atributos well-known discretionaries:

local preference: usado para seleção de rotas - quanto maior
o valor, maior a preferência – e propagado apenas dentro do
AS;

atomic agregate: indica que o anúncio da rota é resultante de
uma agregação.
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (22)

Protocolo EGP: BGP4 (7)

 Algumas características (7):

● Atributos transitive optionals:

MED (multi exit discriminator): indica ao AS vizinho qual
anúncio preferir, caso haja múltiplas conexões entre os AS's
(pode ter efeito ou não, depende da decisão do AS vizinho).

● Atributos non-transitive optionals:

agregator: identifica o AS e o roteador dentro deste AS que
sumarizou o anúncio (agregou as rotas);

community: serve para marcar uma rota sempre que ela
passar por um determinado ponto na rede e,
consequentemente, ter ou não um tratamento diferenciado.
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (23)

Protocolo EGP: BGP4 (8)

 Funcionamento básico (1):

● Roteadores que rodam BGP geram/propagam anúncios de rotas
para seus vizinhos, anúncios estes que carregam uma série de
atributos;

● Anúncios podem ou não ser filtrados de acordo com seus
atributos;

● De acordo com seus respectivos atributos, um dentre múltiplos
anúncios para uma mesma rede destino é escolhido, inserido na
tabela local e propagado;
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (24)

Protocolo EGP: BGP4 (9)

 Funcionamento básico (2):

● Os critérios para a escolha do melhor anúncio seguem a ordem
abaixo (1):

  1 – Exclui rotas com next-hop inacessível
  2 – Prefere anúncios com maior weight (atributo local do
roteador)
  3 – Prefere anúncios com maior local-preference (atributo
global ao AS)
  4 – Prefere rotas originadas no roteador
  5 – Prefere anúncios com menor lista de AS-path
  6 – Prefere anúncios com origin na ordem IGP, EGP e
unknown
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (25)

Protocolo EGP: BGP4 (10)

Funcionamento básico (3):

● Os critérios para a escolha do melhor anúncio seguem a ordem
abaixo (2):

  7 – Prefere anúncios com menor MED
  8 – Prefere caminhos externos (EBGP) a caminhos internos
(IBGP)
  9 – Em caminhos IBGP, prefere o que vai pelo vizinho IGP
mais perto
10 – Em caminhos EBGP, prefere anúncio mais antigo
11 – Prefere rota pelo roteador com menor BGP router ID



Roteamento na RNP

Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (26)

Protocolo EGP: BGP4 (11)

 Configurações básicas usadas no RNP2 (1):

● Habilitando um processo BGP (apenas 1 por roteador):

router bgp <as-number>

● Configurando vizinhos externos:

neighbor <ip-address> remote-as <as-number>
neighbor <ip-address> description <neighbor description>
neighbor <ip-address> shutdown
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (27)

Protocolo EGP: BGP4 (12)

 Configurações básicas usadas no RNP2 (2):

● Anunciando prefixos CIDR no BGP:

network <IP-prefix> mask <subnet-mask>

A rede precisa ser alcançável pelo roteador e o prefixo precisa
ter uma entrada idêntica na tabela de rotas IP, daí ser comum
usar rotas estáticas para NULL 0
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (28)

Protocolo EGP: BGP4 (13)

 Configurações básicas usadas no RNP2 (3):

● Redistribuindo do IGP para o BGP:

redistribute <protocol> [process-id] route-map <map-tag>
[subnets]

route-map map-tag é usado para fins de filtragem e
manipulação de atributos,

subnets indica que subredes tambem serão distribuídas.

Pode-se usar distibute-list também para fins de filtragem
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (29)

Protocolo EGP: BGP4 (14)

 Configurações básicas usadas no RNP2 (4):

● Agregando o anúncio de rotas:

aggregate-address <address-prefix> <mask> [summary-
ony]

summary-only indica que apenas a rota agregada será
anunciada, caso contrário,  as subredes também serão
anunciadas
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (30)

Protocolo EGP: BGP4 (15)

 Configurações básicas usadas no RNP2 (5):

● Filtrando anúncios usando AS-path:

neighbor <ip-address> filter-list <as-path-filter-number>
in|out

ip as-path access-list <as-path-filter-number> permit|deny
<regexp>

Negação implícita ao final de uma as-path access-list.
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (31)

Protocolo EGP: BGP4 (16)

 Configurações básicas usadas no RNP2 (6):

● Filtrando anúncios usando prefix-list:

neighbor <ip-address> prefix-list <prefix-list-number>
in|out

ip prefix-list <list-name> [seq seq-number] permit|deny
<address/len> [ge len-value] [le len-value]

● Filtrando anúncios usando route-map:

neighbor <ip-address> route-map <map-tag>
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (32)

Protocolo EGP: BGP4 (17)

 Configurações básicas usadas no RNP2 (7):

● Sintaxe do route-map:

route-map <map-name> [permit|deny] [sequence]

match <condition>

match <condition>

set <parameter>

set <parameter>

....
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (33)

Protocolo EGP: BGP4 (18)

 Configurações básicas usadas no RNP2 (8):

● condition pode ser uma prefix-list, um AS-PATH, uma
community ou varios outros atributos;

● conditions num mesmo match fazem um E-lógico

● parameter pode ser weight ou qualquer outro atributo;

● a ação default é permit, e um permit sem match é um
permit all;

● se não houver nenhum match, a rota é descartada
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (34)

Protocolo EGP: BGP4 (19)

 Configurações básicas usadas no RNP2 (9):

● Exemplos (1):

router bgp 1916
no synchronization
network 200.00.11.0
network 200.11.22.0 mask 255.255.240.0
network 200.33.44.0 mask 255.255.240.0
network 200.44.55.0 mask 255.255.192.0
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (35)

Protocolo EGP: BGP4 (20)

 Configurações básicas usadas no RNP2 (10):

● Exemplos (2):

neighbor 200.667.999.77 remote-as 99999
neighbor 200.667.999.77 description AS Exemplo
neighbor 200.667.999.77 send-community
neighbor 200.667.999.77 route-map PEER-EX in
neighbor 200.667.999.77 filter-list 100 out

neighbor 200.143.254.17 remote-as 1916
neighbor 200.143.254.17 description POP-RJ (12K)
neighbor 200.143.254.17 update-source Loopback0
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (36)

Protocolo EGP: BGP4 (21)

 Configurações básicas usadas no RNP2 (11):

● Exemplos (2):

route-map PEER-EX permit 10
match as-path 99
set weight 100

route-map PEER-EX permit 20
match ip address 199

ip as-path access-list 100 permit ^$
ip as-path access-list 100 permit _0001$

access-list 199 permit ip host 100.0.0.1 any
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (37)

Comportamento conjunto de OSPF com BGP (1)

 Práticas regularmente recomendadas:

● A prática recomendada é usar OSPF para rotas de infra-
estrutura (IPs de interfaces e loopbacks) e BGP para rotas de
clientes:

- OSPF converge mais rápido e rotas de infra-estrutura são
mais suceptíveis a variações no seu estado (flaps em links,
mudanças de interface, upgrades de banda, etc);

- BGP é mais escalável e foi concebido para lidar com um
grande número de rotas;

- todos os roteadores com clientes precisam rodar BGP,
neste caso.
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (38)

Comportamento conjunto de OSPF com BGP (2)

 Funcionamento no RNP2 (1):

● Rotas de infra-estrutura e de clientes são passadas ao OSPF em
todos os roteadores (todos os roteadores rodam OSPF):

- Tamanho do backbone RNP2 permite esta inserção de
rotas no OSPF sem prejudicar seu funcionamento;

● Apenas as rotas de clientes são passadas ao BGP (em geral,
roteadores multiplamente conectados ou ligados a mais de um
AS rodam BGP):

- Apenas os agregados de rotas são anunciados;
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (39)

Comportamento conjunto de OSPF com BGP (3)

 Funcionamento no RNP2 (2):

● Não há redistribuição entre o OSPF e o BGP, mantém-se o
isolamento entre eles:

- Evita-se que blocos muito pequenos sejam anunciados
para fora do RNP2 devido a algum erro de configuração.
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (40)

Distribuiçao no backbone (1)

 Roteadores que rodam BGP (1):

● Atualmente, rodam BGP os roteadores que são conectados a
mais de um POP, casos de  DF, CE, RN, PB, PE, BA, PR, SC, RS,
MG, SP e RJ (12k), e aqueles que falam com outros AS's, casos
de SP, RJ (12k), RJ (7507), Optix e MS:

- No caso de múltiplas conexões, não há como estabelecer
uma rota default para destinos de outros AS's, e uma
redistribuição do BGP para o OSPF seria perigosa devido ao
grande número de rotas (se passar um full routing o OSPF não
aguentará);
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (41)

Distribuição no backbone (2)

 Roteadores que rodam BGP (2):

● Os roteadores unicamente conectados ao RNP2, e que não
falam com outros AS's, apenas rodam OSPF e fazem uso de
rota default para o roteador vizinho (DF ou MG), para casos de
destinos em outros AS's (nao é necessario BGP):

- Não rodar OSPF nestes roteadores sobrecarregaria DF e
MG;

- Rodar BGP comprometeria o processamento de roteadores
menores (Cisco 2500).
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Infra-estrutura de Roteamento no RNP2 (42)

Distribuição no backbone (3)

 Roteadores que rodam BGP (3):

● Roteadores rodando BGP fazem full-mesh entre si, ou seja,
configuração de neighbor para todos os demais roteadores;

● Roteadores que são route-reflector-clients no RNP2 (evita-se
configurar o full-mesh):

- RJ (7507) é client do RJ (12k);

- OptIX é client de SP;

- MS é client de DF.
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Roteamento nos PoPs (1)

Características mais comuns (1)

 LANs e roteamento interno (1):

● Os roteadores dos PoPs, em geral, possuem 2 saídas Ethernets
(ou Fast):

- uma servindo à LAN do PoP e a outra ligada com a
instituição abrigo;
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Roteamento nos PoPs (2)

Características mais comuns (2)

  LANs e roteamento interno (2):

● Roteamento para o PoP e para a instituição abrigo residem no
roteador da RNP (bb3):

- bb3 precisa saber detalhes do roteamento local;

- tráfego duplo (ida e volta) em direção ao bb3 numa
mesma LAN (bb3 fica sendo gateway);

- maior processamento devido à tráfego interno ao PoP ou à
instituição abrigo;

- mais crítico em PoPs grandes (RJ, SP, DF, MG, RS, SC e
PR)
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Roteamento nos PoPs (3)

Características mais comuns (3)

 LANs e roteamento interno (3):

● Várias configurações de filtragem e proteção passam a ser
feitas no bb3:

- fator complicador na administração do bb3.
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Roteamento nos PoPs (4)

Melhorias e situação ideal (1)

 Mais indicado aos PoPs grandes (1):

● A situação ideal considera o uso de um roteador de borda para
a instituição abrigo enquanto que o bb3 permanece como
roteador de núcleo (core):

- Configurações de filtragem e proteção para a instituição
abrigo passam a residir no roteador de borda;

- Melhor organização na administração do roteamento e da
segurança, o que significa menor propensão a erros;

- Alivia o processamento do bb3 ao diminuir o tráfego
interno de consulta ao bb3;
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Roteamento nos PoPs (5)

Melhorias e situação ideal (2)

 Mais indicado aos PoPs grandes (2):

● Uma vez usando um roteador de borda, as 2 LANs deveriam ser
divididas visando o balanceamento de carga, ao invés da
divisão funcional entre PoP e instituição abrigo;

● Melhor ainda se houver um roteador de borda para a LAN do
PoP também (neste caso, volta a separação das LANs).
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Roteamento nos PoPs (6)

IGP nos PoPs

 Mais indicado nos PoPs onde o número de rotas é grande:

● Serve para aliviar o tráfego de consulta ao bb3;

● Se for usado OSPF, deve-se usar uma instância diferente da
usada no backbone, para manter o isolamento
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Roteamento Internacional (1)

Divisão do tráfego pelas 2 linhas (C&W e AMPATH)
(1)

  Anúncios (1):

● anúncios enviados são os mesmos em ambas as linhas: AS's da
rede acadêmica nacional;

● anúncios recebidos da AMPATH são referentes apenas às
instituições participantes do projeto Internet 2;

● Anúncios recebidos da C&W são referentes à Internet comum
(full routing);
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Roteamento Internacional (2)

Divisão do tráfego pelas 2 linhas (C&W e AMPATH)
(2)

  Anúncios (2):

● Em termos de roteamento, a Internet comum e a Internet 2 são
mundos isolados;

● Várias instituições que são conectadas à Internet 2 também
possuem ligação com a Internet normal;

● A RNP sempre prefere as rotas via Internet 2, caso elas
existam.
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Roteamento Internacional (3)

Divisão do tráfego pelas 2 linhas (C&W e AMPATH)
(3)

  Implementação no roteador (1):

● Full routing anunciado pela C&W é totalmente filtrado, a não ser
por um bloco previamente escolhido;

● O bloco previamente escolhido é usado pelo BGP como rota
default e provê o next-hop para o exterior:

ip default-network 204.70.0.0
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Roteamento Internacional (4)

Divisão do trafego pelas 2 linhas (C&W e AMPATH)
(4)

  Implementação no roteador (2):

● Esta rota default é inserida no OSPF e divulgado pelo mesmo no
RNP2:
(no processo OSPF)

default-information originate metric 50 metric-type 1

● Desta forma, as rotas para a Internet 2 serão sempre preferidas
uma vez que a rota para a C&W é uma rota default (usada
quando não há rota conhecida);
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Roteamento Internacional (5)

Looking Glasses (1)

 Alguns looking-glasses:

● Na internet 2:

http://loadrunner.uits.iu.edu/%7Erouterproxy/abilene/

Pode-se escolher um dentre uma série de roteadores
espalhados pelos EUA para fazer as queries;

● Na internet comum:
http://nitrous.digex.net/

O site da Nitrous oferece diversos looking glasses espalhados
pelos EUA.
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Roteamento Internacional (6)

Looking Glasses (2)

 Importante verificar que o fato do anúncio não aparecer
num looking glass não siginifica que a rota não foi
anunciada, uma vez que ela pode ter sido preterida por
outra de mesmo destino.

Isso vale para o caso de anúncios provenientes de AS's
para os quais a RNP é trânsito.
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Trocas de Tráfego (1)

Critérios (1)

 

Alguns critérios devem ser observados para o
estabelecimento de peerings sob pena de prejuízo do
backbone:

● Links bem dimensionados:

- Um link mal dimensionado numa troca de tráfego pode
ocasionar congestionamento e, com isso, degradar a qualidade
já existente no acesso ao AS;



Roteamento na RNP

Trocas de Tráfego (2)

Critérios (2)

 
● Não oferecer custo a RNP (pode ser negociado)

● Parceiro bem comportado tecnicamente:

- Este critério está atrelado a uma política de não-filtragem
do que é anunciado pelo peer, pressupondo uma conduta
correta do peer (por ex.: não anunciar blocos muito pequenos);

- Anúncios devem ser os mesmos no caso de mais de um
peering com mesmo AS (sob pena do backbone virar trânsito
para o peer)
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Trocas de Tráfego (3)

FIX (1)

Motivação: conectar AS's de orgãos do governo
melhorando a interconexão em Brasília

● Exemplificando com a configuração do FIX:

 neighbor 200.130.20.254 soft-reconfiguration inbound
 neighbor 200.130.20.254 route-map CLIENTE in
 neighbor 200.130.20.254 filter-list 12 in
 neighbor 200.130.20.254 filter-list 10 out
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Trocas de Tráfego (4)

FIX (2)

AS-Path list de saída (1):

ip as-path access-list 10 permit ^$
ip as-path access-list 10 permit _1251$
ip as-path access-list 10 permit _2715$
ip as-path access-list 10 permit _2716$
ip as-path access-list 10 permit _10412$
ip as-path access-list 10 permit _10715$
ip as-path access-list 10 permit _11097$
ip as-path access-list 10 permit _11156$
ip as-path access-list 10 permit _11180$
ip as-path access-list 10 permit _13522$
ip as-path access-list 10 permit _14553$
ip as-path access-list 10 permit _19200$
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Trocas de Tráfego (5)

FIX (3)

AS-Path list de saída (2):

ip as-path access-list 10 permit _19611$
ip as-path access-list 10 permit _21506$
ip as-path access-list 10 permit _21612$
ip as-path access-list 10 permit _22548$
ip as-path access-list 10 permit _22548 112$
ip as-path access-list 10 permit _11751$
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Trocas de Tráfego (6)

FIX (4)

AS-Path list para entrada:

ip as-path access-list 12 permit _10954$
ip as-path access-list 12 permit _6125$
ip as-path access-list 12 permit _8141$
ip as-path access-list 12 permit _10897$
ip as-path access-list 12 permit ^17379_



Roteamento na RNP

Casos particulares (1)

Balanceamento de tráfego

● Advém da necessidade de não sobrecarregar uma determinada
rota no caso de múltiplos anúncios

● Sempre que há um empate até o item x (8, 9 ou 10?) nos
critérios BGP para escolha de rota, o roteador faz load-
balancing quando o seguinte comando está configurado:

multipath ibgp <number of paths>

● Pode ocasionar pacotes fora de ordem:

- Aplicações TCP podem lidar com este problema
(reordenação);

- Aplicações UDP são mais sensíveis a este problema
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Casos particulares (2)

Roteamento assimétrico (1)

● Pode ocorrer quando 2 AS's são duplamente conectados:

AS 1

AS 2

Cliente X

Cliente Y
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Casos particulares (3)

Roteamento assimétrico (2)

● Retardo em um sentido pode ser maior que no outro

● Pode ser problemático em casos de aplicações UDP interativas
que sejam sensíveis a retardo

● Também pode ser problemático para alguns tipos de pesquisa
científica em redes
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Casos particulares (4)

Roteamento assimétrico (3)

● No caso da RNP, este problema pode ocorrer com a Embratel ou
com a Abilene (Internet 2 nos EUA), caso a rota de entrada na
RNP escolhida por uma determinada instituição seja via alguma
ligação com a C&W

● IGPs costumam ser simétricos porque as métricas são
simétricas
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Novas diretrizes para o RNP2

Objetivos pretendidos (1)

● Recatalogar e classificar todos os peers

● Aplicar medidas profiláticas em todos os pontos de troca
(filtros)

● Padronizar os anúncios

● Melhorar o desempenho dos roteadores usando alguns recursos
do BGP (peer-groups, prefix-list, etc)
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Novas diretrizes para o RNP2

Objetivos pretendidos (2)

● Estabelecer uma política interna de communities p/ classificar
os anúncios e para permitir que os clientes possam definir
tratamento

● Padronização nas configurações de BGP


