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   PROAPPS BORDER ROUTING

O ProApps Border Routing é o componente de roteamento avançado,

projetado especialmente para atuar em operações de missão crítica, foco

em grandes taxas de pacotes por segundo e megabits por segundo. É

adequado, como o nome sugere, para atuar como roteador de borda. Ou

seja não é para atuar como um gateway típico de ambiente SOHO com

NAT e afins.

O Border Routing se destaca por unir os 2 principais protocolos de roteamento WAN: 

◌ Border Gateway Protocol versão 4 (BGPv4): a implementação BGPv4 utilizada no ProApps é a mesma 

utilizada pelo ISC (Internet System Consortium), pelos roteadores Tier-1 da Internet incluindo PTT Milão e 

Ashburn; é a mesma combinação de implementação BGP com sistema operacional que equipa os mais 

críticos e maiores route servers na Europa e EUA, só que com o diferencial ProApps: interface amigável e 

intuitiva; recursos que facilitam a monitoração e engenharia de tráfego IP;

◌ Open Shortest Path First (OSPF): para distribuição de endereçamento WAN, MAN ou mesmo na sua 

LAN, o Border Routing traz o protocolo OSPF, que atua de forma integrada com BGP e outros recursos 

nativos de roteamento avançado; a implementação OSPF disponível no Border Routing é muito fácil de 

utilizar, intuitiva e simples;

Além disso o componente ainda traz:

PBR (Policy Based Routing): implementação de Policy Based Routing clássica, baseada em classificação 

de fluxo de dados e escolha de rota alternativa; atua com o recurso de múltiplas tabelas FIB (Forward 

Information Base) do sistema operacional e permite a você ter tabelas de roteamento alternativas inteiras, e 

com base na sua política e critérios decidir quem passa por qual tabela de roteamento; você poderá fazer 

política por origem, por destino, por protocolo, serviço; o que sua necessidade demandar; junte a isso a 

possibilidade de fazer balanceamento por pacotes ou balanceamento por sessão e você tem uma solução 

completa de PBR;

PBR (Policy Based Routing) tipo FFW: implementação imperativa de Policy Based Routing, a variação 

FFW (Foremost forward) permite a criação de políticas de roteamento que não se integram, mas sim se 

sobrepõe à política de roteamento padrão; esse tipo de PBR é processado antes da FIB e permite definição 
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de política independente do roteamento FIB; permite os mesmos recursos avançados do PBR tradicional, 

incluindo  política por origem, por destino, por protocolo, serviço; o que sua necessidade demandar; junte a 

isso a possibilidade de fazer balanceamento por pacotes ou balanceamento por sessão;

E mais: o Border Routing oferece um sistema flexível de monitoração de 
disponibilidade de hosts e gateways o que pode ser utilizado em conjunto com os 
recursos de PBR ou até mesmo de OSPF e BGP para ativar e desativar políticas 
específicas de roteamento.

   Pronto para Redundância

Concebido desde o início para permitir a fácil replicação de funções, o Border Routing pode se interconectar em 

um ambiente multihomed com caminhos independentes, monitorar disponibilidade e qualidade de caminhos e 

escolher qual o melhor, e se o equipamento falhar, outro pode assumir imediatamente os serviços equivalentes, 

em um setup com baixíssimo downtime ou, dependendo da viabilidade topológica de multiplas sessões BGP por 

exemplo, com zero downtime, baseado em endereço IP virtual tipo VRRP (CARP) atuando como gateway de seu 

ambiente e múltiplas sessões BGP, Áreas OSPF, atuando com prepend para definir o equipamento backup ou 

backup designated router.
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Pronto para IPv6

As implementações BGPv4 e OSPF estão plenamente prontas para anunciar prefixos e áreas IPv6, e fechar 

sessões v6 com vizinhos e áreas. Permite também o completo filtro e controle de atributos IPv6. 

   Lista de Recursos Componente Border Routing

O componente de Border Routing conta com uma série de recursos além dos

mencionados acima. Acompanhe os recursos oferecidos pelo ProApps Border

Routing.

 BGPv4 / Border Routing Protocol

Opção de manter as modificações pendentes ou aplicá-las 
imediatamente ao executar uma tarefa;

Configuração de ASN local padrão 4-byte ou 2-byte 
(32bits ou 16bits);

Connect-retry, holdtime e router-id configuráveis; Atualizar ou não atualizar a tabela FIB;

Qualificar nexthop por BGP apenas ou OSPF, BGP e local; Validar métrica ou route-age seletivamente;

Atuar como router collector; Atuar como transparent-AS (distribution border routing);

Escolha seletiva de tabela FIB a ser populada pelo BGP; Dump MTR de rotas anunciadas e recebidas;

Dump MTR por tabela RIB seletiva; Suporte a múltiplas tabelas RIB e FIB;

Escolha seletiva de interfaces para listen; Anúncio de CIDR IPv4 Ipv6 específico;

Anúncio de rotas v4, v6, estáticas e conectadas conhecidas; Gestão independente ou agrupada de neighbors;

Anúncio filtrado: recurso exclusivo e flexível que permite 
anunciar prefixos e já fazer filtro prévio de todos atributos 
BGP, como community, nexthop, localpref, etc;

Grupos de Neighbors: permite gerenciar grupos de 
vizinhos BGP, unificando confiurações em comum - 
como remote-as, multihop, prefix limit, etc;

Integração com firewall PF por filtro pftable ou tabela FIB; Conceito de Template Neighbor porgrupo com bitmask;

Permite configurar neighbors dependente de interface; Permite configurar neighbors como down sem remover;

Permite dump MTR seletivo por neighbor ou grupo; Permite forçar neighbor ASN;

Configuração completa BGP por neighbor e grupo; Permite declarar endereço IP local seletivo para sessão;

Permite impor número máximo de prefixos por neighbor; Permite controle de multihop security por neighbor;

Permite atuar como BGP sessão passiva ou ativa; Permite configurar softreconfig e route-reflector;

Permite direcionar o neighbor a uma tabela RIB especifica; Permite configurar ASN transparente por sessão;

Permite anúncio por neighbor de tabela de roteamento FULL; Permite anúncio por neighbor da tabela CIDR próprio;

Permite anúncio p/ neighbor da rota padrão ou nenhuma rota; Filtrar anúncios v4 e v6 unicast;

Permite anunciar capability de suporte a ASN32bits (4-byte); Permite anunciar capability de suporte a Refresh;

Permite anunciar capabilities extendidas; Permite anunciar capability de suporte a Restart;

Sessão filtrada: recurso exclusivo e flexível que permite fechar 
sessão com grupos ou neighbors individuais e já fazer filtro 
prévio de todos atributos BGP, como community, nexthop, 
localpref, etc;

Gestão completa e flexível de filtros: processamento de 
regras de filtragem last match ou first match 
seletivamente; agrupamento visualmente agradável de 
filtros e com nomes personalizados;

Filtro: com uma regra por linha: simples e intuitivo; Filtro: edição,cópia e remoção rápida de regras;

Filtro: habilita e desabilita regras rapidamente; Filtro: ação de allow, deny e match de anúncios;

Filtro: por destino, origem, grupo, neighbor e atributos BGP; Filtro: gestão facilitada de criação de regras;
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Filtro: modificações de atributos BGP; Filtro: integração com tabelas do firewall PF;

Filtro: aplicação para tabelas FIB específicas; Filtro: visualização com tradução de AS-dot para AS32;

Gestão completa de tabela RIB com inspeção por: AS; 
neighbor; prefixo; AS de trânsito; AS de origem; AS do peer; 
community; ip bgp; por envio e recebimento;

Inspeção facilitada da tabela RIB: clique no neighbor e 
já prepara a inspeção; basta um clique para analisar a 
RIB;

Ações rápidas no neighbor: up, down, clear, reload; Estatísticas de memória consumida pelo BGP;

Detalhes visualmente agradáveis de uma rota: highlight de 
dados relevantes; visualização sumarizada ou detalhada;

Detalhes rápidos do neighbor: basta tocar no (i) e ver 
detalhes da sessão, tocar novamente e ver o sumário;

Relatório de estado das interfaces para BGP; Validação de nexthop para BGP;

Terse Report BGP por neighbor individual; Inspeção rápida de tabela FIB;

Inspeção da tabela FIB por destino, por rotas Estaticas; Inspeção de tabela FIB por rotas connected;

Inspeção de tabela FIB por rotas IP v4 ou v6; Inspeção de tabela FIB por tabela FIB individual;

Auto-IRR: permite configurar auto-db e exportar dados IRR; Auto-IRR: exporta política de roteamento e CIDR;

Auto-IRR: atualização por e-mail e autenticação CRYPT; Auto-IRR: exporta route6 e route;

Recurso Top 100: permite que você visualize as Top N (por 
padrão 100) rotas / prefixos mais utilizadas;

Top 100: você visualiza o quanto aquele prefixo 
representa de tráfego no seu roteador;

Top 100: identifica o nome do ASN na listagem; Top 100: permite filtrar por rede, ASN ou descrição;

Top 100: identifica visualmente o deslocamento no ranking, 
apontando rotas que se tornaram mais ou menos usadas;

Top 100: apoia a tomada de decisão na engenharia de 
tráfego identificando facilmente prefixos mais usados;

OSPF – Open Shortest Path First

Habilita ou desabilita FIB Update seletivamente; Configuração explícita de Router-ID;

Liga/Desliga redistribuição de rota estática, connected, padrão 
ou conjunto específico de redes/rotas;

Permite definir atributos específicos de redistribuição 
como métrica ou tipo;

Suporte a escolha de rotas de AS externo conforme RFC1583; Permite mapeamento de tags LSA;

Permite definir SPF Delay e SPF Holdtimei explicitamente; Permite atuar como stub router com métrica infinita;

Permite declaração de Áreas SPF para agrupar portas; Permite uso de template de Áreas OSPF por CIDR;

Permite configurar autenticação simples, crypt e none; Permite escolher hello interval;

Permite definir tempo de retransmit e dead-timeout; Permite definir a prioridade de um router;

Permite definir o delay do router; Permite forçar couple e decouple da tabela FIB;

Permite inspecionar tabela OSPF por Area, ASBR, external, 
network, router, self-originated e resumo sumarizado;

Permite inspecionar tabela FIB por rotas de uma dada 
interface, rotas connected, estática ou apenas OSPF;

Permite inspecionar a tabela RIB do OSPF de forma 
sumarizada e detalhada;

Permite inspecionar as rotas de um neighbor específico 
de forma sumarizada e detalhada;

PBR – Policy Based Routing

Implementa PBR baseado em classificação de fluxo e escolha 
de tabela de roteamento FIB (PBR clássico)

Permite PBR completo: por origem, destino, protocolo, 
porta, serviço, DSCP, Type of Service, etc;

Permite a escolha de gateway ou tabela de roteamento inteira; Permite integração com BGP e OSPF;

Permite modo de operação Foremost Forward (FFW) 
imperativo, sobrepondo a Policy à tabela FIB;

Permite balanceamento de carga de saída, por pacotes 
ou por sessão; balanceamento por fator arbitrário;

Interface visual fácil de configurar PBR; Estatísticas de pacotes e bytes em regras PBR;

Integração PBR com serviço de Watchdog p/ High Availability

Serviço de Watchdog por Port State

Permite monitorar disponibilidade de interfaces e gateways; Permite monitorar disponibilidade de serviços e hosts;

Permite monitorar vazão em bits por segundo via SNMP; Interface amigável e simples de configuração;

Com base nas métricas monitoradas permite disparar ações; Ações podem habilitar ou desabilitar políticas PBR;

Ações podem habilitar ou desabilitar sessões BGP; Ações podem habilitar ou desabilitar filtros BGP;
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Ações podem habilitar ou desabilitar áreas OSPF; Ações podem habilitar ou sets de regras de firewall;

Ações podem ser customizadas (script externo); Áções podem ser arbitrárias e combinadas;

Gestão de Tabela FIB

Permite configurar até 8 tabelas FIB independentes; Permite associar serviços em uso a uma dada FIB;

Permite configurar rota estática em tabela FIB específica; Diagnóstico (ping, traceroute, etc) em FIB específica;

   Screenshots do ProApps Border Routing

Veja alguns screenshots ilustrativos do componente ProApps Border Routing:

Gestão da Tabela FIB

Estatísticas de Consumo de Memória na tabela RIB
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Visão parcial do Top 100:

 indicando por exemplo que o Top #1 subiu 675 posições desde o último levantamento (podendo sugerir uma anomalia ou uma

mudança drástica de perfil desse ASN) e que o Google caiu 8 posições indo para Top #13.

Inspção da Tabela RIB – Opções de Filtro – Filtro aplicado: por source-as no ASN 10310 (Yahoo!)
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Gestão da Tabela RIB

Inspeção de rota por IP BGP para o destino 201.48.151.3, são 4 opções de rotas; ao clicar no ícone (i) você vê detalhes da tabela de

roteamento BGP, ve os atributos; se não tocar em (i) vê apenas as rotas sumarizadas;

Gestão da Tabela FIB

Ao tocar sobre o ícone da lupa você tem um atalho rápido das rotas daquele Neighbor.
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Gestão de Neighbors – Sumário de todas as sessões e seus respectivos estados.

Gestão de Neighbors – Ao tocar no (i) você tem mais detalhes sobre a sessão BGP.
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Status: você consegue avaliar estado de interfaces (imagem), nexthops e terse report das sessões BGP e OSPF.
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Gestão de Filtros
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