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Serviços Internos

• Backup de Roteadores

A cada alteração realizadas nos equipamentos de 
clientes, possuímos uma rotina que realizar o 
backup das configurações de todos os roteadores,  
garantindo assim um resposta ao tratamento de 
incidentes que possam ocorrer nos equipamentos.



Serviços Internos

• Registro e análise logs

Possuímos um servidor de Logs que armazena 
uma replica dos logs de forma segura de todos os 
servidores internos e de todos os roteadores dos 
clientes.

Sobre estes logs é realizada uma análise on-line 
utilizando a ferramenta OSSEC.



Serviços Internos
• Registro e análise logs - Exemplo

Top entries for 'Source ip':
------------------------------------------------
218.15.221.82 |71 |

Top entries for 'Group':
------------------------------------------------
authentication_failures |71 |
pure-ftpd |71 |

Top entries for 'Location':
------------------------------------------------
virgo-> |71 |

Top entries for 'Rule':
------------------------------------------------
11306 - FTP brute force (multiple failed log.. |71 |



Serviços externos
• DNS Secundário

Serviço de DNS secundário para os clientes da 
Rede Tchê.



Serviços externos
• Multicast

O PoP-RS transmite multicast para a Rede IPE, 
permitindo que seus clientes que possuam 
roteadores com esta funcionalidade utilizem este 
recurso para transmissões como por exemplo de 
vídeos sob demanda. 



Serviços externos
• PlanetLab

O PlanetLab é um consórcio formado por 
instituições acadêmicas, governamentais e 
industriais que visa a criação de uma grande 
malha de computadores espalhados pelo 
mundo em diversas redes. Onde o PoP-RS 
possui 2 nós desta rede.

Para submissão de projetos acesse:

http://www.rnp.br/pd/planetlab/
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Serviços externos
• Medição de banda

• Web100 - Network Diagnostic Tool (NDT) 

Solução para medição de banda de entrada e 
saida da rede.



Serviços externos
• Medição de banda



Serviços Externos
• Flows

Análise de fluxo obtendo estatísticas por:

• IP/Rede de Origem/Destino

• Porta de Origem/Destino

• Acessado pelo endereço:

http://rrd.pop-rs.rnp.br

Usuario: tche

Senha: 

http://rrd.pop-rs.rnp.br/
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Serviços Externos  Flows



Serviços Externos  Flows



Serviços Externos
• Estatísticas

Estatísticas de uso do link.

Onde é possível ver o uso agregado da rede Tchê
ou por cliente.



Serviços Externos Estatísticas



Serviços Externos
• Diagnóstico de sites

Consulta Integrada onde é possível consultar 
informações sobre determinado IP/domínio em 
uma única interface:

- Envio de pacotes ICMP
- Verificação de Rota
- Consulta DNS Reverso
- Verifica se o host pode enviar e-mail  (DNS)
- Consulta na base whois
- Verifica o IP/Domínio nas seguintes Blacklists:

zen.spamhaus.org 
b.barracudacentral.org 
t1.dnsbl.net.au
bl.spamcop.net 
cbl.abuseat.org



Serviços Externos
• Diagnóstico de sites



Serviços Externos
• IPv6

• Disponibilidade de endereço IPv6 na interfaces 
do roteador do cliente.

• Disponibilidade de faixas de IP´s para redes dos 
clientes.

Previsão para término de endereços IPv4 disponibilizados pelo IANA ( 
outubro/ 2011)



Serviços Externos
• NTP(Network Time Protocol)

Disponibilização de um servidor de tempo 
para uso dos clientes da rede Tchê.

ntp.pop-rs.rnp.br



Serviços Externos
• QoS ( Qualit of Services)

Possibilidade de marcação de pacotes para 
tratamento interno de QoS pelo cliente.



Serviços Externos
• Mirror

Disponibilização dos sistemas:

- FreeBSD (ftp://ftp4.br.freebsd.org )

- CTAN( Comprehensive teX Archive
Network)

http://mirror.pop-rs.rnp.br

http://mirror.pop-rs.rnp.br/
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Serviços Externos
• BPG Multihomed

• Conexão a outros Backbones com BGP

• Utilizando o AS2716 (Rede Tchê)

• Não necessita solicitar Sistema Autônomo 
próprio.

• Deve possuir um /24 da RNP  e conexão 
com outra operadora



Serviços Externos
• Collocation

Disponibilizada a rede 200.132.1.0/24 para 
os clientes proverem serviços nas 
dependências do PoP-RS.

• Maior velocidade de banda.

• Para o uso do espaço físico do Datacenter 
é necessário realizar um convênio com a 
UFRGS. 



Capacidade de Atendimento

Atualmente o PoP-RS possui a seguinte capacidade 
de atendimento :

E1 – 2 Mbps           +100

E3 – 34 Mbps           8

Ethernet – 10/100/1000 Mbps           +100



Disponibilidade

• Disponibilidade do PoP-RS

Média dos últimos 12 meses: 99,93%

• Disponibilidade dos Clientes

Enviado Relatório Mensal gerado através da 
ferramenta de Gerência.



Dúvidas/Questionamentos?

César Loureiro

cesar@pop-rs.rnp.br

Obrigado!
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