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RESUMO DA PROPOSTA:
Inclusão  de  informações  de  ROAs  (Route  Origin  Authorization) 
responsáveis por um prefixo nas informações de WHOIS de todos os 
prefixos  recebidos  pelo  LACNIC.  Quando  esta  informação  estiver 
disponível.

JUSTIFICAÇÃO:
A proposta visa ajudar a identificar e validar a origem dos prefixos.

TEXTO DA PROPOSTA:
2.3.2.20 Inclusión de ROAs (Route Ori gin Authorization) en Whois
Visando a autenticação de prefixos utilizados na nossa região, sugiro 
a  inclusão  obrigatória  de  de  informações  de  ROAs  (Route  Origin 
Authorization)  nas  informações  de  WHOIS  de  todos  os  prefixos 
recebidos do LACNIC. Para ROAs que estão vencidos, revogados ou 
nunca foram cadastrados nada deve ser retornado.

No  primeiro  momento,  somente  as  informações  que  estiverem no 
repositório do LACNIC seriam consultadas. Mas a medida que novos 
repositórios  existam e  contenham informações  de  blocos  emitidos 
pelo LACNIC, esses repositórios devem ser consultados também.

O campo remarks deve conter informações sobre el prefixo de como 
ele é exportado (tamanho máximo).

Isso ajudaria em ferramentas e em verificações de propriedades de 
prefixos.

4.3.10 Inclusión de ROAs (Route Origin Authorization) en Whois
Visando a autenticação de prefixos utilizados na nossa região, sugiro 
a  inclusão  obrigatória  de  de  informaç  ões  de  ROAs  (Route  Origin 
Authorization)  nas  informações  de  WHOIS  de  todos  os  prefixos 



recebidos do LACNIC. Para ROAs que estão vencidos, revogados ou 
nunca foram cadastrados nada deve ser retornado.

No  primeiro  momento,  somente  as  informações  que  estiverem no 
repositório do LACNIC seriam consultadas. Mas a medida que novos 
repositórios  existam e  contenham informações  de  blocos  emitidos 
pelo LACNIC, esses repositórios devem ser consultados também.

O campo remarks deve conter informações sobre el prefixo de como 
ele é exportado (tamanho máximo).

Isso ajudaria em ferramentas e em verificações de propriedades de 
prefixos.


