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32. Controlul modelelor de trafic in retea prin alterarea atributelor 
BGP



De ce eBGP? De ce iBGP?
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 Principala funcționalitate eBGP:

 Transmiterea rutelor de la un AS la altul

 Motivații pentru utilizarea iBGP:

 Asigurarea consecvenței politicilor și rutelor  BGP în cadrul unui AS

 Necesar într-un AS de tranzit (ISP) pentru a nu crea un black-hole
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Procesul de stabilire a adiacențelor
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Connect
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Open sent
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confirm

Established

caută în tabela de rutare o rută spre vecin

3-way handshake TCP

a fost trimis primul mesaj de “open”, cu 
parametrii pentru sesiunea BGP

s-a primit mesaj de confirmare

conexiune TCP stabilită



Definirea vecinilor
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 Un ruter poate face parte dintr-un singur sistem autonom

 se poate rula o singură instanță de BGP

 AS al instanței de BGP de pe vecin

 Un vecin poate fi dezactivat temporar
 neighbor <adresa_IP> shutdown

 no neighbor <adresa_IP> shutdown

neighbor <adresa_IP> remote-as <AS>

AS 100
AS 200

131.0.0.1/30

R1 R2
131.0.0.2/30

router bgp 100

neighbor 131.0.0.2 remote-as 200

router bgp 200

neighbor 131.0.0.1 remote-as 100



Reguli pentru stabilirea adiacențelor
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 Trebuie ca un ruter să primească o cerere TCP cu adresa 
sursă ce există în comanda neighbor.

 Numărul de AS primit trebuie să corespundă cu numărul 
configurat cu neighbor remote-as.

 RID-ul celor două routere nu trebuie să fie egale.

 RID = Router ID, același proces de alegere ca la OSPF

 Autentificarea trebuie configurată corespunzător.



Verificarea stării de adiacență

Universitatea Politehnica Bucureşti - Proiectarea Reţelelor 6

10.10.13.2/8

R1 A

R1#sh ip bgp summary

BGP router identifier 10.10.13.1, local AS number 100

BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor        V          AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.10.13.2 4        200 2       2        0    0    0 00:00:05        0

R1#sh ip bgp neighbors 10.10.13.2

BGP neighbor is 10.10.13.2,  remote AS 200, external link

BGP version 4, remote router ID 10.10.13.2

BGP state = Established, up for 00:00:11

Last read 00:00:11, last write 00:00:11, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds

Neighbor capabilities:

Route refresh: advertised and received(new)

New ASN Capability: advertised and received

Address family IPv4 Unicast: advertised and received



Adiacențe - PoC
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Tabela BGP



Tabela BGP
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 Mai este cunoscută sub denumirile: topology table sau BGP 
Routing Information Base (RIB)

 Deține NLRI-urile învățate prin BGP și PA-urile asociate
 Network Layer Reachability Information 

 IP și mască de rețea

 Denumirile uzuale: rute BGP sau prefixe BGP

 Path Attributes - lista de atribute

 Tabela BGP conține informații din sursele:
 Anunțate local prin comanda network
 Rețele învățate de la alți vecini BGP
 Rețele redistribuite local prin comanda redistribute



Comanda network
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 Alt comportament față de protocoalele IGP

 Specifică rețelele locale ce vor fi propagate în BGP
 Direct conectate, Statice - definite manual
 Învațate printr-un protocol IGP (OSPF, EIGRP, ISIS, RIP)

 NU specifică interfețele pe care se trimit pachete pentru 
stabilirea adiacențelor

 Dacă nu se folosește parametrul mask, protocolul va considera 
masca implicită pentru clasa rețelei
 Rețeaua trebuie să existe în tabela de rutare (cu masca folosită în 

comandă)



R1#show ip bgp

BGP table version is 38, local router ID is 5.5.5.5

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i

- internal,

r RIB-failure, S Stale

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path

*> 21.0.0.0         0.0.0.0                  0         32768 i

*> 22.1.1.0/24      10.1.5.9                 0         32768 i

router bgp 100

network 21.0.0.0

network 22.1.1.0 mask 255.255.255.0

R1#show ip route | inc 21 | 22

C   21.0.0.0/8 is directly connected,

Serial 0/0/1

22.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

S       22.1.1.0 [1/0] via 10.1.5.9

Comanda network

R1

A

Z

AS 100

22.1.1.0/24

1

2

3
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Trimiterea de actualizări
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 Fiecare pachet de actualizare BGP conține o listă de 
atribute și o listă de prefixe

 Dacă se dorește trimiterea a două prefixe cu cel puțin un 
atribut diferit se vor construi două pachete de actualizare

 Pachetele de actualizare pot conține și rute ce trebuie 
retrase

 Se trimit doar rețelele considerate cele mai bune

 În funcție de atributele fiecărei rețele

 Aceste rețele vor apărea și în tabela de rutare



Optional non-transitive
Nu este recunoscut de orice implementare
Va fi retrimis

Optional transitive
Nu este recunoscut de orice implementare
Nu va fi retrimis

Well-known discretionary
Opțional în mesaje
Recunoscut de orice implementare

Well-known mandatory
Prezent în mesaje
Recunoscut de orice implementare

Clase de atribute

Origin

AS-PATH

NEXT-HOP

Local Preference

Atomic Aggregate

Community

Aggregator

Multi_Exit_Discriminator

ORIGINATOR-ID
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