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O que é o BGP?

• Protocolo de Roteamento usado 
para trocar informações  
sobre caminhos entre diferentes  
redes (AS diferentes) 

• RFC4271 
• O BGP é um protocolo do tipo “path vector” 
• Trabalha com updates incrementais 
• Usa o CIDR 
• Usado no backbone da Internet pelos AS



Funcionamento do BGP

• O BGP é baseado em sessões 
TCP (porta 179) 

• Protocolo simples 
• Finite State Machine 

• Idle / Connect / Active / OpenSent / 
OpenConfirm / Established 

• Mensagens 
• Open / Update / Keepalive / Notification



Funcionamento do BGP

• O BGP: 
• aprende de seus vizinhos 

BGP diversos caminhos 
• seleciona o melhor caminho e coloca-o na 

RIB 
• o melhor caminho é enviado para os 

vizinhos externos (eBGP) 
• políticas são aplicadas para influenciar a 

seleção do melhor caminho



O que são os atributos do BGP?

• Os atributos são características de cada rota 
utilizadas na seleção dos caminhos

• Bem conhecidos
• Mandatórios: sempre 

estão presentes nos 
updates que carreguem  
informações de prefixos 
(NLRI)

• Descricionário: não 
estão em todos os 
updates

• Opcionais
• Transitivos: devem 

ser repassados pelos 
updates, mesmo que 
não sejam suportados

• Não transitivos: não 
devem ser 
repassados nos 
updates



O que são os atributos do BGP?

• ORIGIN 
• Bem conhecido e mandatório 
• Foi usado na transição do EGP para o BGP 
• Influencia e seleção do melhor caminho 
• Três valores possíveis: IGP, EGP ou 

Incomplete



O que são os atributos do BGP?

• AS_PATH 
• Bem conhecido e mandatório 
• Indica o caminho para se chegar a um 

destino, incluindo todos os AS 
intermediários 

• É usado para 
• Detectar loops 
• Aplicar políticas



O que são os atributos do BGP?

• NEXT_HOP 
• Bem conhecido e mandatório 
• Define o endereço IP do roteador que deve 

ser usado como o próximo salto para 
uma determinada rota 

• Pode ser alterado localmente pelo 
comando “next-hop-self”



O que são os atributos do BGP?

• MULTI_EXIT_DISC 
• Multi-Exit Discriminator 
• Opcional e não transitivo 
• Indica para os vizinhos BGP externos qual 

o melhor caminho para uma determinada 
rota do AS, influenciando o tráfego de 
entrada 

• O menor MED ganha 
• Ausência de MED implica MED=0



O que são os atributos do BGP?

• LOCAL_PREF 
• Bem conhecido e não transitivo 
• O valor pode ser associado a uma rota, 

indicando o caminho preferencia de saída 
• O caminho com a maior LOCAL_PREF 

ganha 
• Válido apenas dentro do AS



O que são os atributos do BGP?

• ATOMIC_AGGREGATE 
• Bem conhecido e descricionário 
• Utilizado para informar aos vizinhos BGP 

que está sendo anunciado uma rota 
agregada em vez das rotas mais 
específicas que a compõe



O que são os atributos do BGP?

• AGGREGATOR 
• Opcional e transitivo 
• Carrega o endereço IP do roteador BGP 

que gerou a rota agregada 
• Pode ser útil para debug 
• Não influencia a seleção do melhor 

caminho



O que são os atributos do BGP?

• Multiprotocol Extensions for BGP (MP-BGP / BGP4+) 
• MP_REACH_NLRI 

• Opcional e Não-Transitivo 
• Multiprotocol Reachable NLRI 
• Carrega o conjunto de destinos alcançáveis junto 

com as informações do next-hop 
• MP_UNREACH_NLRI 

• Opcional e Não-Transitivo 
• Multiprotocol Unreachable NLRI 
• Carrega o conjunto de destinos inalcançáveis



O que são os atributos do BGP?

• COMMUNITIES 
• Opcional e Transitivo 
• RFC 1997 
• Número inteiro de 32 bits, representada por dois inteiros de 16 

bits (RFC 1998) 
• Um formato comum de representação é <ASN>:nn 
• Utilizadas para agrupar destinos 
• Pode-se marcar um grupo de caminhos aprendidos, ou a exportar, 

com uma determinada community, de acordo com filtros 
• Pode-se filtrar rotas, ou modificar outros atributos, segundo às 

communities a qual a rota pertence 
• São úteis para aplicar políticas tanto dentro do AS, quanto entre 

diferentes AS



O que são os atributos do BGP?

• COMMUNITIES  
• Bem conhecidas 

• NO_EXPORT - 65535:65281 (0xFFFFFF01) 
• Não anuncie essa rota para nenhum vizinho BGP 

externo (apenas iBGP ou confederation) 
• NO_ADVERTISE - 65535:65282 (0xFFFFFF02) 

• Não anuncie para nenhum vizinho BGP 
• NO_EXPORT_SUBCONFED - 65535:65283 

(0xFFFFFF03) 
• Não anuncie essa rota para nenhum vizinho BGP 

externo (inclusive vizinhos de uma mesma 
confederation mas que utilizem outro ASN)



O que são os atributos do BGP?

• COMMUNITIES 
• Bem conhecidas 

• NOPEER - 65535:65284 (0xFFFFFF04) 
• Não anuncie rotas aprendidas de um 

peer privado 
• BLACKHOLE - 65535:666 (0xFFFF029A) 

• Descarte qualquer tráfego que esteja 
sendo enviado para um determinado 
prefixo



Como se escolhe o melhor caminho?



Como se escolhe o melhor caminho?

• Apenas uma rota para cada destino será 
instalada na tabela de rotas 

• Os critérios de desempate podem variar entre 
implementações: 

1. o next-hop é alcançável? 

2. qual rota possui o maior valor de 
LOCAL_PREFERENCE? 

3. qual rota possui o AS_PATH menor?



Como se escolhe o melhor caminho?

• …e a análise continua: 

4. qual rota possui o menor valor para o 
atributo ORIGIN? 

5. qual rota possui o menor valor para o 
atributo MED? 

6. alguma das rotas foi aprendida de um 
vizinho externo (eBGP)?



Como se escolhe o melhor caminho?

• …já está virando apelação: 

7. qual rota foi aprendida do roteador vizinho 
com o menor valor de Router-ID? 

8. qual rota foi aprendida do roteador vizinho 
com o menor endereço IP? 

• Depois disso, só resta 
aceitar tudo e 
balancear o tráfego…



O que são as Capabilities do BGP?

• Parâmetro do BGP que facilita a implementação  
de novos recursos ao BGP, sejam essas 
soluções proprietárias ou abertas 

• As Capabilities suportadas são negociadas no 
estabelecimento da sessão BGP 

• p.ex.: 
• Multiprotocol Extensions 
• Route Refresh 
• Outbound Route Filtering 
• …



O que são as Capabilities do BGP?

router>show ip bgp neighbors 203.0.113.10
BGP neighbor is 203.0.113.10,  remote AS 65535, external link
 Description: Peer-IXP
  BGP version 4, remote router ID 203.0.113.10
  BGP state = Established, up for 8w5d
  Last read 00:00:12, last write 00:00:10, hold time is 180, keepalive interval is 60 
seconds
  Configured hold time is 600, keepalive interval is 100 seconds
  Minimum holdtime from neighbor is 0 seconds
  Neighbor sessions:
    1 active, is not multisession capable (disabled)
  Neighbor capabilities:
    Route refresh: advertised and received(new) 
    Four-octets ASN Capability: advertised
    Address family IPv4 Unicast: advertised and received
    Address family IPv4 Multicast: advertised and received
    Enhanced Refresh Capability: advertised
    Multisession Capability: 
    Stateful switchover support enabled: NO for session 1
  Message statistics:
[ ... ]



Route Refresh x Soft Reconfiguration

• Soft Reconfiguration: 
• A tabela BGP de um roteador é 

populada após a aplicação de 
filtros.

• Informações podem ser 
descartadas e não são 
armazenadas nessa tabela

• Se os filtros são mudados, 
não há como reaplicá-los 
sobre a informação original

• Habilitando a Soft Reconfiguration 
é criada uma nova tabela, com 
a informação original 

• Isso consome mais memória
• Permite que filtros sejam 

modificados facilmente



Route Refresh x Soft Reconfiguration

• Route Refresh: 
• Alternativa ao uso do Soft Reconfiguration 
• Solicita, numa mudança de filtros por exemplo, que o vizinho 

BGP reenvie sua rotas para que o novo filtro seja aplicado 
• Pode solicitar o envio de todas as rotas ou por Address-

Family 
• Economiza memória que seria utilizada para manter a tabela 

extra do Soft Reconfiguration 
• Nem todos os roteadores suportam 
• Após uma mudança em um filtro é preciso solicitar o refresh 

para o roteador vizinho, com um comando. Isso não é 
automático
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Value Code Reference

0 Reserved

1 ORIGIN [RFC4271]

2 AS_PATH [RFC4271]

3 NEXT_HOP [RFC4271]

4 MULTI_EXIT_DISC [RFC4271]

5 LOCAL_PREF [RFC4271]

6 ATOMIC_AGGREGATE [RFC4271]

7 AGGREGATOR [RFC4271]

8 COMMUNITY [RFC1997]

9 ORIGINATOR_ID [RFC4456]

10 CLUSTER_LIST [RFC4456]

11 DPA (deprecated) [RFC6938]

12 ADVERTISER  (historic) (deprecated) [RFC1863][RFC4223][RFC6938]

13 RCID_PATH / CLUSTER_ID (Historic) (deprecated) [RFC1863][RFC4223][RFC6938]

14 MP_REACH_NLRI [RFC4760]

15 MP_UNREACH_NLRI [RFC4760]

16 EXTENDED COMMUNITIES [Eric_Rosen][draft-ramachandra-bgp-ext-communities-00][RFC4360]

17 AS4_PATH [RFC6793]

18 AS4_AGGREGATOR [RFC6793]

Atributos do BGP



Value Code Reference

19 SAFI Specific Attribute (SSA) (deprecated) [draft-kapoor-nalawade-idr-bgp-ssa-00][draft-nalawade-idr-mdt-safi-00][draft-wijnands-mt-discovery-00]

20 Connector Attribute (deprecated) [RFC6037]

21 AS_PATHLIMIT (deprecated) [draft-ietf-idr-as-pathlimit]

22 PMSI_TUNNEL [RFC6514]

23 Tunnel Encapsulation Attribute [RFC5512]

24 Traffic Engineering [RFC5543]

25 IPv6 Address Specific Extended Community [RFC5701]

26 AIGP [RFC7311]

27 PE Distinguisher Labels [RFC6514]

28 BGP Entropy Label Capability Attribute (deprecated) [RFC6790][RFC7447]

29 BGP-LS Attribute [RFC7752]

30 Deprecated [RFC8093]

31 Deprecated [RFC8093]

32 LARGE_COMMUNITY [RFC8092]

33 BGPsec_Path [RFC-ietf-sidr-bgpsec-protocol-22]

34-39 Unassigned

40 BGP Prefix-SID (TEMPORARY - expires 2017-09-30) [draft-ietf-idr-bgp-prefix-sid]

41-127 Unassigned

128 ATTR_SET [RFC6368]

129 Deprecated [RFC8093]

130-240 Unassigned

241 Deprecated [RFC8093]

242 Deprecated [RFC8093]

243 Deprecated [RFC8093]

244-254 Unassigned

255 Reserved for development [RFC2042]



Attribute Value Attribute Value Attribute Reference

0x00000000-0x0000FFFF 00000:00000 - 00000:65535 Reserved [RFC1997]

0x00010000-0xFFFEFFFF 00001:00000 - 65534:65535 Reserved for Private Use [RFC1997]

0xFFFF0000 65535:00000 planned-shut [draft-francois-bgp-gshut][Pierre_Francois]

0xFFFF0001 65535:00001 ACCEPT-OWN [RFC7611]

0xFFFF0002 65535:00002 ROUTE_FILTER_TRANSLATED_v4 [draft-l3vpn-legacy-rtc]

0xFFFF0003 65535:00003 ROUTE_FILTER_v4 [draft-l3vpn-legacy-rtc]

0xFFFF0004 65535:00004 ROUTE_FILTER_TRANSLATED_v6 [draft-l3vpn-legacy-rtc]

0xFFFF0005 65535:00005 ROUTE_FILTER_v6 [draft-l3vpn-legacy-rtc]

0xFFFF0006 65535:00006 LLGR_STALE [draft-uttaro-idr-bgp-persistence]

0xFFFF0007 65535:00007 NO_LLGR [draft-uttaro-idr-bgp-persistence]

0xFFFF0008 65535:00008 accept-own-nexthop [Ashutosh_Grewal]

0xFFFF0009-0xFFFF0299 65535:00009 - 65535:00665 Unassigned

0xFFFF029A 65535:00666 BLACKHOLE [RFC7999]

0xFFFF029B-0xFFFFFF00 65535:00667 - 65535:65280 Unassigned

0xFFFFFF01 65535:65281 NO_EXPORT [RFC1997]

0xFFFFFF02 65535:65282 NO_ADVERTISE [RFC1997]

0xFFFFFF03 65535:65283 NO_EXPORT_SUBCONFED [RFC1997]

0xFFFFFF04 65535:65284 NOPEER [RFC3765]

0xFFFFFF05-0xFFFFFFFF 65535:65285 - 65535:65535 Unassigned

Communities



Capabilities do BGP  
Value Description Reference

0 Reserved [RFC5492]

1 Multiprotocol Extensions for BGP-4 [RFC2858]

2 Route Refresh Capability for BGP-4 [RFC2918]

3 Outbound Route Filtering Capability [RFC5291]

4 Multiple routes to a destination capability [RFC3107]

5 Extended Next Hop Encoding [RFC5549]

6 BGP-Extended Message (TEMPORARY - expires 2017-09-30) [draft-ietf-idr-bgp-extended-messages]

7 BGPsec Capability [RFC-ietf-sidr-bgpsec-protocol-22]

8-63 Unassigned

64 Graceful Restart Capability [RFC4724]

65 Support for 4-octet AS number capability [RFC6793]

66 Deprecated (2003-03-06)

67 Support for Dynamic Capability (capability specific) [draft-ietf-idr-dynamic-cap]

68 Multisession BGP Capability [draft-ietf-idr-bgp-multisession]

69 ADD-PATH Capability [RFC7911]

70 Enhanced Route Refresh Capability [RFC7313]

71 Long-Lived Graceful Restart (LLGR) Capability [draft-uttaro-idr-bgp-persistence]

72 Unassigned

73 FQDN Capability [draft-walton-bgp-hostname-capability]

74-127 Unassigned

128-255 Reserved for Private Use [RFC5492]



http://ix.br

rsantos@nic.br

25 de Maio de 2017

Obrigado


