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Protocolo BGP-4

Capitulo 1

Resumo

O  protocolo  BGP  possui  facilidades  que  oferecem  grande  flexibilidade  de  configurações  às 

organizações  (ISPs,  IDCs,  NAPs,  PIRs,  empresas,  universidades  etc.)  que  mantêm  Sistemas 

Autônomos (no inglês,  Autonomous Systems - AS) conectados à Internet. Estas características do 

protocolo BGP - que minimizam erros de configurações e diminuem a carga do processamento nos 

roteadores, entre outras vantagens - são o tema deste artigo. ^ 

1. Introdução

O funcionamento da Internet global depende, atualmente, do uso do protocolo BGP-4, que, por sua 

vez, requer a sinergia entre todos os ASs para funcionar de forma estável, precisa e segura. Caso 

ocorram problemas  com as  informações  de  roteamento  que  trafegam nas  mensagens  do  BGP 

trocadas entre ASs, essas redes  (que podem ser grandes  backbones) podem "sair do ar" ou ficar 

inacessíveis  temporariamente,  causando  grandes  prejuízos  para  todos  os  usuários  da  Internet, 

principalmente  para  empresas.  A  maioria  dos  problemas  que,  infelizmente,  ainda ocorrem com 

freqüência são causados por equívocos na configuração deste protocolo.

Veremos, então, como certas características do protocolo BGP-4 podem ser usadas para minimizar 

problemas e otimizar o desempenho dos roteadores que rodam este protocolo. ^ 

2. Políticas de Filtros BGP

Cada Sistema Autônomo possui sua política de roteamento, e nela devem estar definidas como 

devem ser as trocas de informações de rotas com outros ASs. As trocas de tráfego acontecem após 

o  estabelecimento  de  um  peering (acordo  de  troca  de  tráfego,  com  ou  sem  compromisso 

financeiro) entre dois ou mais ASs. Em qualquer modelo de peering usado, é preciso que cada AS 

determine quais blocos de rotas vai anunciar para os vizinhos BGP. Deve definir também quais rotas 

vai receber através dos anúncios dos ASs vizinhos.

Estas configurações são necessárias para evitar as instabilidades nas informações de roteamento e 

também para agregar rotas, evitando o crescimento explosivo da tabela de rotas da Internet global, 

o que poderia vir a comprometer o desempenho desta. Atualmente, a tabela de rotas CIDR chega a 
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conter entre 95.000 e 100.000 entradas (Tony Bates' CIDR Report [1],Jan/2001 e Telstra BGP table  

Statistics [2]).  Quanto mais  rotas na tabela,  serão necessários roteadores mais poderosos e com 

muitos megabytes de memória RAM para conseguir armazenar e processar todas com eficiência.

Com  o  tempo,  os  operadores  de  ISPs  observaram  quais  as  melhores  práticas  com  relação  às 

configurações  adequadas  para  um  funcionamento  estável,  preciso  e  seguro  do  BGP-4.  As 

observações  permitiram  a  criação  de  modelos  de  filtragem  [3]  e  recomendações  [4]  para 

configuração de roteamento na Internet. Basicamente, as recomendações referem-se a:

• Melhorar a estabilidade do roteamento, usando 

o o protocolo BGP para roteamento dinâmico;

o CIDR;

o filtros sempre que possível;

o rotas estáticas nas conexões de redes dos clientes;

o o algoritmo de flap dampening [5].

• Melhorar a exatidão do roteamento, evitando 

o receber e anunciar endereços de redes reservados da RFC1918;

o receber e anunciar endereços de redes reservados pela IANA;

o receber e anunciar endereços com máscara de 32 bits;

o receber e anunciar rotas que não pertencem ao AS (exceto se o mesmo serve de 

trânsito a outro AS).

Além destas recomendações, é interessante verificar os modelos de filtros BGP em uso por ISPs (   ISP   

Filter Policies     ), que tomam precauções extras como:

• Não anunciar rotas com prefixos CIDR maiores que /24;

• Filtrar anúncios de rotas inválidas (RFC1918, default etc.) originadas por clientes;

• Não redistribuir rotas do IGP no BGP e vice-versa;

• Não aceitar tráfego externo com endereçamento de origem do próprio AS;

• Nunca enviar tráfego a destinos não anunciados pelo vizinho BGP através do peering com o 

mesmo;

• Não aceitar anúncios de vizinhos BGP com máscaras maiores que /24.

Cada AS deve decidir quais destas recomendações se aplicam, ou não, e criar suas próprias políticas 

de filtros BGP adequadas ao seu caso.

Uma ferramenta útil  é  o banco de dados RABD ( RADB Database  )  desenvolvido pelo  Internet  

Routing Registry  ,  no qual um AS pode especificar e registrar exatamente quais anúncios deseja 
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aceitar. A ferramenta RtConfig (do pacote RAToolSet ) gera, automaticamente, configurações para 

roteadores  Cisco  e  sistemas  com  GateD,  usando  informações  registradas  no  RADB.  Essa 

configuração automatizada traz benefícios como:

• Limitação de erros humanos;

• Poupa os operadores de elaborar grandes quantidades de configurações manualmente;

• Implementa, automaticamente, mudanças na topologia da Internet;

• Sincroniza atualizações de roteamento;

• Possibilita o uso de ferramentas de análise e depuração. ^ 

3. Expressões Regulares em Filtros BGP

Não é o objetivo deste artigo explicar detalhadamente expressões regulares, mas uma apresentação 

é necessária para facilitar a criação dos filtros BGP. O exemplo abaixo mostra as expressões mais 

comuns usadas nestes.

.* representa todo o conjunto de rotas BGP

^$ representa somente as rotas locais do próprio AS

^65535$ somente as rotas pertencentes ao AS65535

_65535$ rotas  que  foram  originadas  no  AS65535  e  podem  ter 

passado por outros ASs

^65535_ rotas recebidas do AS65535 que podem ter sido originadas 

em outros ASs

_65535_ rotas que atravessaram o AS65535

Tabela 1 - Expressões regulares usadas em filtros BGP

A tabela a seguir define o significado dos caracteres especiais.

. representa  somente um caractere  qualquer,  incluindo espaço em 

branco

^ representa o início da string 

$ representa o final da string 
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* representa 0 ou mais ocorrências da string especificada

+ representa 1 ou mais ocorrências da string especificada

? representa 0 ou 1 ocorrência da string 

- separa os extremos de uma faixa (range) 

_ representa uma vírgula (,) chaves ({ }), parênteses, início da  string, 

fim da string ou espaço em branco

Tabela 2 - Caracteres com significado especial numa expressão regular

Com  estas  informações,  já  é  possível  construir  os  filtros  necessários  para  implementação  das 

recomendações de roteamento mencionadas anteriormente.

As expressões regulares são um recurso poderoso e de grande utilidade em muitas linguagens de 

programação, na linha de comandos de  shells de sistemas UNIX, Linux etc. Veja a seção de  sites 

relacionados para indicações de bibliografia especializada no tema. ^ 

4. Filtros BGP

Os  filtros  BGP  servem  para  controlar  o  fluxo  de  entrada  e  saída  de  atualizações  de  rotas  do 

protocolo, ou seja, podem ser aplicados tanto para anúncios (outbound) quanto para o recebimento 

de anúncios (inbound) originados em AS vizinhos e de clientes. Existem os seguintes métodos de 

filtragem:

• por prefixo (prefix filtering);

• por AS_PATH (AS_Path  filtering);

• por Route Map (Route Map filtering);

• por Community (Community filtering). ^ 

4.1. Filtragem por prefixos

A filtragem por prefixos é uma lista de acesso (access-list - ACL) aplicada a cada vizinho BGP com o 

qual o AS mantém um peering. A lista de acesso de saída (out) garante que o AS não fará anúncios 

não permitidos pela sua política de filtros, e a lista de acesso (in) garante que o mesmo não vai 

receber anúncios de rotas erradas,  resultantes de configurações erradas em outros AS,  bugs de 

software ou feitos com intenções maliciosas. Abaixo, um exemplo de um filtro BGP que restringe o 

anúncio e o recebimento de rotas inválidas na Internet, através do uso do comando distribute-list e 
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deve ser aplicado na configuração de cada vizinho BGP. Também no exemplo que segue, vê-se que 

o  65535  usa  o  filtro  para  controlar  o  tráfego  de  rotas  inválidas  de/para  o  roteador  vizinho, 

pertencente ao AS 64512 (o exemplo usa comandos dos roteadores Cisco):

router bgp 65535 neighbor 200.200.0.1 remote-as 64512 neighbor 200.200.0.1 distribute-list 1 out  

neighbor 200.200.0.1 distribute-list 1 in ! access-list 1 deny ip host 0.0.0.0 any access-list 1 deny ip  

0.0.0.0 0.255.255.255 255.0.0.0 0.255.255.255 access-list 1 deny ip 1.0.0.0 0.255.255.255 255.0.0.0  

0.255.255.255 access-list 1 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 255.0.0.0 0.255.255.255 access-list 1 deny  

ip  19.255.0.0  0.0.255.255  255.255.0.0  0.0.255.255  access-list  1  deny  ip  59.0.0.0  0.255.255.255  

255.0.0.0 0.255.255.255 access-list 1 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 255.0.0.0 0.255.255.255 access-

list  1  deny  ip  129.156.0.0  0.0.255.255  255.255.0.0  0.0.255.255  access-list  1  deny  ip  172.16.0.0  

0.15.255.255  255.240.0.0  0.15.255.255  access-list  1  deny  ip  192.0.2.0  0.0.0.255  255.255.255.0  

0.0.0.255 access-list  1 deny ip 192.9.200.0 0.0.0.255 255.255.255.0 0.0.0.255 access-list  1 deny ip  

192.9.99.0 0.0.0.255 255.255.255.0 0.0.0.255 access-list 1 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 255.255.0.0  

0.0.255.255 access-list 1 deny ip any 255.255.255.128 0.0.0.127 access-list 1 permit ip any any ^ 

4.2. Filtragem por AS_Path

Neste tipo de filtro, é usado o valor do atributo AS_PATH para selecionar quais anúncios podem 

entrar e sair de/para os AS vizinhos. Como exemplo, supondo a ligação entre três ASs: AS 65535, AS 

65520 e AS 65501, sendo que o AS 65535 tem um peering estabelecido com o AS 65520. Este, por 

sua vez, tem um peering com o AS 65501 (ver Figura 1).

Figura 1 - Esquema de Conexão entre ASs

Digamos  que  o  AS  65520  deseja  receber  somente  anúncios  originados  no  AS  65535  e  mais 

nenhuma das rotas da Internet. Então, é possível aplicar um filtro no roteador (IP 10.0.0.1) do AS 
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65520, que é vizinho do roteador do AS 65535 (IP 172.16.0.1) com os seguintes comandos (baseado 

nos roteadores Cisco):

ip as-path access-list 1 permit ^65535$ ! router bgp 65520  neighbor 172.16.0.1 remote-as 65535    

neighbor 172.16.0.1 route-map FiltroEntrada in ! route-map FiltroEntrada permit 10 match as-path 1

Assim, o AS 65520 assegura que o seu roteador (IP 10.0.0.1) somente aceitará as rotas anunciadas 

pelo roteador do AS 65535 (IP 172.16.0.1) que sejam originadas no próprio AS 65535.

Outra  situação  é  o  AS  65501  (roteador  IP  192.168.0.1)  desejar  receber  do  AS  65520  somente 

anúncios de rotas que tenham passado pelo AS 65535 (roteador IP 172.16.0.1). Nesse caso, o AS 

65501 pode aplicar um filtro de entrada no seu roteador:

ip as-path access-list 1 permit _65535_ ! router bgp 65501    neighbor 10.0.0.1 remote-as 65520    

neighbor 10.0.0.1 route-map FiltroEntrada in ! route-map FiltroEntrada permit 10    match as-path 1

Usando o caractere especial (_) no início e no fim da expressão regular, o filtro vai ignorar todos os 

ASNs que aparecerem antes e principalmente depois (lembrando que o entre o AS 65501 e o 65535 

está o 65520) do AS 65535 no AS_Path das rotas que forem aceitas.

Outro exemplo seria o do caso do AS 65535 desejar aceitar rotas originadas no AS 65520 e de ASs 

diretamente  conectados ao  AS  65520.  Então,  o  AS  65535  deve  aplicar  o  filtro  de  entrada  no 

roteador 172.16.0.1 da seguinte forma:

ip as-path access-list 1 permit ^65520$ ip as-path access-list 1 permit ^65520_[1-9]*$ ! router bgp  

65535    neighbor 10.0.0.1 remote-as 65520    neighbor 10.0.0.1 route-map FiltroEntrada in ! route-

map FiltroEntrada permit 10 match as-path 1

No comando ip as-path access-list, o caractere (^) inicia a string e determina que as rotas a serem 

aceitas sempre devem ter, no início do AS_Path, o AS 65520. O caractere (_) da expressão regular 

significa que há um caractere nulo após o "65520" e a expressão  [1-9]*$ determina que a string 

AS_Path das rotas aceitas devem conter somente mais um ASN (pois o caractere $ determina o fim 

da string) após o "65520", o que significa que quaisquer sejam esses ASs, eles têm que ter peering 

com o AS 65520.

Pode-se confirmar o funcionamento da expressão antes de criar o filtro com o comando:

roteador-AS65535>sh ip bgp regexp ^65520_[1-9]*$

A saída apresentada será similar a este exemplo:
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BGP table version is 133742, local router ID is 10.0.0.1 Status codes: s suppressed, d damped, h his-

tory, * valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Met-

ric LocPrf Weight Path *>i10.0.0.0/8 10.0.0.1 100 0 65520 i *>i192.168.0.0/21 10.0.0.1 100 0 65520  

65501 i *>i192.168.80.0/20 10.0.0.1 100 0 65520 65501 i *>i192.168.160.0/20 10.0.0.1 100 0 65520  

65501 i *>i192.168.176.0/20 10.0.0.1 100 0 65520 65501 i * i192.168.48.0/20 10.0.0.1 100 0 65520  

65501 i *>i192.168.192.0/18 10.0.0.1 100 0 65520 65501 I ^ 

5. Conclusão

Neste  artigo,  foram  apresentadas  algumas  características  do  protocolo  BGP-4  como filtros  por 

prefixo e por AS_Path que são freqüentemente usados em sua operação na Internet. Na continuação 

do  mesmo,  serão  apresentadas  as  outras  formas  de  filtragem  de  rotas  e  mais  extensões  e 

características do protocolo BGP-4, como Peer Groups, Community, Route Reflector, Confederation, 

Route Flap Dampening. ^ 

Capitulo 2

Resumo

Veremos agora outras características do protocolo BGP4 que são muito úteis para uso otimizado do 

protocolo. ^ 

1. Introdução

Neste  artigo,  são  apresentadas  características  e  funcionalidades  do  protocolo  BGP-4  que  são 

fundamentais para sua operação.

A abordagem dos tópicos neste artigo não pretende esgotar todos os aspectos possíveis de cada 

assunto, uma vez que o tema é extenso e complexo para ter cobertura completa neste espaço. 

Existem referências em forma de livros, apostilas e páginas na Internet que o leitor deve consultar a 

fim de obter um conhecimento mais aprofundado dos tópicos aqui abordados. ^ 
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2. Route Map

Route maps servem para o BGP controlar e modificar informações de roteamento e também definir 

as condições da propagação de rotas entre domínios de roteamento. A sintaxe de um route map é:

route-map nome [[permit | deny] | [número-sequencial]]

O  nome identifica o  route map. O número-sequencial indica a posição que a instância do  route  

map deve ter em relação a outras instâncias do mesmo route map, sendo as instâncias ordenadas 

seqüencialmente. Exemplos de route maps:

route-map TESTE permit 10

! Primeiro conjunto de condições.

route-map TESTE permit 20

! Segundo conjunto de condições.

(...)

Quando o BGP aplica o route map TESTE nas atualizações de roteamento (route updates), primeiro é 

aplicada a instância que possuir o menor número-seqüencial - no exemplo acima, a instância 10 - e 

depois  as  subseqüentes,  se  houver.  Se  o  primeiro  conjunto  de  condições  não  for  satisfeito,  o 

segundo é aplicado e assim por diante,  até que algum conjunto de condições seja satisfeito ou 

quando não houver mais condições a serem aplicadas.

Os comandos match e set são usados para definir as condições no route map. O comando match 

define a condição a ser satisfeita e o comando set especifica a ação a ser tomada caso o  update 

corresponda à condição. Abaixo, um exemplo de route map simples:

route-map TESTE permit 10

match ip address 10.10.8.1

set metric 10

Quando uma rota corresponder ao endereço IP 10.10.9.1, o BGP vai configurar a métrica do update 

para 10, propagá-lo (pelo uso da palavra-chave  permit) e vai sair da lista de instâncias de  route  

maps. Caso o  update não corresponda ao critério de uma instância definida, o BGP vai comparar 

com  a  instância  seguinte,  até  que  uma  ação  seja  tomada  ou  até  que  a  última  instância  seja 

comparada. Se o update não satisfizer nenhuma das condições, o update não será propagado. Caso 
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seja usada a palavra-chave deny na configuração do route map e o update corresponder ao critério 

definido, o BGP interrompe a comparação com a lista de instâncias e o update não é propagado.

Uma restrição que deve ser observada no uso de  route maps é que eles podem ser usados para 

filtrar  anúncios  (redistribuição)  de  updates baseado  em  endereços  IP,  mas  não  para  filtrar  o 

recebimento de updates baseado nos endereços IP.

Abaixo, mais um exemplo de filtragem usando route map.

Figura 1 - Filtragem de rotas através de route maps

Neste exemplo, o objetivo é que o roteador B aceite somente updates de rotas pertencentes ao AS 

65501, configure o valor 20 no atributo weight desses updates e rejeite os que tiverem:

No roteador B:

router bgp 65520 

network 120.10.0.0 

neighbor 192.168.0.2 remote-as 65501 

neighbor 192.168.0.2 route-map TESTE in 

!

route-map TESTE permit 10 

match as-path 1 

set weight 20 

!
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route-map TESTE permit 20 

match as-path 2

route-map TESTE permit 30

set weight 10 

ip as-path access-list 1 permit ^65501$ 

ip as-path access-list 2 deny _65510_

Na  configuração  acima,  o  roteador  B  vai  aceitar  somente  updates  do  AS  65501  com atributo 

AS_Path que começe e termine com 65501,  ou seja,  rotas  originadas no AS 65501.  Depois,  vai 

configurar o valor 20 no atributo weight desses updates, rejeitar os updates que contenham o AS 

65510 no AS_Path e, finalmente, configurar 10 no weight dos updates restantes, inclusive os que 

forem originados em outros ASs.

É possível fazer o mesmo de forma ligeiramente otimizada, usando uma expressão regular diferente 

na access-list 2 e economizando a configuração de um route map:

router bgp 65520 

network 120.10.0.0 

neighbor 192.168.0.2 remote-as 65501 

neighbor 192.168.0.2 route-map TESTE in 

!

route-map TESTE permit 10 

match as-path 1 

set weight 20 

!

route-map TESTE permit 20 

match as-path 2

set weight 10 

!

ip as-path access-list 1 permit ^65501$ 

ip as-path access-list 2 permit ^65520 65510 *.

Com a configuração acima se obtém o mesmo resultado da primeira configuração. No primeiro 

exemplo, a access-list 2 negava  updates com AS_Path contendo o AS 65510. No segundo caso, o 

roteador B vai configurar o  weight 10 em updates com AS_Path mais longos que do AS 65501 e 

updates originados no AS 65501 serão descartados. ^ 
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3. Community

Outra forma de filtragem no BGP é a filtragem por communities. Community ("comunidade"), 

definida pela RFC 1997, é um grupo de destinos que tenham alguma característica em comum, que 

não são necessariamente um ASN ou prefixo IP específicos e sim redes que podem pertencer a 

qualquer AS mas, por exemplo, que fazem parte de comunidades acadêmicas ou governamentais. 

Assim é possível simplificar a aplicação de políticas de roteamento identificando rotas através de 

uma propriedade diferente do prefixo IP ou ASN daquela rota. O BGP pode usar o atributo 

community em conjunto com outros atributos para manipulação de rotas.

Route maps são usados para configurar o atributo community. Algumas communities pré-definidas 

na especificação das communities [RFC 1997] são:

Community Descrição

no-export Não anuncie esta rota a vizinhos E-BGP.

no-advertise Não anuncie esta rota a qualquer vizinho BGP.

internet

Anuncie esta rota para a community internet. 

Todos os roteadores na rede pertencem a esta 

community.

Abaixo, um exemplo de configuração do atributo community usando um route map:

route-map TesteCommunity

match ip address 1

set community no-advertise

!

route-map ConfigCommunity

match as-path 1

set community 200 additive

Usando a palavra-chave additive, o valor 200 configurado na community "TesteCommunity" vai ser 

adicionado ao já existente. Se não fosse usada a palavra-chave additive, a configuração substituiria 

o valor que já estivesse configurado na community.

Para enviar um atributo community a um vizinho BGP, deve-se usar o comando neighbor send-

community, como mostrado no exemplo abaixo:
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router bgp 65535

neighbor 172.16.0.2 remote-as 65520

neighbor 172.16.0.2 send-community

neighbor 172.16.0.2 route-map setcommunity out

As communities podem ser usadas como argumento para filtragem no BGP. Segue um exemplo de 

como pode ser implementado um filtro em um roteador de forma que ele não propague route  

objects aprendidas de um neighbor EBGP.

Figura 2 - Filtragem de route objects usando communities

Como não desejamos que o roteador B repasse rotas aprendidas do roteador C para seus vizinhos 

EBGP - como o roteador A do exemplo - pode-se configurar o atributo community no-export nas 

rotas anunciadas pelo roteador C, como no exemplo abaixo:

No roteador C:

router bgp 65501

network 160.10.0.0

neighbor 192.168.0.1 remote-as 65520

neighbor 192.168.0.1 send-community

neighbor 192.168.0.1 route-map TESTE out

!
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route-map TESTE permit 10

match ip address 100

set community no-export

!

route-map TESTE permit 20

!

access list 100 permit 0.0.0.0 255.255.255.255

Assim, o roteador C aplica nas rotas enviadas para o roteador B o route map TESTE, que configura o 

atributo community no-export em todos os route updates destinados ao endereço IP 192.168.0.1, 

pertencente ao roteador B. O comando neighbor send-community é necessário para efetivamente 

incluir o atributo nas atualizações de rotas (route updates) enviados ao roteador B. Ao receber os 

updates do roteador C,  o roteador B não vai propagá-los ao roteador A por causa do atributo 

community no-export configurado nas rotas recebidas.

Uma outra forma de filtragem de rotas usando o atributo  community é utilizando o comando ip 

community-list.

No roteador C:

router bgp 65501

network 130.10.0.0

neighbor 192.168.0.1 remote-as 65520

neighbor 192.168.0.1 send-community

neighbor 192.168.0.1 route-map TESTE out

!

route-map TESTE permit 10

match ip address 2

set community 100 200 additive

!

route-map TESTE permit 20

!

access list 2 permit 0.0.0.0 255.255.255.255

Pode-se notar que o roteador B adiciona 100 e 200 aos valores  community de qualquer  update 

enviado ao roteador C.
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Para usar o comando ip community-list no roteador B para configurar o valor do atributo weight, 

caso o atributo community de uma rota seja 100 ou 200, pode-se usar a seguinte configuração no 

roteador B:

router bgp 65520

neighbor 192.168.0.2 remote-as 65501

neighbor 192.168.0.2 route-map TESTE2 in

!

route-map TESTE2 permit 10

match community 1

set weight 20

!

route-map TESTE2 permit 20

match community 2 exact

set weight 10

!

route-map TESTE2 permit 30

match community 3

!

ip community-list 1 permit 100

ip community-list 2 permit 200

ip community-list 3 permit internet

Qualquer rota com o atributo community com valor igual a 100 ou 200 - e, neste caso, somente 

200, por causa da palavra-chave exact - corresponderá à community-list 1 ou community-list 2 e 

terá o atributo weight configurado com o valor 20 ou 10, respectivamente. A community-list 3 usa 

a palavra-chave internet permitindo que todos os outros updates sejam propagados sem alteração 

no valor do atributo weight, pois todas as rotas pertencem à community internet. ^ 

4. Peer Groups

Pode-se definir  Peer Group como sendo um grupo de vizinhos BGP (BGP neighbors) que têm em 

comum as mesmas políticas. Este recurso é de grande utilidade, já que com ele é possível a um 

administrador definir as mesmas políticas para um grupo de roteadores ao invés de configurar cada 

um  individualmente.  Na  prática,  é  comum  administradores  aplicarem  um  mesmo conjunto  de 

políticas à maior parte dos peers BGP que controlam. Os peer groups também aliviam a carga de 

trabalho dos roteadores, que não precisam repassar as políticas para cada neighbor. Um roteador 

"hub" faz uma mensagem UPDATE só uma vez, baseada nas políticas do  peer group, e espalha a 
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mensagem  a  todos  os  neighbors BGP  do  grupo.  É  possível  que  um  dos  peers precise  de 

configurações adicionais além das usadas nos outros roteadores e é possível fazer o roteador "hub" 

aplicar estas configurações adicionais.

É preciso observar algumas restrições no uso de peer groups com EBGP:

a. O roteador "hub" - o que propaga as políticas aos outros neighbors do grupo - não pode 

servir de trânsito para ASs externos, ou seja, mensagens UPDATE de um neighbor EBGP em 

um  peer  group não  devem  ser  propagadas  a  outros  EBGP  neighbors pertencentes  ao 

mesmo peer group;

b. todos os participantes de um peer group EBGP devem pertencer à mesma subrede.

Os  updates são configurados por  route maps,  listas  de distribuição e filtros.  Usando a rede do 

exemplo abaixo, pode-se observar que o roteador A possui sessões de  peering internas com os 

roteadores B, C e D.

Figura 3 - Exemplo de peer group
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Ao invés de configurar políticas similares nos três roteadores individualmente, o roteador A pode 

definir um peer group que contém as políticas e aplicar o peer group aos neighbors internos usando 

os exemplos abaixo. A sintaxe do comando que define um peer group é:

neighbor peer-group-name peer-group 

Definindo um peer group no roteador A:

router bgp 65535 

neighbor PEERINTERNO peer-group 

neighbor PEERINTERNO remote-as 65535 

neighbor PEERINTERNO route-map CONFMETRICA out

!

neighbor PEERINTERNO filter-list 1 out 

neighbor PEERINTERNO filter-list 2 in 

!

neighbor 10.10.0.2 peer-group PEERINTERNO 

neighbor 10.10.0.3 peer-group PEERINTERNO 

neighbor 10.10.0.4 peer-group PEERINTERNO 

!

neighbor 10.10.0.2 filter-list 3 in

O exemplo define um peer group de nome PEERINTERNO e mais algumas políticas para este grupo, 

como o route map CONFMETRICA que configura a métrica para 5, e os filtros 1 e 2. O peer group é 

aplicado nos roteadores B, C e D e um filtro adicional, filtro 3, foi definido para o roteador B, que vai 

se sobrepor ao filtro 2 definido no peer group.

Abaixo, um exemplo de peer group usando neighbors EBGP, seguindo o diagrama da Figura 3, no 

roteador A.

router bgp 65535 

neighbor PEEREXTERNO peer-group 

neighbor PEEREXTERNO route-map CONFMETRICA 

neighbor PEEREXTERNO filter-list 1 out 

neighbor PEEREXTERNO filter-list 2 in 

!

neighbor 192.16.10.2 remote-as 65501 

neighbor 192.16.10.2 peer-group PEEREXTERNO 

neighbor 172.16.10.2 remote-as 65520 
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neighbor 172.16.10.2 peer-group PEEREXTERNO 

neighbor 10.10.30.2 remote-as 65530 

neighbor 10.10.30.2 peer-group PEEREXTERNO 

!

neighbor 10.10.30.2 filter-list 3 in

É  importante  notar  o  comando  remote-as antes  de  cada  configuração  de  peer group.  Isto  é 

necessário porque são ASs diferentes. Neste caso, também foi aplicada uma configuração específica 

no roteador G. ^ 

5. IBGP e suas limitações

Quando o protocolo BGP é usado internamente (IBGP) em um AS, os roteadores não anunciam 

rotas a outros neighbors BGP internos e torna-se necessária a configuração de sessões entre todos 

roteadores IBGP do AS formando uma "malha completa" (full mesh).

Figura 4 - Exemplo de full mesh IBGP

Este requisito do protocolo impõe uma limitação na escalabilidade do IBGP. A figura 4 apresenta um 

AS com 12 roteadores e suas respectivas sessões IBGP (linhas vermelhas) em full mesh, que são ao 
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todo 66 ((12*11)/2) sessões. Não é difícil notar que o número de sessões cresce muito rapidamente 

conforme aumenta a quantidade de roteadores no AS. Caso a quantidade de roteadores seja 15, 20 

e 30, são necessárias 105, 190 e 435 sessões IBGP respectivamente. Há, assim, um grande consumo 

de recursos escassos e igualmente não escaláveis, como a CPU e a memória dos roteadores, além da 

llargura de banda disponível ser utilizada de forma ineficiente.

Figura 5 - Taxa de crescimento de full meshes

Por conta deste requisito do IBGP, há uma complexidade de configuração e gerenciamento de uma 

grande  quantidade  de  roteadores  usando  BGP  em  um  AS,  o  quê  torna  a  configuração  mais 

suscetível a erros operacionais.

Por  este  motivo,  foram  criadas  extensões  para  o  BGP,  que  possibilitam  o  relaxamento  da 

necessidade de full meshes mas, ainda assim, permitindo a todos os roteadores internos de um AS 

conhecerem  todas  as  rotas.  São  duas  as  técnicas  criadas  com  a  finalidade  de  minimizar  este 

problema de escalabilidade do IBGP: Route Reflector e Confederation. ^ 

6. Route Reflector

Um recurso elaborado para minimizar o problema do full mesh do IBGP é o Route Reflector [RFC 

2796] (ou algo como Refletor de Rotas). O princípio do Route Reflector é a criação de hierarquia 

dentro  do  IBGP.  Um roteador  configurado  com IBGP não  propaga  a  seus  vizinhos  IBGP rotas 

aprendidas de outro vizinho IBGP. Usando route reflection, determinados roteadores IBGP podem 

19



Protocolo BGP-4

redistribuir  rotas  a  vizinhos  IBGP,  possibilitando  a  todos  os  roteadores  de  um  AS  terem  o 

conhecimento de todas as rotas, sem a necessidade de configuração de um full mesh IBGP.

Figura 6 - Route Reflector

Normalmente, uma full mesh de sessões IBGP deveria ser estabelecida entre os roteadores de A a I 

no AS 65535 do diagrama acima, mas usando o conceito de route reflector (RR), os rotadores A e B 

podem ser configurados como RR e ter apenas peering parcial com os roteadores C, D e E, F, G, H e 

I. O peering entre os roteadores C, D, E, F, G, H e I não será necessário uma vez que os roteadores A 

e B estarão agindo como refletores dos  updates. A sintaxe do comando para configurar o  route  

reflector (RR) é:

neighbor route-reflector-client

e os endereços IP configurados serão os dos clientes. No caso do roteador A, os  route reflector  

clients são C e D e do RR B,  os  route reflector clients H e I.  Esta combinação de RR e de seus 

respectivos route reflector clients é denominada cluster, ou seja, o A, C e D formam um cluster e B, 

H e I um segundo cluster (figuras 6 e 7). Outros roteadores com sessões IBGP com os RR que não 
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são clientes são denominados non-clients. No exemplo acima, os roteadores E, F e G são non-clients 

dos RR A e B e por isso é necessária a configuração de uma full mesh entre eles.

Figura 7 - Route Reflector Clusters

Um AS pode ter mais de um RR e os RRs interagem entre si normalmente como um vizinho. Outros 

RRs podem pertencer ao mesmo cluster ou a outros  clusters. Um AS pode ser dividido em vários 

clusters e cada RR será configurado com outros RRs como peers non-clients em uma topologia full  

mesh.  Route  reflector  clients não devem estabelecer  peering com roteadores IBGP fora  do seu 

cluster.

Considerando a figura acima, os roteadores C e D formam um único cluster com o roteador A, que é 

o RR do cluster 1. De acordo com o roteador A, C e D são clientes e os demais são non-clients. O 

roteador B é o RR para seus clientes, H e I. A, B, E, F e G possuem um full mesh de sessões IBGP entre 

eles, mas os roteadores dentro de cada cluster não.

Um RR fará o seguinte, com uma rota recebida, dependendo do tipo de peer com quem tiver sessão 

estabelecida:
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1. Rota vindo de um peer non-client: reflete para todos os clientes dentro do cluster. 

2. Rota vindo de um peer cliente: reflete para todos os  peers non-clients e também para os 

clients.

3. Rota vindo de um peer EBGP: envia o update a todos os peers, clients e non-clients.

Como  as  rotas  aprendidas  são  refletidas,  é  possível  ter  loops de  roteamento,  por  isso  foram 

implementados nos RRs métodos para evitá-los, uma vez que o BGP não pode permitir  loops de 

roteamento:

1. Originator-ID: este é um atributo do BGP criado pelo RR, que é opcional, tem 4 bytes e é do 

tipo não-transitivo. Este atributo contém o router-id (RID) do roteador que originou a rota 

no AS local. Através deste identificador, se um anúncio de rota voltar ao roteador que a 

originou, ele a identifica e a descarta.

2. Cluster-list: veja o próximo tópico. ^ 

6.1 Múltiplos RRs dentro de um cluster

Normalmente, um cluster de clientes tem somente um RR e o cluster é identificado pelo RID do RR. 

Caso seja necessário uma maior redundância para evitar pontos únicos de falha, um cluster pode ter 

mais de um RR. Todos os RRs do mesmo cluster precisam ser configurados com um identificador do 

cluster (cluster-ID) com 4 bytes para que um RR reconheça updates de RRs do mesmo cluster.

Uma lista de clusters (cluster-list) é uma seqüência de cluster-IDs que a rota atravessou. Quando um 

RR reflete uma rota de seus clientes para non-clients fora do cluster, ele adiciona o cluster-id local 

no final da  cluster-list. Se este  update não possuir uma  cluster-list, o RR criará uma. Usando este 

atributo, um RR pode identificar se uma informação de roteamento fez um loop e voltou ao mesmo 

cluster que a originou, por alguma falha de configuração. Se o  cluster-id local é encontrado na 

cluster-list, o anúncio da rota será descartado.
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Figura 8 - Mais de um route reflector no mesmo cluster

Em casos que alta disponibilidade (high availability) é imprescindível para evitar paradas do serviço 

por falhas, é possível a configuração de mais de um RR dentro de um mesmo  cluster. Na figura 

acima,  os  roteadores  F,  G  (RRs),  K,  L  e  M  (RR  clients)  pertencem  ao  cluster 2.  Observe  uma 

redundância, pois o roteador F tem um full mesh de sessões IBGP com todos os RRs do cluster. Se o 

roteador F falhar, o roteador G passa a ser o RR principal do cluster.

Nas configurações acima não foram usados peer-groups. Se não há um full mesh entre os clientes 

de um  cluster e eles trocam  updates através do RR e não devem ser usados  peer-groups,  pois 

haveria grande chance de origens de rotas serem descartadas pelo RR e a falta destes route objects 

nos  clientes  do  cluster causaria  problemas.  O  sub-comando  bgp  client-to-client  reflection é 

ativado  por  padrão  no  RR.  Se  a  reflexão  IBGP  fosse  desativada  no  RR  e  houvesse  peerings 

redundantes entre os clientes (full mesh), seria possível o uso de peer-groups. ^ 

6.2 Evitando loops de roteamento

Existem dois atributos que ajudam a prevenir loops nas informações de roteamento: o originator-id 

e a  cluster-list. Outra forma de controlar  loops é configurando filtros nas cláusulas  set de route-

maps de saída (out). Esta cláusula para  route-maps de propagação (out-bound route-maps) não 

afeta rotas refletidas aos vizinhos IBGP. Há também nexthop-self, que é mais um mecanismo de 

prevenção de loops. Quando usados em RRs, o comando nexthop-self afetará somente o nexthop 
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de rotas aprendidas via EBGP porque o  nexthop de rotas refletidas a vizinhos IBGP não deve ser 

modificado. ^ 

7. Confederation

Confederation [RFC 1997] é o grupo formado pela divisão de um AS em vários "sub-Ass". Cada sub-

AS funciona de forma idêntica a um AS comum, com full mesh de sessões IBGP configuradas entre 

os roteadores internos e conexões para os outros sub-ASs usando EBGP, mas trocando  updates 

como  se  estivessem  usando  IBGP,  preservando  as  informações  de  next  hop,  métrica  e  local 

preference. De fora, a confederation é vista pelos outros ASs como sendo um único AS.

Nos roteadores Cisco, o comando para configurar uma confederation é:

bgp confederation identifier ASN 

O identificador da confederation será o ASN do grupo confederado e este mesmo número será visto 

pelos ASs externos. Para configurar os peerings entre os sub-ASs dentro da confederation, é usado o 

comando:

bgp confederation peers autonomous-system  [asn]

No exemplo a seguir, temos o AS 65535 com 8 roteadores usando EBGP.

Figura 9 - Exemplo de Confederation
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Para  configurar  um  full  mesh IBGP  dentro  do  AS  65535,  seria  necessário  cada  roteador  ter  8 

peerings configurados, sendo 7 sessões IBGP com os vizinhos internos e mais 1 peering EBGP com o 

vizinho do AS externo. Implementando uma confederation nesta arquitetura, pode-se dividir o AS 

65535 em 3 sub-ASs: 1, 2 e 3. O mundo exterior só vai saber da existência do AS 65535. Nos ASs 1, 2 

e 3 deve ser configurado internamente um full mesh de peers IBGP e também a lista de peers da 

confederation usando o comando bgp confederation peers. Os roteadores A, B, C, L, M, N, O e P 

só conhecem o AS 65535. ^ 

8. Route Flap Dampening

Route Flap Dampening,  [RFC 2439]  é um recurso para minimizar  as  instabilidades causadas por 

oscilações de rotas em redes (route flapping), que são geralmente provocadas por problemas em 

enlaces de ASs. A idéia é ter um método de identificar rotas que entram e saem das tabelas de 

roteamento com muita freqüência, penalizando-as para cada oscilação com um valor, por exemplo, 

de 1000. Quando o total de penalizações atingir um limite pré-definido de supressão (supress-limit), 

o  roteador  não  fará  a  propagação  da  tal  rota,  suprimindo-a  das  tabelas  de  roteamento.  A 

penalidade será decrescida exponencialmente baseado em uma "meia-vida" (half-life) - também um 

valor  pré-definido -  e  quando o total  de penalizações atingir  o limite  de reuso (reuse-limit),  o 

anúncio da rota não será mais suprimido.

Rotas externas a um AS aprendidas via IBGP não sofrerão  dampening, evitando que peers IBGP 

tenham penalidades maiores que as rotas externas ao AS. Nos roteadores Cisco, este recurso não 

está ativado por padrão, mas esta opção pode ser modificada. ^ 

9. Conclusão

Foram apresentadas neste artigo algumas caracerísticas do protocolo BGP-4 que oferecem mais 

flexibilidade e otimização em sua operação. Estas características permitem economias em termos de 

simplicidade na configuração e operação, preservam recursos como memória e CPU dos roteadores 

- poupando alguns milhares de dólares em equipamentos - além de proporcionarem um uso mais 

econômico da banda de rede disponível. Estas e outras tecnologias estão atualmente em uso nos 

ambientes de ISPs, NAPs, IDCs e outros operadores de redes e backbones conectados à Internet 

mundial. ^ 
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10. Glossário

AS - Autonomous System 

ASN - Autonomous System Number 

BGP-4 - Border Gateway Protocol versão 4

IANA - Internet Assigned Numbers Authority 

IDC - Internet Data Center 

ISP - Internet Service Provider 

NAP - Network Access Point 

PIR - Ponto de Interconexão de Redes ^ 

11. Sites relacionados

CIDR: Uma Receita para a Redução do Espaço de Endereçamento: 

http://www.rnp.br/newsgen/0001/cidr.html 

Classless Inter-Domain Routing (CIDR) Overview: http://public.pacbell.net/dedicated/cidr.html 

Regular Expressions: 

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios102/rpcr/74054.htm 

Using Regular Expressions in BGP: http://www.cisco.com/warp/public/459/26.html 

ISP Filter Policies: http://www.nanog.org/filter.html 

Mastering Regular Expressions: http://www.oreilly.com/catalog/regex/ ^ 
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