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Licença de uso e atribuição

Todo o material aqui disponível pode, posteriormente, ser utilizado sob 
os termos da:

Creative Commons License: 
Atribuição - Uso não comercial - Permanência da Licença

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Revisão de roteamento
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Comutação (L2) vs Roteamento (L3)

Comutação Roteamento

Equipamento Switches Roteadores

Endereçamento 
utilizado Endereço Físico Endereço de Rede

Transmissão de 
Dados

Endereço de destino 
muda a cada salto

Endereço de destino 
permanece o mesmo

Unidade de 
Transmissão Quadros Pacotes

Fonte para 
encaminhamento Tabelas MAC Tabelas de rotas
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Camadas
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Algoritmos de roteamento
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 Roteamento estático e dinâmico
◦ Vetor distância / Link state / Path vector
◦ Algoritmos: Bellman-Ford, Dijkstra, etc.
◦ Protocolos: RIP, OSPF, IS-IS, BGP



7

Roteamento Inter-AS com BGP
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Roteamento na Internet
 Problemas de escalabilidade e autonomia no 

Roteamento na Internet podem ser resolvidos 
agregando os roteadores por “região” ou 
“sistema autônomo” (AS – Autonomous System)

AS 100 AS 101

AS 102

EE

BB DD

AA CC
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AS – Autonomous System

 Coleção de redes com a mesma política de 
roteamento

 Geralmente com mesmo controle de 
propriedade, confiança e administrativo

 Identificado por um numero único (ASN)
◦ IANA e RIRs/NIRs
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AS – Autonomous System
 Duas faixas:
  0-65535          (original 16-bit range)
  65536-4294967295 (32-bit range - RFC4893)
 Utilização
  0 and 65535      (reserved)
  1-64495          (public Internet)
  64496-64511      (documentation - RFC5398)
  64512-65534      (private use only)
  23456            (represent 32b range in 16b)
  65536-65551      (documentation - RFC5398)
  65552-4294967295 (public Internet)
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Roteamento na Internet
 É necessário interconectar as  redes. Alguns 

roteadores do AS serão escolhidos para a 
tarefa adicional de rotear pacotes para 
destinos fora do AS.
◦ Border routers

 Para que seja possível o roteamento entre 
AS's, os border routers deve saber as rotas 
dos outros AS:
◦ Algoritmo: Inter-AS system routing protocol

 Protocolos: Exterior Gateway Protocol (EGP)
◦ BGP-4 (RFC 4271)
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Border Gateway Protocol
 Protocolo: Border Gateway Protocol 
v4 – BGP4 (RFC4271)

 Considerado o padrão “de facto” para o 
roteamento inter-domínio na Internet.

 Algoritmo:
◦ Path Vector Protocol (vetor distância)

AS 300

AS 500

AS 400
150.10.0.0/16

Network            Path

150.10.0.0/16 300  400
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Border Gateway Protocol
 Note, no entanto, que o Path inclui o ASN, 

mas não informa nada sobre custo:
◦ BGP não especifica como um roteador 

deve escolher a rota para um destino 
dentre as rotas recebidas. Está decisão 
é deixada para o administrador da 
rede

 Assim, o BGP especifica o mecanismo de 
distribuição de informação, mas não a 
política de decisão.
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Border Gateway Protocol
 BGP utiliza a porta 179/TCP
 Estabelecimento de uma sessão BGP
◦ Estabelecimento da conexão TCP entre os routers
◦ Envio da tabela completa apenas uma vez
◦ Atualização parcial da tabela (incremental)
◦ Mensagens de keepalive para manter a sessão 

aberta
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Tipos de adjacências
 Trânsito: transporta o tráfego entre o AS, 

geralmente pago
 Peering: troca de informações de 

roteamento e tráfego
 Default: para onde enviar o tráfego quando 

não existir uma correspondência explícita 
na tabela de roteamento



16

Peering vs Trânsito
 A e B podem fazer peering, mas necessitam 

de acordo de trânsito com D para 
enviar/receber pacotes com C
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iBGP vs eBGP
 BGP é usado internamente (iBGP) e 

externamente (eBGP)
 iBGP é usado para transportar:
◦ Alguns/Todos os prefixos de Internet dentro do 

backbone do ISP (AS)
◦ Prefixos de clientes do ISP

 eBGP usado para:
◦ Trocar prefixos entre AS's
◦ Implementar políticas de roteamento
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iBGP vs eBGP
 Representação do modelo:
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Border Gateway Protocol
 Configuração básica
◦ Enable BGP Routing (obrigatório)
◦ BGP Neighbors (obrigatório)
◦ Adv Prefixes
◦ Route-Maps
◦ BGP Soft Reconfiguration
◦ Reset BGP Connections
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Border Gateway Protocol
 Enable BGP Routing

router bgp <ASN>
network <prefixo> mask <netmask>
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Border Gateway Protocol
 BGP Neighbors: configurar os vizinhos 

manualmente
◦ Vizinhos internos
◦ Vizinhos externos

neighbor <ip-address> remote-as <ASN>
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Border Gateway Protocol

router bgp 100
 network 220.220.8.0 mask 255.255.255.0
 neighbor 222.222.10.1 remote-as 101

router bgp 101
 network 220.220.16.0 mask 255.255.255.0
 neighbor 222.222.10.2 remote-as 100

eBGP TCP Connection

222.222.10.0/30

BB CC DDAA

AS 100 AS 101

.2220.220.8.0/24 220.220.16.0/24.2 .1 .2 .1.1
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Border Gateway Protocol

AS 100 AS 101

222.222.10.0/30

.2

router bgp 101
 network 220.220.16.0 mask 255.255.255.0
 neighbor 220.220.16.1 remote-as 101

BB

router bgp 101
 network 220.220.16.0 mask 255.255.255.0
 neighbor 220.220.16.2 remote-as 101

CC

iBGP TCP Connection

DD220.220.8.0/24 220.220.16.0/24AA .2 .1 .2 .1.1
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Atributo AS-Path
 Sequência de AS's 

que uma rota deve 
passar

 Usado para:
◦ Aplicação de políticas
◦ Detecção de loop

AS 100

AS 300

AS 200

AS 500

AS 400

170.10.0.0/16 180.10.0.0/16

150.10.0.0/16

Network            Path

180.10.0.0/16 300  200 100

170.10.0.0/16 300  200

150.10.0.0/16 300  400

Network           Path
180.10.0.0/16   300  200  100
170.10.0.0/16   300  200 
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Atributo AS-Path

 180.10.0.0/16 não é 
aceito por AS100, 
pois o prefixo 
contém AS100 no 
AS-Path, isto é 
graças às políticas 
de detecção de loop
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Atributo Local-Pref

 Local para o AS (default 100)
 Usado para modificar prefixos na entrada
◦ Determina o melhor caminho para o tráfego outbound

 Caminho com maior local-pref vence
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Atributo MED
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Atributo MED
 Usado para transmitir a preferência relativa 

de pontos de entrada
◦ Determina o melhor caminho para tráfego de 

inbound
 Usado apenas para caminhos do mesmo AS
◦ bgp always-compare-med permite comparação 

de MEDs de AS diferentes
 Caminho com menor MED ganha
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Outros atributos

 Community: atributo utilizado para marcar as 
rotas com alguma característica que as agrupa 
(ex: rotas aprendidas a partir do cliente X, 
rotas que não devem ser repassadas, etc);

 Weight: apesar de não ser propriamente um 
atributo BGP, é utilizado para decisão local da 
rota de saída em um roteador BGP;

 Next-Hop: este atributo recebe o endereço IP 
da interface do próximo roteador, cujo valor 
varia de acordo com o tipo da sessão: eBGP ou 
iBGP.
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Algoritmo best-path
 Rotas mais específicas são sempre preferidas
 Não considera o caminho se não existe rota para o 

next-hop
 Não considera caminhos iBGP se não sincronizados
 Maior weight (local para o router)
 Maior local-pref (global dentro do AS)
 Prefere rotas geradas localmente
 Menor AS-Path
 Como a rede foi inserida no BGP (IGP < EGP)
 MED
 ...
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Integração BGP e SDN/OpenFlow
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Motivações

 Limitações do BGP na interação com outras camadas 
(e.g., aplicação, transporte, etc)
◦ Roteamento baseado no IP de destino; contorno com DNS

 Controle indireto sobre o data-plane
 Aplicar diferentes políticas de peering sem duplicar a RIP 

(e.g., para IXP)
 Problemas de validação de autoridade e caminho (BGP 

hijacking)
 Gestão centralizada em grandes backbones com muitos 

peerings
 Otimização das tabelas de roteamento
◦ Necessidade de armazenamento da(s) RIB(s) em cada router

 Engenharia de tráfego interdomínio em nuvem
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Motivações

 Exemplo, uso de Route Reflector

Fonte: https://blog.ecitele.com/bgp-as-an-sdn
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Projetos de SDN / BGP

 RouteFlow: projeto open source que provê 
serviços de roteamento IP virtualizados 
sobre hardware OpenFlow.

http://routeflow.github.io/RouteFlow/
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Projetos de SDN / BGP

 SIR – SDN Internet Router: projeto que adiciona 
visibilidade no roteador BGP para aplicar Traffic 
Engineering ou Capacity Planing via SDN/OpenFlow.

https://github.com/dbarrosop/sir
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Projetos de SDN / BGP
 Software Defined Internet Exchange Point (SDX): 

incorpora os benefícios de SDN aos IXPs, conectado diferentes 
redes e melhorando a experiência do usuário (troca de tráfego 
por app, redirecionamento para middleboxes, forwarding 
centrado no usuário ou na informação, etc).

http://sdx.cs.princeton.edu/
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Exercício de fixação

 O que é um AS e como os AS’s se comunicam 
na Internet?

 Quais são os principais atributos para seleção 
de rotas BGP?

 Como influenciar o tráfego de saída e de 
entrada do AS?
◦ E com SDN?

 Como SDN pode ser empregada no roteamento 
Inter-AS? Quais os benefícios?

 Como o Controlador pode configurar as rotas 
BGP nos comutadores OpenFlow?
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Roteiro de Laboratório
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Prática 02

 Descrição: O objetivo deste laboratório é construir 
e utilizar uma aplicação SDN/Openflow para 
estabelecimento de sessões BGP no ambiente de 
teste FIBRE entre o AS 100 (rede do aluno) e AS 
666 (rede hipotética do atacante).
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