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Úvod

BGP  je  směrovací  protokol,  který  umožňuje  směrování  mezi  autonomní  systémy.  Autonomní 
systém (AS) je síť, nebo skupina sítí, které mají společnou správu a směrovací politiku. Autonomní 
systém může být k jinému AS připojen jedinou linkou, pak se jedná o tzv. single-homed,  nebo je 
připojen  více  linkami,  pak  se  jedná  o multi-homed systém. Autonomní systém, který dovoluje 
průchod provozu a který v něm nezačíná ani nekončí, se nazývá tranzitní autonomní systém (může 
být  jen  multi-homed  systém).  Směrovací  informace  se  mezi  autonomními  systémy  vyměňuje 
prostřednictvím hraničních routerů, angl. border gateway. Z tohoto názvu je odvozeno i jméno v 
současnosti  prakticky jediného používaného vnějšího směrovacího protokolu – Border  Gateway 
Protocol (BGP). Je-li BGP užíván mezi jednotlivými autonomními systémy, jedná se pak o External 
BGP (EBGP). Slouží-li BGP ke směrování uvnitř AS, pak se jedná o Interior BGP (IBGP), viz 
následující obrázek obr.1:

Současný Internet je natolik rozsáhlý a proměnlivý, že není reálné udržovat ve směrovačích úplnou 
informaci o jeho topologii. BGP je tedy velmi významným směrovacím protokolem na síti internet 
(internetové  BGP směrovací  tabulky  obsahují  více  než  90  000  položek).  BGP je  významným 
směrovacím protokolem na síti  internet díky možnosti  nastavení mnoha atributů,  které slouží k 
definici směrovací politiky a k udržení stabilního směrovacího prostředí.
Dále, kromě BGP atributů a beztřídního mezidoménového adresování (CIDR), slouží BGP také k 
redukci  velikosti  internetových  směrovacích  tabulek,  tím,  že  může  propagovat  IP  adresy 
agregovaně

Orázek 1: Externa a Interior BGP



Při  TPC spojení  si  nejprve  výměněňují  směrovací  informace  BGP sousedé.  Někdy  bývá  BGP 
označován jako protokol  speciální třídy,  nazývaný path-vector.  Path vector je  posloupnost  čísel 
autonomních systémů, přes které vede cesta k nějaké síti. BGP směrovače neposílají periodicky 
směrovací aktualizace, ale BGP směrovací změny propagují jen optimální cestu ke svému cíli na 
síti.  Je-li  detekována změna ve směrovací tabulce, pak BGP směrovače pošlou svým sousedům 
informace pouze o těchto změnách. Pokud soused přestane být dostupný, musí směrovač odstranit 
všechny cesty vedoucí přes tohoto souseda a informovat o změně všechny své ostatní  sousedy. 
Spolu s každou cestou je šířen i její path vector. Protože cesta nesmí obsahovat smyčku, může se 
číslo autonomního systému v path vector objevit nejvýše jednou. Smyčky se automaticky odstraňují 
tak, že AS zahazuje cesty, které již v path vectoru obsahují jeho vlastní číslo autonomního systému. 

Při  směrování  mezi  AS směrujeme provoz přes cizí  AS, jejichž provozovatelé  mají  nejrůznější 
zájmy a  provozní  i  obchodní  podmínky.  Respektováním všech  těchto  faktorů  pak  určíme  tzv. 
směrovací politiku (angl. routing policy), která je určena např. tím, do které AS necháme tranzitovat 
provoz přes náš AS, ze kterých zdrojů necháme přes nás provoz tranzitovat, kterou výstupní linkou 
z našeho AS necháme odcházet provoz k daným sítím, nebo kterou vstupní linkou do našeho AS 
necháme vstupovat provoz k některým sítím.

Sousední BGP směrovače, na rozdíl od protokolů třídy IGP, jsou konfigurovány manuálně, stejně 
jako transformace prováděné nad cestami předávanými mezi jednotlivými sousedy.

BGP Atributy

Ke specifikaci směrovací politiky se využívá nastavení určitých parametrů pomocí BGP atributů, 
které nastavý vlastnosti (a také filtraci) cest mezi AS.  Následně se takto upravené cesty uloží do 
databáze, zde označované jako BGP tabulka. Z alternativních cest do jednotivých sítí se způsobem 
popsaným dále  vyberou nejlepší  a  ty  se  instalují  do směrovací  tabulky.  Je  definováno několik 
atributů, z nichž některé jsou povinné a některé nepovinné. Níže budou popsány jednotlivé atributy, 
které lze použít při tvorbě směrovacího procesu. 

• Weight,
• local preference,
• multi-exit discriminator,
• origin,
• AS_path,
• nest hop,
• community.



Weight

Weight je Ciscem definovaný atribut lokálního routeru. Slouží k výběru cesty k daném cíli podle 
nejvyšší hodnoty weight. Tento atribut se nešíří mimo tento router. Na obrázku  č.2  je nastavením 
vyšší váhy na cestu 172.16.1.0 propagovanou z routeru C zajištěno, že směrovač A bude pro provoz 
do sítě 170.16.1.0  preferovat cestu přes router C. 

Konfigurce:
RA: (Zebra)

!
router bgp 100
neighbor 172.16.2.2 remote-as 200
neighbor 172.16.2.2 route-map set-weight-50 in
neighbor 172.16.3.2 remote-as 200
neighbor 172.16.3.2 route-map set-weight-100 in
!
route-map set-weight-100
match ip address 1
set weight 100
!
access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.255
! 
route-map set-weight-50
match ip address 2
set weight 50
!
access-list 2 permit 172.16.1.0 0.0.0.255
! 

RB: (Cisco)
router bgp 200

network 172.16.1.0
neighbor 172.16.2.1 remote-as 100

RC: (Cisco)
router bgp 200

network 172.16.1.0
neighbor 172.16.3.1 remote-as 100

Orázek 2: BGP Weight atribut



Local preference

Tento  atribt  na  rozíl  od  předchozího  definuje  preferovanou cestu  v  rámci  celého autonomního 
systému. Je-li  více cest  z  daného AS k danému cíli,  vybere se  cesta s  největší  hodnotou local 
preference atributu. Na obrázku č.3 bude pro spojení z AS 100 do sítě 172.16.1.0/24 preferována 
cesta, která je mezi routrem B a D. Tento atribut se nešíří mimo AS.

 Konfigurce:
RA: (Zebra)

!
router bgp 100
neighbor 172.16.2.2 remote-as 200
neighbor 172.16.2.2 route-map set-local-pref in
neighbor 172.16.4.2 remote-as 100
!
route-map set-local-pref
match ip address 1
set local-preference 50
!
access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.255

RB: (Cisco)
router bgp 100

neighbor 172.16.3.2 remote-as 200
neighbor 172.16.2.2 route-map set-local-pref in
neighbor 172.16.4.1 remote-as 100

exit

route-map set-local-pref
match ip address 1
set local-preference 50

exit

access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.255

Orázek 3: BGP Local Preference atribut



RC: (Cisco)
router bgp 200

network 172.16.1.0
neighbor 172.16.2.1 remote-as 100

RD: (Cisco)
router bgp 200

network 172.16.1.0
neighbor 172.16.3.1 remote-as 100

Multi-exit discriminator

Tento atribut ovlivňje okolní AS, kterou cestu mají volit k dosažení sítí uvnitř AS, popř. za našim 
AS. Na obrázku č. 4 router C propaguje 172.16.1.0 s metrikou 10, zatímco router D propaguje 
172.16.1.0 s metrikou 5. U atributu MED je preferována menší hodnota, proto si v AS 100 vybere 
router D pro síť 172.16.1.0 v AS 200. MED se pak propaguje v rámci lokálního AS. Hodnoty MED 
mohou být k cestám přiřazeny manuálně, nebo se může převzít hodnota metriky používaného IGP 
protokolu. Tím se optimalizuje rozhodnutí sousedního AS o volbě nejvhodnější vstupní linky, která 
je nejblíže cílové síti. Hodnoty MED se vzájemně porovnávají pouze na linkách vycházejících z 
téhož AS.

Konfigurce:
RA: (Cisco)

router bgp 100
neighbor 172.16.2.2 remote-as 200
neighbor 172.16.4.2 remote-as 100

RB: (Cisco)
router bgp 100

neighbor 172.16.3.2 remote-as 200

Orázek 4: BGP Multi-Exit Discriminator atribut



neighbor 172.16.4.1 remote-as 100

RC: (Zebra)
!
router bgp 200
network 172.16.1.0
neighbor 172.16.2.1 route-map set-metric out
neighbor 172.16.2.1 remote-as 100

!
route-map set-local-pref
match ip address 1
set metric 10

!
access-list 1 permit 172.16.2.0 0.0.0.255
!

RD: (Cisco)
router bgp 200

network 172.16.1.0
neighbor 172.16.3.1 remote-as 100
neighbor 172.16.3.1 route-map set-local-pref in

exit

route-map set-metric
match ip address 1
set metric 5

exit

access-list 1 permit 172.16.3.0 0.0.0.255



Origin

Atribut Origin říká, odkud se informace o cestě v BGP vzala. Může nabývat tří hodnot – IGP (cesta 
pochází  z  vnitřního  směrovacího  protokolu),  EGP  (cesta  získána  redistribucí  z  dnes  již 
nepoužívaného externího  směrovacího  protokolu  EGP)  nebo INCOMPLETE (původ cesty  není 
znám).

AS_path

AS_PATH se obsahuje řetězec čísel AS, přes které se dostaneme k dané síti. Protože je vybírána 
cesta s kratší AS_PATH cestou (menší počet čísel AS), se zde může ovlivnit volba cesty pomocí 
uměleho prodlužování vícenásobným vkládáním čísel AS.  Každý AS, přes nějž cesta prochází, na 
začátek AS_PATH přidá své číslo. Vyskytuje-li se již číslo daného AS v AS_PATH, pak je tato 
cesta ignorována, aby nedošlo k vytvoření smyčky. Input a output policy engine chápe AS_PATH 
jako řetězec, který lze testovat např. na výskyt definovaného podřetězce pomocí regulárních výrazů.
Což mohou být:
a) Množiny prvků – což je série znaků uzavřená do hranatých závorek např. [abcd]
b) Atomy - jednotivé symboly

. představuje libovolný symbol
^ představuje začátek vstupního řetězce 
$ představuje konec vstupního řetězce 
\znak představuje znak 
- představuje čárku, levou či pravou závorku, začátek, případně konec řetězce nebo 

mezeru
c) Kousky - což jsou atomy následované jedním z těchto symbolů

* což znamená 0 nebo více posloupností atomů 
+ což znamená 1 nebo více posloupností atomů 
? což znamená atom nebo prázdný řetězec

d) Díly - žádný nebo více zřetězených kousků

Např.:

a* jakýkoliv výskyt a, včetně žádného,
a+ alespoň jeden výskyt a, 
ab?a což může znamenat aa nebo také aba 

např.:
_100_(přes AS100) 
^100$ (pochází z AS100) 
^100 .* (přichází z AS100) 
^$ (pocházející z tohoto AS) 



Orázek 5: BGP AS-path atribut

Na obrázku je vidět šíření AS_path. Nejprve AS 1 pošle informaci AS 3, AS 3 pošle AS 1 AS_path 
3,1,  kterou  AS 1 zaítne,  protože  by  se  v  ní  objevila  smyčka.AS 2  nabízenou  cestu  přijme  a 
rozšířenou o dvojku ji nabídne zpět AS 3.



Next hop

Další povinný atribut je next hop. Tento EBGP atribut je IP adresa, která je využívána k dosažení 
inzerovanéhohraničního směrovače, který informaci o cestě do AS zaslal. Pro EBGP sousedy je 
next-hop IP adresa směrovače z cizího AS. Adresy spojovacích linek se tedy propagují i do IGP. 

Orázek 7: BGP Next-Hop atribut

Na obrázku 6 je vidět,  jak se  šíří  hodnota atributu next-hop u adresy 172.16.1.0 do AS100 ze 
směrovače C do směrovače A a následně šíření přes IBGP uvnitř AS 100.



Community

Community atribut poskytuje způsob seskupování  cílů,  nazývané communities,  pro které budou 
použity  směrovací  nastavení.  Toho  se  dosáhne  pomocí  směrovacích  map.  Předdefinované 
communit atributy jsou:

● no-export – tato cesta se nepropaguje do EBGP
● no-avertise – tato cesta se nepropaguje nikomu
● internet – tato cesta se propaguje do internetu (mají všechny smerovače internetu).

Následující  obrázek  č.7  ilustruje  no-export  community.  AS 1  propaguje  172.16.1.0  do  AS 2  s 
community atributem no-export. Cesta do 172.16.1.0 se propaguje po AS 2, ale již se nepropaguje 
dále za jeho hranice do AS 3.

Orázek 8: No-export community atribut



V následujícím obrázku č. 8 je znázorěno propagování IP adresy 172.16.1.0 do AS2 s community 
atributem no-advertise. Router B již nepropaguje tento router dále ani v rámci své AS.

Poslední  obrázek  č.  9  demonstruje  internet  v  community  atributu.  Tato  hodnota  v community 
atributu již nelimituje rozsah šíření.

Orázek 9: BGP no-advertise Community atribut

Orázek 10: BGP internet Community atribut



Výběr BGP cest

Pokud má směrovač k dispozici více alternativních cest k nějaké síti, musí vybrat jednu z nich do 
směrovací tabulky. BGP vybíra jen jednu cestu jako nejlepší, kterou pak propaguje svým sousedům. 
Postupně se rozhoduje podle jednotlivých kritérií v následujícím pořadí: 

● vyšší hodnota atributu WEIGHT 
● vyšší hodnota atributu LOCAL_PREFERENCE 
● preference cesty generovaná routerem samotným (a pocházející z jeho AS) - získaná např. 

redistribucí z IGP 
● kratší AS_PATH (menší počet čísel AS v hodnotě AS_PATH) 
● preferovanější  hodnota  atributu  ORIGIN  (nejpreferovanější  IGP,  následuje  EGP  a 

INCOMPLETE) 
● nižší hodnota atributu MED 
● cesty získané z EBGP preferovány před cestami z IBGP 
● next_hop dostupný přes kratší cestu vnitřkem AS 
● preferováno  nižší  ROUTER_ID.  ROUTER_ID  je  identifikátor  směrovače,  kterým  BGP 

jednotlivé směrovače jednoznačně označuje. Typicky se jako ROUTER_ID bere nejvyšší 
hodnota IP adresy konfigurovaná na rozhraních směrovače. Router_ID se v rozhodovacím 
procesu  pomocně  používá  pro  definitivní  rozhodnutí  v  případě,  že  podle  žádného 
"rozumnějšího" kritéria nebylo možné rozhodnout. 

●
Kritérium uvedené s vyšším číslem se uplatní jen v případě, že se podle kritéria s nižším číslem 
nedalo rozhodnout. 
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