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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Το BGP-4 αποτελεί το πρωτόκολλο δροµολόγησης µεταξύ αυτόνοµων 

συστηµάτων (AS) για ανταλλαγή πληροφοριών δροµολόγησης. Σήµερα, το BGP 

ανταλλάσσει πολύ περισσότερα πράγµατα από IPv4 διαδροµές, όπως πληροφορίες 

MPLS  και φαντάζει αναντικατάστατο στην βιοµηχανία των δικτύων υπολογιστών.  

Το BGP υπάρχει σε δύο εκδοχές που συνεργάζονται στενά για την επίτευξη του 

τελικού αποτελέσµατος. Το eBGP ανταλλάσσει µηνύµατα µεταξύ δροµολογητών που 

ανήκουν σε διαφορετικά AS, ενώ το iBGP φροντίζει για την µετάδοση των 

πληροφοριών δροµολόγησης εντός AS.  

To iBGP, λόγω σχεδιασµού απαιτεί τη λογική συνδεσιµότητα των 

δροµολογητών σε πλήρες πλέγµα. Αυτό οφείλεται στον κανόνα του BGP που ορίζει 

ότι µια διαδροµή που έγινε γνωστή µέσω iBGP δεν πρέπει να διαδοθεί σε γειτονικό 

δροµολογητή του ιδίου AS για την αποφυγή δηµιουργίας βρόχων δροµολόγησης.. 

Έτσι, ο αριθµός των λογικών συνδέσεων γίνεται απαγορευτικός για µεγάλα AS. 

Λόγω αυτού του περιορισµού, προτάθηκαν λύσεις για την µείωση των λογικών 

συνδέσεων µεταξύ των δροµολογητών ενός AS µε δηµοφιλέστερη την λύση του 

Route Reflection Clustering.  

Βάσει του Route Reflection, οι δροµολογητές εντός του AS χωρίζονται σε 

οµάδες (clusters). Εντός κάθε οµάδος, υπάρχει ένας Route Reflector ή περισσότεροι 

για λόγους αξιοπιστίας, ενώ οι υπόλοιποι δροµολογητές του cluster χωρίζονται σε 

πελάτες (RR clients) ή µη (non clients). Αυτό που διαφοροποιεί τον Route Reflector 

από τους υπόλοιπους BGP δροµολογητές είναι πως έχει την δυνατότητα να διαδώσει 

µια διαδροµή που έγινε γνωστή µέσω iBGP σε γειτονικό δροµολογητή (RR client) 

του ιδίου AS. Έτσι, οι Route Reflectors παραβαίνοντας τον κανόνα του BGP και 

καταφέρνουν να διαδώσουν την πληροφορία δροµολόγησης στο AS , χωρίς  να 

απαιτείται τοπολογία πλέγµατος λογικών συνδέσεων. Η αποφυγή δηµιουργίας 

βρόχων δροµολόγησης, γίνεται µέσω νέων µηχανισµών που εισάγει το Route 

Reflection. Αποτέλεσµα αποτελεί για n αριθµό δροµολογητών εντός ενός AS η 

µείωση των λογικών συνδέσεων σε (n-1) ,από [n*(n-1)/2] για τοπολογία πλήρους 

πλέγµατος. 

Ωστόσο το Route Reflection δηµιούργησε και κάποιες ατέλειες, όπως : 

• αστάθεια επιλογής διαδροµής που οδηγεί σε ταλαντώσεις κάτω από 

συγκεκριµένες συνθήκες. 

• πιθανότητα κάποιος RR client να µην αποκτήσει γνώση της βέλτιστης 

διαδροµής προς κάποιο AS. 

• O Route Reflector αποτελεί κρίσιµο σηµείο και πιθανή δυσλειτουργία 

του οδηγεί σε κατάρρευση ολόκληρου του cluster. Γενικότερα µια 

µεταβολή στην IGP τοπολογία µπορεί να οδηγήσει το AS σε 

απρόβλεπτη συµπεριφορά. 

• Η χρήση Redundant Route Reflectors στην καλύτερη περίπτωση 

διπλασιάζει των αριθµό λογικών συνδέσεων, που πολλές φορές γίνεται 

απαγορευτικός.    
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Πολλές επιστηµονικές έρευνες έχουν βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των 

ελαττωµάτων του Route Reflection προτείνοντας βασικούς κανόνες σχεδιασµού, 

µεταβολή του iBGP σε βασικές παραµέτρους ή προσθέτοντας επιπλέον πρωτόκολλο. 

Η λύση της προσθήκης στο BGP του πρωτοκόλλου Standby Route Reflection 

προτείνεται στο παρόν έγγραφο. Η λύση συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα του Route 

Reflection και του Redundant RR έχοντας µικρή απαίτηση σε µνήµη από τους RR 

client και προσφέροντας αξιοπιστία στο AS. Γνώση του πρωτοκόλλου πρέπει να 

έχουν µόνο οι Route Reflectors, οπότε οι clients µπορεί να είναι συµβατικοί 

δροµολογητές. Το Standby Route Reflection, υπόσχεται την καλύτερη δυνατή 

λειτουργία του AS έπειτα από σοβαρές αλλαγές της IGP τοπολογίας ή  την 

δυσλειτουργία κάποιων δροµολογητών του AS. Στον αντίποδα, επιβαρύνει τους 

Route Reflectors µε επιπλέον πρωτόκολλο που απαιτεί επιπλέων µνήµη, 

υπολογιστική ισχύ και εύρος ζώνης µεταξύ των λογικών συνδέσεων των Standby RR.  

Το πρωτόκολλο BGP-4 καθώς και το Standby Route Reflection, έχουν 

υλοποιηθεί σε γλώσσα προγραµµατισµού java (BGPConsole) ώστε να 

χρησιµοποιηθεί για πειραµατικούς σκοπούς και λεπτοµερή µελέτη του BGP routing 

table και των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται, χωρίς ουσιαστικά να δροµολογεί 

πακέτα.  Το πρόγραµµα µπορεί να εγκατασταθεί σε H/Y µε λειτουργικό σύστηµα 

windows ή linux . Βάση µιας σειράς πειραµατικών µετρήσεων µε το BGPConsole 

καθώς και πραγµατικούς δροµολογητές εξάγουµε ασφαλή συµπεράσµατα για τους 

παραπάνω ισχυρισµούς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 

Εισαγωγή 

 

 
1.1 Χρησιµότητα του πρωτοκόλλου BGP 

 

Τα δίκτυα των παρόχων καθώς και αυτά των πελατών, συνήθως, 

χρησιµοποιούν πρωτόκολλα εσωτερικής δροµολόγησης (IGP) όπως είναι τα RIP, 

OSPF, Is-Is για την ανταλλαγή πληροφοριών δροµολόγησης, εντός των δικτύων τους. 

Συνήθως τα δίκτυα αυτά που βρίσκονται υπό κοινή διαχείριση, ονοµάζονται 

αυτόνοµα συστήµατα (AS) Για να επιτευχθεί η διασύνδεση αυτών των δικτύων (AS), 

χρησιµοποιούµε πρωτόκολλο εξωτερικής δροµολόγησης (EGP). Στην κατηγορία 

αυτή (EGP), έχει επικρατήσει µέχρι σήµερα το πρωτόκολλο BGP-4 (Rekhter, Y & Li, 

T & Hares, S. 2003) , ώστε να πραγµατοποιείται η ανταλλαγή πληροφοριών 

δροµολόγησης µεταξύ των παρόχων, των πελατών και του διαδικτύου (interdomain 

routing). 

 

 

Εικόνα 1.1.1 : ∆ιασύνδεση AS µέσω του πρωτοκόλλου BGP   

 (Πηγή Cisco Networking Academy v.1.0) 

 

Η ιδιαιτερότητα του interdomain routing, έγκειται στην ανάγκη να 

ανταλλάσσονται οι πληροφορίες δροµολόγησης βάσει τεχνικών χαρακτηριστικών, 
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αλλά και βάσει πολιτικής. Έτσι, σε αντίθεση µε τα IGP, το BGP δεν έχει πάντα ως 

στόχο την εύρεση και ανταλλαγή της τεχνικά καλύτερης διαδροµής. 

 

Ειδικότερα, ένα πρωτόκολλο EGP καλείται να υποστηρίξει τα παρακάτω : 

 

� Προσαρµοστικότητα : Τα EGP καλούνται να ανταλλάξουν τις 

πληροφορίες δροµολόγησης του διαδικτύου που ανέρχονται σε αριθµό 

µεγαλύτερο των 110,000 διαδροµών IPv4. 

� Ασφάλεια : Καθώς οι δροµολογητές άλλων AS δεν µπορούν να 

θεωρηθούν αξιόπιστοι, πρέπει να υπάρχει µέθοδος ασφαλούς ανταλλαγής 

διαδροµών 

� Υποστήριξη Πολιτικών : Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

φιλτραρίσµατος των εισερχόµενων και εξερχόµενων διαδροµών , ώστε να 

µπορούν να εφαρµοστούν πολιτικές. 

 

 Σήµερα, το BGP-4 έχει µερικώς επιτύχει τα παραπάνω και έχει καθιερωθεί 

ως το πρωτόκολλο δροµολόγησης του διαδικτύου για IPv4 / IPv6 διευθύνσεις, καθώς 

και για την ανταλλαγή πληροφοριών δροµολόγησης σε δίκτυα  ΜPLS VPN (VPNv4).   

 

 

1.2 Βασικές έννοιες του πρωτοκόλλου BGP 
 

1.2.1 Περίληψη λειτουργίας 

 

Το BGP-4 αποτελεί ένα distance vector πρωτόκολλο δροµολόγησης. Αυτό, 

σηµαίνει ότι το BGP θα διαφηµίσει σε άλλους δροµολογητές τα IP δίκτυα που 

γνωρίζει. 

Εάν υπάρχουν διαθέσιµες δύο η περισσότερες διαδροµές προς ένα υποδίκτυο 

IP, τότε το BGP πρέπει να επιλέξει την καλύτερη δυνατή (Best Path). Όπως όλα τα 

distance vector πρωτόκολλα, έτσι και το BGP διαθέτει τους δικούς του µηχανισµούς 

για µέτρηση της απόστασης. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιεί τα χαρακτηριστικά 

διαδροµής (Path Attributes) που χαρακτηρίζουν κάθε εφικτό υποδίκτυο IP. 

To BGP-4 εφαρµόζει αξιόπιστη µέθοδο για την ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ 

των δροµολογητών, µε αποτέλεσµα ο αποστολέας ενός µηνύµατος να γνωρίζει εάν ο 

παραλήπτης το δέχτηκε. Έτσι δεν απαιτείται περιοδικά η ανταλλαγή όλης της 

πληροφορίας δροµολόγησης, αλλά µόνο οι µεταβολές. Για την επίτευξη των 

παραπάνω το BGP χρησιµοποιεί τα πρωτόκολλα TCP (port 179) και IP. Το BGP 

αποτελεί εφαρµογή και ανήκει στο Application layer του µοντέλου OSI και για να 

επιτύχει τα παραπάνω χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο TCP (port 179) στο Transport 

layer καθώς και το IP σε Internet layer, βάσει του µοντέλου TCP/IP. 
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Εικόνα 1.2.1.1 :  Τα επίπεδα του µοντέλου OSI    

       (Πηγή : http://www.lensenet.com) 

 

Παρόλο που το TCP ως πρωτόκολλο γνωστοποιεί την ορθή παραλαβή από τον 

λήπτη του πακέτου εντούτοις, δεν σηµατοδοτεί πιθανή αδυναµία επικοινωνίας µεταξύ 

των συνοµιλητών. Βάση αυτού του γεγονότος, ένας δροµολογητής BGP που έχει 

µάθει κάποιες διαδροµές και τις διαφηµίζει σε άλλους πρέπει να γνωρίζει το 

συντοµότερο δυνατό την αποτυχία επικοινωνίας µε την πηγή αυτών των διαδροµών 

ώστε να αποφευχθεί η άστοχη δροµολόγηση πακέτων. Για να επιβεβαιωθεί η 

συνδεσιµότητα σε επίπεδο TCP , το BGP χρησιµοποιεί µηνύµατα επιβεβαίωσης που 

ονοµάζονται  Keepalive messages.   

Το BGP δηµιουργήθηκε µε στόχο να µπορεί να διαχειριστεί µεγάλα ποσά IP 

διαδροµών σε µεγάλα και πολύπλοκα δίκτυα. Σε τέτοιες τοπολογίες, οι συνδέσεις 

µεταξύ των δροµολογητών (links) πολλές φορές αποτυγχάνουν προκαλώντας αλλαγή 

τοπολογίας. Σε αυτή την περίπτωση, το πρωτόκολλο απαιτεί την ανταλλαγή µεγάλου 

αριθµού µηνυµάτων και µεγάλης υπολογιστικής ισχύος µε αποτέλεσµα να µπορεί να 

τεθεί σε κίνδυνο η δυνατότητα διαχείρισης µεγάλου αριθµού δικτύων. Για να 

αποφευχθεί µια τέτοια περίπτωση, το BGP έχει σχεδιαστεί µε στόχο την υποστήριξη 

πολλών διαδροµών και όχι την γρήγορη αποκατάσταση από αστάθεια (convergence). 
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1.2.2 Μορφή µηνυµάτων 

 

To BGP-4 (Rekhter, Y & Li, T & Hares, S. 2003) βασίζεται στο πρωτόκολλο 

TCP και συγκεκριµένα στο Port 179 . Κάθε µήνυµα BGP βασίζεται στο τρίπτυχο 

τύπος – µέγεθος – τιµή (TLV) και περιλαµβάνει µια επικεφαλίδα που ονοµάζεται 

BGP header. Το πρώτο πεδίο εύρους 16 Bytes είναι το marker και έχει 

χαρακτηριστική τιµή ώστε να αναγνωρίζεται ένα πακέτο BGP.Το δεύτερο πεδίο 

length είναι εύρους 2 bytes και ορίζει το συνολικό µέγεθος του πακέτου. Το τρίτο 

πεδίο type , έχει µέγεθος 1 byte και ορίζει τον τύπο του BGP µηνύµατος. 

 

Εικόνα 1.2.2.1 : Το πακέτο BGP και τα πεδία του σε bytes 

  

Οι τύποι µηνυµάτων στο BGP είναι τέσσερις : 

 

� OPEN (type 1) 

� UPDATE (type 2) 

� NOTIFICATION (type 3) 

� KEEPALIVE (type 4) 

 

Κάθε BGP πακέτο ανήκει σε έναν και µόνο τύπο. Συνοπτικά, αναφέρουµε την 

λειτουργία του κάθε τύπου µηνύµατος BGP.  

To OPEN χρησιµοποιείται κατά την έναρξη της συνοµιλίας µεταξύ δύο 

δροµολογητών και έχει στόχο την ανταλλαγή παραµέτρων του πρωτοκόλλου.    

 

 

Εικόνα 1.2.2.2 : Το πακέτο BGP Open και τα πεδία του σε bytes 

 

Το πρώτο πεδίο του µηνύµατος OPEN είναι 1 byte και ορίζει την έκδοση του 

πρωτοκόλλου. Το δεύτερο πεδίο είναι 2 bytes και ορίζει τον αριθµό του αυτόνοµου 

συστήµατος AS που ανήκει ο δροµολογητής που δηµιουργεί αυτό το µήνυµα. Το 

τρίτο πεδίο Hold Time ορίζει τον χρόνο σε δευτερόλεπτα (2 bytes), ο οποίος αν 

περάσει χωρίς να έχουµε δεχτεί µήνυµα από τον γειτονικό δροµολογητή, θα 

θεωρήσουµε µη έγκυρο το γειτονικό δροµολογητή. Επίσης, αυτοµάτως, σε πολλές 
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υλοποιήσεις, ο χρόνος που αποστέλλονται τα µηνύµατα τύπου keepalive ορίζεται στο 

[0.33 * (Ηold Time)] . Το τέταρτο πεδίο, BGP identifier, είναι 4 bytes και 

περιλαµβάνει έναν αριθµό χαρακτηριστικό του δροµολογητή. Αυτό πολλές φορές 

αποτελεί την Unicast IPv4 διεύθυνση που δέχεται µηνύµατα BGP ο δροµολογητής. 

Το έκτο πεδίο Optional Parameters, περιλαµβάνει προαιρετικές παραµέτρους το 

µέγεθος τον οποίων είναι µεταβλητό και ορίζεται στο πέµπτο πεδίο Optional 

Parameters Length µεγέθους 1 byte. 

To UPDATE χρησιµοποιείται όταν δύο δροµολογητές έχουν εδραιώσει µια 

συνοµιλία BGP (FSM State : ESTABLISHED)και ανταλλάσσουν πληροφορίες 

δροµολόγησης. 

  

 

Εικόνα 1.2.2.3 : Το πακέτο BGP Update και τα πεδία του σε bytes 

 

Το πρώτο πεδίο του µηνύµατος Update είναι το Unfeasible Routes Length 

µεγέθους δύο Bytes και περιγράφει το µήκος σε Bytes του δεύτερου πεδίου. To 

Withdrawn Routes περιλαµβάνει δυάδες (Length,Prefix) συνολικού µεγέθους πέντε 

bytes, εκ των οποίων ένα το length και τέσσερα to prefix. Οι διαδροµές αυτές 

διαφηµίζονται στο γειτονικό δροµολογητή µε στόχο την απόρριψη τους. Εν συνεχεία 

το τρίτο πεδίο ,Total Path Attribute Length (2 bytes), ορίζει το µέγεθος σε bytes των 

χαρακτηριστικών που ορίζονται στο τέταρτο πεδίο, Path Attributes. Το πεδίο Path 

Attributes περιέχει χαρακτηριστικά τα οποία θα συζητηθούν παρακάτω (κεφ 1.2.3) 

και είναι κοινά για το πλήθος διαδροµών που διαφηµίζονται σε ένα µήνυµα 

UPDATE. Το πέµπτο πεδίο Network Layer Reachability Information, περιλαµβάνει 

tuples (Length, Prefix), όπως ακριβώς και το Withdrawn Routes, ενώ το µέγεθος 

αυτού ορίζεται από το συνολικό µέγεθος του µηνύµατος που ορίζει το BGP Header. 

Ένα Update µήνυµα µπορεί να εισαγάγει νέες διαδροµές µε κοινά 

χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα να αποσύρει άλλες.  

Το µήνυµα NOTIFICATION χρησιµοποιείται για τον  εντοπισµό σφαλµάτων 

ή ασυµβατότητας µεταξύ της υλοποίησης BGP των δύο δροµολογητών που 

βρίσκονται σε σύνοδο. Μετά την αποστολή τέτοιου µηνύµατος τερµατίζεται η 

συνοµιλία BGP.   
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Εικόνα 1.2.2.4 : Το πακέτο BGP Notification και τα πεδία του σε bytes 

Το µήνυµα NOTIFICATION αποτελείται από τρία πεδία. Τα δύο πρώτα, 

ονοµάζονται Error Code και Error Subcode µε µέγεθος 1 byte έκαστο και 

αντιπροσωπεύουν τον κωδικό σφάλµατος που είναι προσυµφωνηµένος. Το τρίτο 

πεδίο µεταφέρει τα «ένοχα» δεδοµένα. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα να εξεταστεί 

λεπτοµερώς ο λόγος τερµατισµού της συνόδου. 

Το µήνυµα τύπου KEEPALIVE, είναι το απλούστερο µήνυµα BGP. Ο λόγος 

ύπαρξης του είναι η επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας της BGP συνόδου µεταξύ 

δύο δροµολογητών. Το TCP που χρησιµοποιείται, διαθέτει παρόµοια λειτουργία, η 

οποία όµως επιβεβαιώνει την καλή λειτουργία µόνο µέχρι και το Transport Layer του 

µοντέλου TCP/IP, οπότε δεν χρησιµοποιείται. Ο ρυθµός αποστολής µηνυµάτων 

keepalive καθορίζεται ως το 33% του µικρότερου Hold Time µεταξύ των δύο 

δροµολογητών που δηµιουργούν την σύνοδο BGP. Σε περίπτωση που η µια πλευρά 

BGP διαφηµίζει Hold Time = 0, τότε δεν χρησιµοποιούνται keepalive µηνύµατα. 

 

Εικόνα 1.2.2.5 : Το πακέτο BGP Keepalive και τα πεδία του σε bytes 

 

Το µήνυµα KEEPALIVE αποτελεί απλώς ένα BGP Header µε Type = 0x04. 

και δεν περιέχει επιπλέον πεδία ή δεδοµένα. Συνεπώς έχει σταθερό µέγεθος 19 bytes. 

 

 

 

 

 

 



 - 12 - 

1.2.3 Χαρακτηριστικά διαδροµών(Path Attributes) 

 

Έχοντας καλύψει τους τύπους µηνυµάτων του BGP είναι επιβεβληµένο να 

αναφερθούµε στα χαρακτηριστικά διαδροµών (BGP Path Attributes) που 

µεταδίδονται µέσω µηνύµατος τύπου Update. Τα χαρακτηριστικά χωρίζονται σε 

τέσσερις κατηγορίες : 

• Γνωστά Υποχρεωτικά 

• Γνωστά ∆ιακριτικά 

• Προαιρετικό Μεταβατικό 

• Προαιρετικό µη Μεταβατικό 

Τα γνωστά χαρακτηριστικά είναι αυτά που αναφέρονται στον ορισµό του 

πρωτοκόλλου BGP-4  (Rekhter, Y & Li, T & Hares, S. 2003) , ενώ τα προαιρετικά 

ορίζονται σε διάφορες προεκτάσεις του πρωτοκόλλου π.χ (Chandra, R & Scudder, 

J.(2002)) και µπορεί να αγνοηθούν από ένα δροµολογητή που δεν υλοποιεί τις 

προεκτάσεις του πρωτοκόλλου. 

Τα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που πρέπει να περιλαµβάνονται 

σε κάθε µήνυµα τύπου Update που διαφηµίζει νέα IP υποδίκτυα. Ενώ τα διακριτικά 

χαρακτηριστικά µπορεί να περιλαµβάνονται ή όχι (Εικ 1.2.3.1). 

Τα προαιρετικά χαρακτηριστικά χωρίζονται στα µεταβατικά και µη. Όταν 

ένας δροµολογητής δέχεται ένα µήνυµα Update που περιλαµβάνει κάποιο 

προαιρετικό χαρακτηριστικό, το οποίο συνοδεύει κάποιο IP υποδίκτυο (NLRI) και η 

διαδροµή αυτή επιλέγεται για διαφήµιση σε άλλους BGP συνοµιλητές, τότε υπάρχουν 

δύο επιλογές. Εάν το χαρακτηριστικό είναι µαρκαρισµένο ως µεταβατικό, προωθείται 

στα εξερχόµενα Update µηνύµατα, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, σιωπηλά 

αφαιρείται το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό και διαφηµίζεται το IP υποδίκτυο χωρίς 

το χαρακτηριστικό αυτό. 

 

 

Εικόνα 1.2.3.1 : Τα γνωστά χαρακτηριστικά διαδροµής του BGP 
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Τα χαρακτηριστικά διαδροµών περιλαµβάνονται σε Update µηνύµατα και 

χαρακτηρίζονται µε τρίπτυχα (T-L-V). Κάθε χαρακτηριστικό µπορεί να 

περιλαµβάνεται το πολύ µία φορά ανά Update µήνυµα. Παρακάτω, γίνεται επεξήγηση 

των γνωστών χαρακτηριστικών καθώς και κάποιων περαιτέρω που θεωρούνται 

σηµαντικά για την λειτουργία του πρωτοκόλλου BGP. 

Το ORIGIN είναι χαρακτηριστικό το οποίο δηµιουργεί ο δροµολογητής που 

διαδίδει την πληροφορία NLRI και παίρνει τρεις τιµές: 

• IGP – το δίκτυο που διαφηµίζεται ανήκει στο AS του δροµολογητή 

που ξεκινά την διάδοση 

• EGP – το δίκτυο που διαφηµίζεται έγινε γνωστό µέσω eBGP 

• Incomplete – η προέλευση του δικτύου είναι άγνωστη.  

Το AS_PATH, επιγραµµατικά, αποτελεί τη διαδροµή αυτόνοµων συστηµάτων 

(AS) που πρέπει να διασχίσει ο δροµολογητής για να επικοινωνήσει µε τα υποδίκτυα 

που διαφηµίζονται στο µήνυµα Update (NLRI). Όταν ένας δροµολογητής στέλνει 

Update µέσω eBGP, δηλαδή σε άλλο AS, προσθέτει στη λίστα AS_Path το δικό του 

αριθµό AS. 

Το NEXT_HOP είναι η unicast IP διεύθυνση που πρέπει να χρησιµοποιηθεί 

ως πρώτος προορισµός των πακέτων τα οποία προορίζονται για κάποιο IP υποδίκτυο 

που περιλαµβάνεται στη λίστα NLRI του µηνύµατος Update. Στο iBGP που θα 

επεξηγήσουµε παρακάτω (κεφ.1.4),το Next Hop δεν πρέπει να µεταβάλλεται από 

τους δροµολογητές καθώς η πληροφορία διαδίδεται εντός του AS. Στο eBGP 

(κεφ.1.3) το Next Hop, προκαθορισµένα, παίρνει την τιµή της IP διεύθυνσης του 

συνοριακού δροµολογητή που δηµιουργεί το Update. H IP διεύθυνση που ορίζει το 

Next Hop πρέπει να είναι γνωστή µέσω κάποιου IGP πρωτοκόλλου δροµολόγησης ή 

µέσω στατικής διαδροµής, αλλιώς το Update απορρίπτεται. 

To Multi Exit Discriminator (MED) συνιστά ένα 4-byte αριθµό ο οποίος 

αποτελεί πρόταση για το γειτονικό AS. Για παράδειγµα, όταν δύο AS συνορεύουν σε 

δύο ή περισσότερα σηµεία, το AS που αποστέλλει BGP updates µέσω των δύο 

συνόρων, χρησιµοποιεί µικρότερο MED στο ένα από τα δύο για να δείξει την 

προτίµηση του να δεχτεί εισερχόµενη κίνηση από τον συνοριακό δροµολογητή µε το 

υψηλό MED. Παρόλα αυτά, το AS προορισµού του Update µηνύµατος µπορεί να 

αγνοήσει το MED. 

Έτσι λοιπόν αντιθέτως µε το MED, το Local Preference, αποτελεί πρόταση 

εντός του AS για επιλογή κάποιου συγκεκριµένου σηµείου εξόδου προς κάποιο AS 

στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός. Το Local Preference είναι 

χαρακτηριστικό που διαδίδεται αποκλειστικά εντός του AS µέσω iBGP. 

To Aggregator και Atomic Aggregate χρησιµοποιούνται για την συνάθροιση 

υποδικτύων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά και συµβάλλει καθοριστικά στη 

δυνατότητα του πρωτοκόλλου να υπηρετήσει τις τεράστιες απαιτήσεις του 

διαδικτύου.   
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1.2.4 BGP Finite State Machine 

 

Το BGP, ως εφαρµογή, µπορεί να βρεθεί σε πεπερασµένο αριθµό 

καταστάσεων (Finite State Machine). Οι έξι καταστάσεις που µπορεί να βρεθεί 

(Εικ.1.2.4.1) επεξηγούνται παρακάτω. 

 

 

Εικόνα 1.2.4.1 : BGP Finite State Machine     

 (Πηγή : http://upload.wikimedia.org/) 

Αρχικά το BGP βρίσκεται στην κατάσταση Idle  κατά την οποία το BGP 

αρνείται όλες τις εισερχόµενες αιτήσεις για σύνδεση BGP. Όταν δηµιουργηθεί το 

γεγονός έναρξης της εφαρµογής, αυτή προσπαθεί να συνδεθεί στον αποµακρυσµένο 

BGP γείτονα, ενώ ταυτοχρόνως περιµένει για εισερχόµενες αιτήσεις πάντα σε 

επίπεδο TCP, µεταβαίνοντας σε κατάσταση Connect.  

Εάν δεν πραγµατοποιηθεί σύνδεση εντός ConnectRetry Timer διαστήµατος ή 

ανιχνευτεί κάποιο σφάλµα, τότε το σύστηµα παραµένει σε κατάσταση Idle και 

επανεκκινεί την διαδικασία µετά από χρόνο 60 sec. 

Εν συνεχεία, επιχειρείται σύνδεση σε TCP επίπεδο και το BGP µεταβαίνει 

στην κατάσταση Connect. Επόµενο βήµα είναι η αποστολή µηνύµατος OPEN στον 

BGP γείτονα και η µετάβαση σε κατάσταση Opensent. Αν ωστόσο η σύνδεση TCP 

αποτύχει, το BGP µεταβαίνει σε κατάσταση Active. Αν λήξη ο ConnectRetry Timer 

επανεκκινείται η διαδικασία και το σύστηµα παραµένει την κατάσταση Connect. Σε 

περίπτωση σφάλµατος, το BGP µεταβαίνει σε κατάσταση Idle. 

Στην κατάσταση Active, το BGP προσπαθεί σε επίπεδο TCP να συνδεθεί µε 

το γειτονικό δροµολογητή. Εάν αυτό επιτευχθεί, το BGP στέλνει OPEN στο γείτονα 

και επανεκκινεί τον timer  ConnectRetry, ενώ θέτει τον hold timer σε µεγάλη τιµή 

(4min). Σε περίπτωση λήξης του timer ConnectRetry, µεταβαίνει στην κατάσταση 

Connect. Εάν διαπιστωθεί πως κάποιο γειτονικό σύστηµα προσπαθεί να συνδεθεί µε 
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µη αναµενόµενη IP διεύθυνση, τότε το BGP απορρίπτει την σύνδεση και παραµένει 

στην κατάσταση Active. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η εφαρµογή επιστρέφει σε 

κατάσταση Idle. 

Στην κατάσταση OpenSent η εφαρµογή περιµένει να παραλάβει µήνυµα 

τύπου OPEN από τον γειτονικό δροµολογητή. Εάν, ωστόσο, το εισερχόµενο µήνυµα 

δεν είναι τύπου OPEN ή τα πεδία του µηνύµατος OPEN είναι εσφαλµένα, 

αποστέλλεται µήνυµα NOTIFICATION µε τον ανάλογο κωδικό σφάλµατος και η 

µηχανή επιστρέφει σε κατάσταση Idle. Επίσης, εάν παρέλθει διάστηµα Hold Time 

και δεν έχει γίνει παραλαβή µηνύµατος από τον γειτονικό δροµολογητή, 

αποστέλλεται µήνυµα NOTIFICATION και η µηχανή επιστρέφει σε κατάσταση Idle  

Εάν ανιχνευτεί σφάλµα σε επίπεδο TCP, η µηχανή επιστρέφει σε κατάσταση Active. 

Στην περίπτωση που το OPEN µήνυµα που παραλάβαµε είναι σωστό, αποστέλλουµε 

µήνυµα τύπου Keepalive και ορίζουµε το hold Time ως το µικρότερο που 

περιλαµβάνεται στα µηνύµατα OPEN που ανταλλάχθηκαν. Αναλόγως, ορίζεται 

Keepalive timer = 0.33% * (Hold Time) ως ο χρόνος αποστολής µηνυµάτων τύπου 

Keepalive στο συγκεκριµένο γείτονα. Εάν ο αριθµός αυτόνοµου συστήµατος AS είναι 

ίδιος στα µηνύµατα OPEN που ανταλλάχθηκαν, τότε η σύνδεση ορίζεται ως 

εσωτερική iBGP (internal BGP), ενώ στην περίπτωση που διαφέρουν, η σύνδεση 

µαρκάρεται ως eBGP (external BGP). Τελικώς, µεταβαίνουµε σε κατάσταση 

OpenConfirm.  

Στην κατάσταση OpenConfirm, το BGP περιµένει να παραλάβει µήνυµα 

τύπου KEEPALIVE ή NOTIFICATION. Εάν η εφαρµογή παραλάβει µήνυµα 

KEEPALIVE, τότε µεταβαίνει σε κατάσταση Established. Εάν παρέλθει διάστηµα 

Hold Time και δεν έχει γίνει παραλαβή µηνύµατος από τον γειτονικό δροµολογητή, 

αποστέλλεται µήνυµα NOTIFICATION και η µηχανή επιστρέφει σε κατάσταση 

Idle.Εάν το µήνυµα που παραµβάνει η εφαρµογή είναι τύπου NOTIFICATION ή 

υπάρξει σφάλµα η µηχανή πηγαίνει σε κατάσταση Idle. 

Στην κατάσταση Established το BGP µπορεί να ανταλλάξει µηνύµατα τύπου 

UPDATE, KEEPALIVE ή NOTIFICATION. Κάθε φορά που γίνεται παραλαβή 

µηνύµατος UPDATE, KEEPALIVE γίνεται επανεκκίνηση του Hold Time. Σε 

περίπτωση παραλαβής µηνύµατος NOTIFICATION το BGP επιστρέφει σε 

κατάσταση Idle. Εάν διαπιστωθεί σφάλµα σε µήνυµα UPDATE ή λήξει ο Hold 

Timer, το BGP αποστέλλει NOTIFICATION µε το ανάλογο code / subcode και 

µεταβαίνει σε κατάσταση Idle. Εάν λήξει ο Keepalive timer, το BGP αποστέλλει 

µήνυµα τύπου KEEPALIVE.  

Κάθε φορά που το BGP µεταβαίνει από τις καταστάσεις OpenSent, 

OpenConfirm και Established σε Idle, γίνεται επανεκκίνηση της διασύνδεσης TCP, 

καθώς και εκκαθάριση όλων των µεταβλητών και διαδικασιών που αφορούν την 

συγκεκριµένη σύνδεση. 

Το BGP διατηρεί µια µηχανή FSM ανά σύνδεση, δηλαδή µπορεί να είναι σε 

κατάσταση Idle για µια σύνδεση και σε Established για µια άλλη. Ο αριθµός των 

συνολικών συνδέσεων αυξάνει την απαίτηση σε υπολογιστική ισχύ και µνήµη και 

κατά συνέπεια δηµιουργεί προβλήµατα που απασχολούν µέχρι και σήµερα την 

επιστηµονική κοινότητα. 
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1.2.5 BGP Path Selection 

 

Όταν το BGP γνωρίζει πολλές διαδροµές για ένα συγκεκριµένο υποδίκτυο επιλέγει 

την καλύτερη και την τοποθετεί στον πίνακα δροµολόγησης. Προκειµένου να γίνει  η 

επιλογή καλύτερης διαδροµής, ακολουθείται η εξής διαδικασία όπως περιγράφεται 

παρακάτω. Εάν σε κάποιο βήµα υπάρχει ισοπαλία προχωράµε στο επόµενο µέχρι να 

επιλεγεί µια διαδροµή. 

 

• Εάν µία διαδροµή έχει χαρακτηριστικό NEXT_HOP µη προσβάσιµο τότε 

απορρίπτεται. 

• Επιλέγεται η διαδροµή µε το µεγαλύτερο αριθµητικά  LOCAL_PREF. 

• Επιλέγεται η διαδροµή που δηµιουργήθηκε από το BGP που εκτελείται στο 

τοπικό δροµολογητή. 

• Επιλέγεται η διαδροµή µε την µικρότερη σε µήκος λίστα AS_PATH. 

• Επιλέγεται η διαδροµή µε το µικρότερο χαρακτηριστικό ORIGIN,     όπου 

IGP < EGP < Incomplete(?). 

• Επιλέγουµε τη διαδροµή µε το µικρότερο αριθµητικά MED. 

• Επιλέγεται η διαδροµή που έγινε γνωστή µέσω eBGP και όχι iBGP. 

• Εάν οι διαδροµές είναι ακόµη ισόπαλες, προτιµούµε τη διαδροµή που έγινε 

γνωστή µέσω του πλησιέστερου IGP γείτονα βάσει των metrics που ορίζει το 

IGP που χρησιµοποιείται εντός του AS. 

• Τέλος επιλέγεται η διαδροµή που διαφηµίστηκε από το δροµολογητή µε το 

µικρότερο BGP ID. 

 

 

1.3 Εξωτερικό BGP (eBGP) 
 

Το BGP ως πρωτόκολλο δροµολόγησης, διαθέτει δύο ειδών διασυνδέσεις 

µεταξύ δροµολογητών για ανταλλαγή πληροφοριών δηλαδή, το internal BGP και το 

external BGP (eBGP).  

Το eBGP χρησιµοποιείται κατά την διασύνδεση δροµολογητών (border 

routers) που βρίσκονται σε διαφορετικά αυτόνοµα συστήµατα (AS). Ουσιαστικά, το 

eBGP χειρίζεται µε διαφορετικό τρόπο τα χαρακτηριστικά διαδροµών. Για 

παράδειγµα, όταν διαφηµίζεται ένα υποδίκτυο NLRI µέσω eBGP, ο αριθµός του 

δικού µας AS πρέπει να προστεθεί στην λίστα AS_PATH. Στόχος του eBGP είναι η 

διάδοση της πληροφορίας δροµολόγησης µεταξύ των αυτόνοµων συστηµάτων και όχι 

εντός αυτών. 
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Εικόνα 1.3 : BGP τοπολογία µε εµφανή την σύνδεση eBGP   

 (Πηγή Cisco Networking Academy v.1.0) 

 

 

 

 

1.4 Εσωτερικό BGP (iBGP) 
 

1.4.1 Περιγραφή του iBGP 

 

Το iBGP, σε αντίθεση µε το eBGP, είναι εκείνο το είδος BGP που εκτελεί ο 

δροµολογητής, όταν ανταλλάσει πληροφορίες δροµολόγησης µε δροµολογητή του 

ιδίου AS. Για να µπορέσει να λειτουργήσει το iBGP, πρέπει να λειτουργεί κάποιο 

πρωτόκολλο IGP, αφού το iBGP δεν διαθέτει τέτοιους µηχανισµούς.  

 Σκοπός του iBGP είναι η διάχυση της πληροφορίας δροµολόγησης εντός του 

AS, καθώς και η διαφήµιση διαδροµών µέσω iBGP στους συνοριακούς 

δροµολογητές, ώστε να γίνει περαιτέρω η µετάδοση αυτών σε άλλα AS. 

To iBGP, εισάγει έναν βασικό κανόνα αποφυγής δηµιουργίας βρόχων 

δροµολόγησης που απαγορεύει την διαφήµιση διαδροµών σε γείτονα iBGP όταν 

αυτές έγιναν γνωστές µέσω γείτονα iBGP. Ο κανόνας αυτός εγγυάται την οµαλή 

λειτουργία του πρωτοκόλλου. Ταυτόχρονα, όµως, εισάγει την ανάγκη για λογική 

διασύνδεση των δροµολογητών εντός ενός AS σε πλήρες πλέγµα. Έτσι, σε µεγάλα 

αυτόνοµα συστήµατα ο αριθµός συνδέσεων iBGP ,που πρέπει να διατηρεί κάθε 

δροµολογητής, γίνεται απαγορευτικός. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι για αυτόνοµο 

σύστηµα µε n δροµολογητές απαιτούνται [n*(n-1)/2] λογικές iBGP συνδέσεις. Η 

επιστηµονική κοινότητα έδωσε λύσεις σε αυτό το πρόβληµα που ανέκυψε κατά την 

ανεξέλεγκτη επέκταση του διαδικτύου χωρίς, όµως, να καταφέρει να υποκαταστήσει 

την σταθερότητα της iBGP δικτύωσης πλήρους πλέγµατος.  
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Στην συνέχεια παρουσιάζονται πολλές προτάσεις καθώς και τα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τους. 

 

 

Εικόνα 1.4.1 : BGP τοπολογία µε εµφανή την σύνδεση iBGP σε πλήρες πλέγµα 

(Πηγή Cisco Networking Academy v.1.0) 

 

 

1.4.2 Βελτίωση µέσω AS Confederations 

 

Λύση στο πρόβληµα που παρουσιάζεται στο (κεφ 1.4.1) αποτελούν τα AS 

Confederations  (Traina, P & McPherson, D & Scudder, J. (2001)). Για να γίνει 

εφικτή η µείωση των λογικών συνδέσεων iBGP προτείνεται η εσωτερική διαίρεση 

ενός αυτόνοµου συστήµατος σε πολλά.  

Κάνοντας χρήση των ιδιωτικών αριθµών AS συστηµάτων (64532-65516), 

ορίζουµε αυθαίρετα οµάδες δροµολογητών σε κάποιο από αυτά και τα διασυνδέουµε 

σε ένα µεγαλύτερο που αποτελεί το πραγµατικό AS. Η σηµατοδοσία εντός των 

µικρών ιδιωτικών AS παραµένει iBGP. Τα µικρά ιδιωτικά AS επικοινωνούν µε µια 

µεταλλαγµένη εκδοχή του eBGP που υποστηρίζει δύο νέα χαρακτηριστικά 

διαδροµής, το AS_CONFED_SET και το AS_CONFED_SEQUENCE, για την 

µεταφορά και διαχωρισµό των ιδιωτικών αριθµών AS από τα πραγµατικά. Οι 

δροµολογητές που ανήκουν σε AS Confederation χρησιµοποιούν κλασικό eBGP στις 

συνοµιλίες µε δροµολογητές άλλων AS , αναιρώντας τις πληροφορίες ιδιωτικών AS 

που χρησιµοποιήθηκαν για να δηµιουργηθεί η συµµαχία. 

Για να αποφευχθούν οι βρόχοι δροµολόγησης, κάθε δροµολογητής που 

παραλαµβάνει µήνυµα Update, το οποίο που περιλαµβάνει το δικό του ιδιωτικό AS 

στο AS_PATH, αγνοεί το Update. 
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Λόγω της τεχνητής µείωσης των δροµολογητών εντός κάθε ιδιωτικού πλέον 

AS, επιτυγχάνεται δραµατική µείωση των συνολικών BGP συνδέσεων εντός του 

πραγµατικού AS. 

 

Εικόνα 1.4.2 : BGP τοπολογία µε χρήση AS Confederation 

 

Στον αντίποδα, τα AS Confederations απαιτούν από το σύνολο των 

δροµολογητών που ανήκουν στο πραγµατικό AS να γνωρίζουν τα νέα 

χαρακτηριστικά διαδροµής που εισήγαγε. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε τον κύριο λόγο 

της ελάχιστης υλοποίησης της λύσης αυτής στον πραγµατικό κόσµο. Επίσης, το 

γεγονός ότι µεταβάλλεται το µήκος της λίστας AS_PATH , λόγω της εισαγωγής των 

ιδιωτικών αριθµών AS, είναι πιθανό καθώς αυτή µεταδίδεται εντός του πραγµατικού 

AS να δηµιουργηθούν σφάλµατα σε περίπτωση σύγκρισης AS_PATH από την 

διαδικασία επιλογής καλύτερης διαδροµής. Παροµοίως, σε περίπτωση σφάλµατος 

κάποιου δροµολογητή µπορεί να υπάρξουν ανυπολόγιστες παρενέργειες. 

 

 

1.4.3 Βελτίωση µέσω Route Reflection 

 

Παροµοίως µε προηγούµενες λύσεις (κεφ.1.4.2) στο πρόβληµα της απαίτησης 

για τοπολογία πλήρους πλέγµατος (κεφ.1.4.1), παρουσιάστηκε η λύση του Route 

Reflection (Bates, T & Chen , E & Chandra, R.(2006)) και γρήγορα έγινε η 

δηµοφιλέστερη υλοποίηση iBGP σε µεγάλα AS. 

Το Route Reflection, στην ουσία αποτελεί παραβίαση των κανόνων split-

horizon που επιτάσσει η αρχική ιδέα του BGP-4 (Rekhter, Y & Li, T & Hares, S. 

2003)). Πιο συγκεκριµένα, το Route Reflection, χωρίζει το αυτόνοµο σύστηµα σε 

οµάδες που ονοµάζονται clusters. Σε κάθε cluster υπάρχει τουλάχιστον ένας 

δροµολογητής που υλοποιεί την επέκταση του BGP,  Route Reflection.Οι υπόλοιποι 

δροµολογητές µπορεί να έχουν άγνοια του Route Reflection και ονοµάζονται Route 
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Reflector clients. Η ιδιαιτερότητα του Route Reflector είναι ότι µπορεί να διαφηµίζει 

(reflect) διαδροµές που έµαθε µέσω iBGP σε δροµολογητές µε τους οποίους 

επικοινωνεί µέσω iBGP. Έτσι, για να διαδοθούν οι γνωστές διαδροµές εντός cluster, 

αρκεί να υπάρχει µια διασύνδεση iBGP ανά δροµολογητή µε τον Route Reflector. 

Ταυτόχρονα, οι Route Reflectors που ανήκουν σε διαφορετικά clusters, πρέπει να 

συνδεθούν µε iBGP σε τοπολογία πλήρους πλέγµατος. 

 

Εικόνα 1.4.3 : BGP τοπολογία µε χρήση Route Reflection 

 

Από τα παραπάνω είναι εµφανής η δυνατότητα µείωσης των απαιτούµενων 

iBGP διασυνδέσεων εντός του AS, όταν γίνεται χρήση Route Reflection (Εικ 1.4.3). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

Route Reflection 

 
2.1 Περιγραφή λειτουργίας Route Reflection 

 

Το Route Reflection αποτελεί την σηµαντικότερη εναλλακτική λύση στην 

τοπολογία πλήρους πλέγµατος iBGP. Βασικό µειονέκτηµα του AS Confederations 

(κεφ.1.4.2) που οδήγησε σε αυτήν την εξέλιξη είναι η απαίτηση όλοι οι δροµολογητές 

να γνωρίζουν τα νέα χαρακτηριστικά που εισάγει το AS Confederation. Το iBGP 

Route Reflection και τα µειονεκτήµατα του αποτελούν λόγο της συγκεκριµένης 

διπλωµατικής εργασίας 

Για τους παραπάνω λόγους, επεξηγούνται διάφορες παράµετροι που σε 

προηγούµενα κεφάλαια (κεφ 1.4.3) δεν αναφέρθηκαν. 

Εντός του αυτόνοµου συστήµατος, δεν υπάρχει απαίτηση όλοι οι 

δροµολογητές να ανήκουν σε κάποιο cluster, αλλά πολλοί µπορεί να βρίσκονται σε 

τοπολογία πλήρους πλέγµατος µεταξύ τους και µε τους RR (Route Reflectors). 

Το Route Reflection εισάγει δύο νέα χαρακτηριστικά BGP που κυκλοφορούν 

µόνο εντός του cluster. Το originator-id , είναι αριθµητικό πεδίο 4-bytes που 

χαρακτηρίζει το cluster µε µοναδικό αριθµό εντός του AS. Συνήθως το cluster-id 

ορίζεται µέσω παραµετροποίησης ως η IPv4 διεύθυνση του δροµολογητή που δρα ως 

RR εντός του Cluster. Το Cluster-list, αποτελεί µια λίστα από καταχωρήσεις 

originator-id (4-bytes). Σκοπός της λίστας αυτής είναι όταν ένας RR παραλάβει µια 

διαφήµιση (Update) και αναγνωρίσει το δικό του cluster-id να απορρίψει το µήνυµα, 

ώστε να µη δηµιουργηθεί βρόχος δροµολόγησης. 

Κάνοντας χρήση του Route Reflection, µπορεί για ένα αυτόνοµο σύστηµα µε 

n δροµολογητές να µειώσουµε των αριθµό των απαιτούµενων iBGP συνδέσεων σε 

[n-1] , από [n*(n-1)/2], αν υποθέσουµε ότι γίνεται χρήση ενός RR και ενός cluster 

εντός ολόκληρου του AS. 

Στο παρακάτω παράδειγµα (Εικ.2.1.1) ορίζουµε n=5 για τους 5 δροµολογητές 

του AS 65000. Στην συγκεκριµένη τοπολογία BGP δροµολογητών γίνεται 

διασύνδεση πλήρους πλέγµατος. Έτσι, βάσει του παραπάνω τύπου υπολογίζουµε 

[5*(5-1)/2] = 10  συνδέσεις iBGP στο AS. Έτσι επαληθεύεται και θεωρητικά η 

παρακάτω τοπολογία (Εικ.2.1.1). 

Παροµοίως, (Εικ.2.1.2) χρησιµοποιούµε την ίδια τοπολογία, αλλά αυτή τη 

φορά επιλέγουµε να κάνουµε χρήση του Route Reflection. Έτσι βάσει του παραπάνω 

τύπου υπολογίζουµε [5-1] = 4  συνδέσεις iBGP στο AS. Η βελτίωση είναι εµφανής, 

καθώς λόγω τις µείωσης των συνδέσεων iBGP µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 

δροµολογητές µε µικρότερη υπολογιστική ισχύ και λιγότερη µνήµη. Επίσης, 

επιτυγχάνεται µείωση της χρήσης bandwidth από το BGP. 
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Εικόνα 2.1.1 : BGP τοπολογία µε Full mess διασύνδεση 

 

 

Εικόνα 2.1.2 : BGP τοπολογία µε Route Reflector 
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2.2 Redundant Route Reflectors 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, κάθε cluster περιέχει έναν ή 

περισσότερους RR (Route Reflectors). Όσο αυξάνεται ο αριθµός των Route Reflector 

αυξάνεται και ο αριθµός των iBGP συνδέσεων που απαιτούνται, λόγω της ανάγκης οι 

RR-Clients (Route Reflector Clients) να είναι συνδεµένοι µέσω iBGP µε όλους τους 

RR. Οπότε πρόσκαιρα γενάτε το ερώτηµα γιατί να κάνουµε χρήση περισσότερων του 

ενός RR ανά cluster. Η απάντηση µονολεκτικά είναι η αξιοπιστία. 

Όταν σχεδιάζουµε µια τοπολογία BGP για ένα αυτόνοµο σύστηµα πρέπει να 

λάβουµε υπόψη µας τους κινδύνους δυναµικής µεταβολής της τοπολογίας λόγω 

δυσλειτουργίας κάποιου δροµολογητή ή κάποιας φυσικής διασύνδεσης (link). 

Χρησιµοποιώντας ένα RR ανά cluster, υπάρχει κίνδυνος το σύνολο των 

δροµολογητών του cluster να χάσει την γνώση διαδροµών εκτός AS. Έτσι, για λόγους 

αξιοπιστίας, συνήθως γίνεται χρήση Redundant Route Reflectors. Στον αντίποδα, 

µετριάζονται τα οφέλη του «απλού» Route Reflection όσον αφορά των συνολικό 

αριθµό συνδέσεων BGP που πρέπει να διαχειρίζεται ένας δροµολογητής που εκτελεί 

την εφαρµογή BGP-4.  

Ο σχεδιασµός τοπολογίας BGP µε Route Reflection, πολλές φορές γίνεται σε 

επίπεδα. ∆ηλαδή οι δροµολογητές που ανήκουν σε ένα cluster ορίζονται βάση της 

απόστασης τους από τους συνοριακούς δροµολογητές. Επίσης, οι δροµολογητές που 

δρουν ως RR συνήθως έχουν µεγάλη υπολογιστική ισχύ, ενώ οι πελάτες τους µπορεί 

να είναι παλαιότερα µοντέλα µε µικρές δυνατότητες. 

 
Εικόνα 2.2.1 : BGP τοπολογία µε Redundant Route Reflectors 
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Επεκτείνοντας το προηγούµενο παράδειγµα (Κεφ.2.1), στην ίδια τοπολογία 

ορίζουµε δύο Route Reflectors µε ίδιο cluster-id, ώστε να λειτουργήσουν ως 

Redundant Route Reflectors. Ακολουθώντας τους κανόνες, πρέπει οι Route 

Reflectors να είναι συνδεµένη µε πλήρες πλέγµα και κάθε Route Reflector Client να 

έχει µια τουλάχιστο iBGP σύνδεση µε κάθε Route Reflector, καταλήγουµε στο 

σχεδιασµό των διασυνδέσεων iBGP (Εικ.2.2.1). Καταλήγουµε σε 7 απαιτούµενες 

συνδέσεις iBGP, δηλαδή, περισσότερες από το Route Reflection µε ένα RR και 

λιγότερες από το πλήρες πλέγµα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 25 - 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Προβλήµατα του Route Reflection 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται ανάλυση προβληµάτων που προκύπτουν από την 

χρήση Route Reflectors. 

 

3.1 Αστάθεια τύπου-Ι 

 

Ύστερα από την αρχική εφαρµογή της εναλλακτικής Route Reflection, 

αποδείχθηκε, πως κάτω από κάποιες συνθήκες υπάρχει περίπτωση οι δροµολογητές 

να αλλάζουν συνεχώς την επιλογή τους όσον αφορά την καλύτερη διαδροµή 

(McPherson, D & Gill, V & Walton, D & Renata, A. (2002)). Αυτό συνεπάγεται την 

αδυναµία πρόσβασης των συγκεκριµένων διαδροµών, καθώς και την υπερφόρτωση 

των δροµολογητών. Παρακάτω, αποδεικνύεται πως υπάρχει περίπτωση να 

εµφανιστούν τέτοια φαινόµενα σε τοπολογίες που συνυπάρχουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις : 

• Route-Reflection ενός επιπέδου 

• Το δίκτυο δέχεται το χαρακτηριστικό MED από δύο ή περισσότερα 

AS για ένα συγκεκριµένο υποδίκτυο και οι τιµές του MED είναι 

µοναδικές 

Οι προϋποθέσεις αυτές συναντιούνται αρκετά συχνά όπως γίνεται εύκολα 

αντιληπτό. Για να ξεκινήσουµε την ανάλυση του προβλήµατος υποθέτουµε την 

τοπολογία της εικόνας 3.1.1. Στην τοπολογία το AS 1 περιέχει δύο clusters, τα οποία 

περιέχουν από ένα RR (Ra και Rd), ενώ οι υπόλοιποι δροµολογητές του AS είναι 

Route Reflector Clients (C). Επίσης στο σχήµα φαίνονται τα metrics της IGP 

τοπολογίας καθώς και οι τιµές MED που συνοδεύουν το δίκτυο 10.0.0.0/8 

(NLRI).Στον πίνακα 3.1.1, φαίνονται τα χαρακτηριστικά της διαδροµής 10.0.0.0/8. 

Υπενθυµίζεται ότι τα IGP metrics (Εικ.3.1.1) έχουν σηµασία µόνο όταν γίνεται 

διάδοση µέσω iBGP. 

 

∆ροµολογητής MED AS_PATH 

Rb 10 10 100 

Rc 1 6 100 

Re 0 6 100 

Πίνακας 3.1.1 : Πίνακας χαρακτηριστικών διαδροµής 10.0.0.0/8 
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Εικόνα 3.1.1 : BGP τοπολογία µε αστάθεια τύπου Ι 

 

Στα παρακάτω βήµατα η επιλεγµένη διαδροµή θα σηµειώνεται µε *. 

1) Ο δροµολογητής Ra έχει τα παρακάτω περιεχόµενα (πιν.3.1.2) στον πίνακα 

δροµολόγησης του. Επιλεγµένη διαδροµή είναι αυτή που έγινε γνωστή µέσω του 

AS10. 

 
AS_PATH MED Next Hop IGP 

Cost 

   6 100 1 4 

* 10 100 10 5 

Πίνακας 3.1.2 : Πίνακας BGP του Ra για την διαδροµή 10.0.0.0/8 

 

 

Η διαδροµή «10 100» δεν θα έπρεπε να έχει επιλεγεί ως καλύτερη, λόγω 

µεγαλύτερου MED και Next Hop IGP metric. Στα επόµενα βήµατα θα φανεί πως 

φτάνουµε σε αυτό το σηµείο. Ο δροµολογητής Ra µέσω της διαδικασίας Best Path 
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selection αντιλαµβάνεται ότι χρησιµοποιεί την λάθος διαδροµή καθώς η «6 100» 

διαθέτει µικρότερο IGP metric. Συνεπώς, ο Ra επιλέγη την «6 100» και προωθεί 

µήνυµα Update στους γείτονες τους ανακοινώνοντας την «6 100» ως καλύτερη. 

 

2) Ο Rd λαµβάνει το Update από τον Ra και αποκτά τον παρακάτω πίνακα BGP 

(πιν.3.1.3) 

 

AS_PATH MED Next Hop IGP 

Cost 

*  6 100 0 12 

    6 100 1 5 

Πίνακας 3.1.3 : Πίνακας BGP του Rd για την διαδροµή 10.0.0.0/8 

 

Ο Rd επιλέγει την «6 100,0,12» ως καλύτερη λόγω µικρότερου MED. Ο Rd 

στέλνει µήνυµα update στους γείτονες του περιλαµβάνοντας την καλύτερη για αυτόν 

διαδροµή προς το δίκτυο 10.0.0.0/8. 

 

3) Ο Ra λαµβάνει το Update και έχει στον πίνακα BGP τα παρακάτω (πιν.3.1.4 

 

AS_PATH MED Next Hop IGP 

Cost 

   6 100 0 13 

   6 100 1 4 

* 10 100 10 5 

Πίνακας 3.1.4 : Πίνακας BGP του Ra για την διαδροµή 10.0.0.0/8 

 

Η πρώτη διαδροµή «6 100,0,13» κερδίζει την δεύτερη «6 100,1,4» λόγω 

µικρότερου MED και εν συνεχεία η Τρίτη διαδροµή κερδίζει την πρώτη λόγω 

µικρότερου IGP metric προς το Next Hop. Ο Ra στέλνει µήνυµα Update για να 

ενηµερώσει τους γείτονες του για την νέα καλύτερη διαδροµή που επέλεξε προς το 

δίκτυο 10.0.0.0/8 

4) Ο Rd λαµβάνει το Update από τον Ra και αποκτά τον παρακάτω 

πίνακα BGP (πιν.3.1.5). Ο Rd επιλέγει την «10 100,10,6» ως καλύτερη λόγω 

µικρότερου IGP metric. Ο Rd στέλνει µήνυµα update στους γείτονες του 

περιλαµβάνοντας την καλύτερη για αυτόν διαδροµή προς το δίκτυο 10.0.0.0/8. 

 

 

AS_PATH MED Next Hop IGP 

Cost 

    6 100 0 12 

*  10 100 10 6 

Πίνακας 3.1.5 : Πίνακας BGP του Rd για την διαδροµή 10.0.0.0/8 



 - 28 - 

    5) Ο Ra λαµβάνει το Update και έχει στον πίνακα BGP τα παρακάτω (πιν.3.1.6) 

 

AS_PATH MED Next Hop IGP 

Cost 

   6 100 1 4 

* 10 100 10 5 

Πίνακας 3.1.6 : Πίνακας BGP του Ra για την διαδροµή 10.0.0.0/8 

Ο Ra δέχθηκε µήνυµα Update/withdraw για την διαδροµή «6,100», και 

αλλάζει την απόφαση του για την καλύτερη διαδροµή επιλέγοντας την «10 100», 

παρόλο που η «6 100,1,4» είναι καλύτερη. 

Σε αυτό το σηµείο διαµορφώθηκε ένας πλήρης βρόχος και βρισκόµαστε και 

πάλι στο βήµα 1. Αυτό αποτελεί παράδειγµα αστάθειας τύπου I. 

 

 

3.2 Επιλογή µη βέλτιστης διαδροµής 

 

To BGP, αρχικά σχεδιάστηκε για διασύνδεση πλήρους πλέγµατος iBGP εντός 

του AS. Με την διασύνδεση πλήρους πλέγµατος, όλοι οι δροµολογητές του AS 

γνωρίζουν όλες τις εναλλακτικές διαδροµές για κάθε υποδίκτυο. Με  την σειρά του, 

κάθε δροµολογητής εκτελεί τον αλγόριθµο επιλογής βέλτιστης διαδροµής και την 

τοποθετεί στον πίνακα δροµολόγησης. ∆υστυχώς, για µεγάλα αυτόνοµα συστήµατα, 

ο αριθµός των διασυνδέσεων iBGP, καθώς και η συνολική πληροφορία 

δροµολόγησης (Εναλλακτικές διαδροµές/δίκτυο) καθιστούν το πλήρες iBGP πλέγµα 

απαγορευτικό. 

Έτσι, χρησιµοποιούµε Route Reflection. Στην περίπτωση αυτή, ο RR γνωρίζει 

όλες τις πιθανές διαδροµές ανά υποδίκτυο και τις τοποθετεί στον πίνακα 

εισερχόµενων διαδροµών BGP (adj-rib-in), εκτελεί τον αλγόριθµο επιλογής 

βέλτιστης διαδροµής και τοποθετεί τις καλύτερες από τη δική του σκοπιά στον 

πίνακα δροµολόγησης (loc-rib). Οι Route Reflector Clients, συνδέονται µέσω iBGP 

µόνο µε τον Route Reflector. O Route Reflector τοποθετεί τις καλύτερες διαδροµές 

στον εξερχόµενο πίνακα (adj-rib-out) και στέλνει updates στους client.  

Αποτέλεσµα των παραπάνω ενεργειών είναι οι Route Reflector clients να 

διατηρούν λίγες iBGP συνδέσεις σε σχέση µε την τοπολογία πλήρους πλέγµατος. 

Επίσης, καταναλώνουν µικρότερα ποσά µνήµης αφού εγκαθιστούν στον εισερχόµενο 

BGP πίνακα (adj-rib-in) µόνο µια διαδροµή ανά δίκτυο.  

Έτσι, καταλήγουµε ότι σε ένα BGP δίκτυο και υπό συνθήκες τοπολογίας 

πλήρους πλέγµατος ένας δροµολογητής πιθανώς να µάθαινε πολλές διαδροµές, ενώ 

σε τοπολογία Route Reflector και ταυτόχρονα έχοντας το ρόλο του client µαθαίνει 

µόνο µια. Συνεπώς, δηµιουργούνται συνθήκες όπου πιθανώς κάποιοι δροµολογητές 

να µην κάνουν όµοιες επιλογές για κάποια δίκτυα, συγκριτικά µε την τοπολογία 

πλήρους πλέγµατος. Τελικώς, συµπεραίνουµε την πιθανότητα επιλογής µη βέλτιστης 

διαδροµής από πλευράς του Route Reflector Client. 
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3.3 Συµπεριφορά σε περίπτωση δυσλειτουργίας 
 

Η συµπεριφορά ενός δικτύου σε περίπτωση βλάβης εξαρτάται από πολλές 

παραµέτρους και ειδικά από το IGP πρωτόκολλο και είναι δύσκολο να αποµονωθεί η 

συµπεριφορά του BGP από τις λοιπές παραµέτρους του δικτύου, καθώς αυτό 

ουσιαστικά αποτελεί µια εφαρµογή.  

Η απώλεια ενός δροµολογητή ή µιας φυσικής σύνδεσης (Link) σε µια 

τοπολογία πλήρους πλέγµατος έχει προβλέψιµα αποτελέσµατα. Χρησιµοποιώντας 

απλό παράδειγµα θα αποδείξουµε ότι η συµπεριφορά του δικτύου σε περίπτωση 

βλάβης υποβαθµίζεται µε τη χρήση Route Reflection. 

Στην τοπολογία του παραδείγµατος (εικ.3.3.1) υπάρχουν δύο AS. Το AS 10 

διαφηµίζει το δίκτυο 10.0.0.0/8 στο AS 100, το οποίο βρίσκεται σε τοπολογία 

πλήρους πλέγµατος iBGP. Έτσι, η 10.0.0.0/8 γίνεται γνωστή από το σύνολο των 

δροµολογητών του AS 100. 

 

Εικόνα 3.3.1 : BGP τοπολογία µε διασύνδεση full-mess iBGP 

Λόγω βλάβης, ο δροµολογητής Rd σταµατάει την εκτέλεση BGP (εικ.3.3.2). 

Οι φυσικές διασυνδέσεις µένουν ανεπηρέαστες. Αποτέλεσµα της δυσλειτουργίας θα 

ήταν ο Rc να συνεχίσει να έχει γνώση της 10.0.0.0/8 και να λειτουργεί φυσιολογικά 

λόγω της φυσιολογικής λειτουργίας της διασύνδεσης µε τον Rb. 
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Εικόνα 3.3.2 : BGP τοπολογία µε διασύνδεση full-mess iBGP (βλάβη Rd) 

Στο ίδιο AS, για να µειώσουµε τον συνολικό αριθµό διασυνδέσεων iBGP από 

τρεις (εικ.3.3.1) σε δύο (εικ.3.3.3) εφαρµόζουµε το Route Reflection και θέτουµε 

τυχαία και λόγω συµµετρίας τον Rd ως Route Reflector από το πιθανό ζευγάρι 

(Rc,Rd) και τους υπόλοιπους δροµολογητές του AS 100 ως RR-clients. Η τοπολογία 

λειτουργεί ακριβώς όπως η παραπάνω (εικ.3.3.1). 

 

Εικόνα 3.3.3 : BGP τοπολογία µε Route Reflection 
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Λόγω βλάβης, ο δροµολογητής Rd σταµατάει την εκτέλεση BGP (εικ.3.3.4). 

Οι φυσικές διασυνδέσεις µένουν ανεπηρέαστες. Αποτέλεσµα της δυσλειτουργίας θα 

ήταν ο Rc να µην έχει γνώση της 10.0.0.0/8 παρόλο που υπάρχει λειτουργικό φυσικό 

µονοπάτι προς το AS 10. Αυτό συµβαίνει διότι ο Rc δεν έχει γειτονικές σχέσεις BGP 

µε τον Rb και προφανώς δεν ενηµερώνεται µέσω αυτού του δροµολογητή για τις 

εκτός AS διαδροµές. 

 

Εικόνα 3.3.4 : BGP τοπολογία µε Route Reflection (βλάβη Rd) 

Από το παραπάνω παράδειγµα, γίνεται εµφανής η ευαισθησία σε 

δυσλειτουργίες που παρουσιάζει το iBGP µε Route Reflection, τουλάχιστο στη 

περίπτωση χρήσης ενός Route Reflector ανά cluster. 

Έτσι, συνήθως για λόγους ασφαλείας του δικτύου χρησιµοποιούνται 

περισσότεροι του ενός RR ανά cluster. Επίσης, οι RR είναι συνδεµένοι σε πλήρες 

πλέγµα. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει αύξηση στις απαιτούµενες iBGP συνδέσεις 

και µετριάζονται τα πλεονεκτήµατα του Route Reflection. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Επισκόπηση Επιστηµονικής συνεισφοράς 
 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο, έγινε επεξήγηση του Route Reflection, καθώς και 

των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων αυτού. Η λύση αυτή, έχει ήδη βρει 

εφαρµογή σε µεγάλο µέρος του διαδικτύου. Με κίνητρο την βελτίωση του Route 

Reflection, πολλές οµάδες επιστηµόνων που ερευνούν το BGP-4, έχουν εστιάσει στην 

βελτίωση της τοπολογίας BGP µε χρήση Route Reflection. Παρακάτω, γίνεται 

παρουσίαση των σηµαντικότερων προτάσεων σχετικά µε το Route Reflection. 

 
4.1 Προτάσεις για σωστό σχεδιασµό µε Route Reflectors 

 

Ο µεγαλύτερος αριθµός επιστηµονικών άρθρων και δηµοσιεύσεων, βασίζεται 

στον σωστό σχεδιασµό BGP τοπολογίας µε χρήση Route Reflection χωρίς να γίνεται 

µεταβολή του πρωτοκόλλου σε επίπεδο εφαρµογής. Στην αρχική υλοποίηση του 

Route Reflection, δεν γίνεται λόγος για την σωστή τοποθέτηση των RR , των clients , 

καθώς και τον αριθµό των clusters που πρέπει να χρησιµοποιήσουµε σε σχέση µε το 

µέγεθος του AS. Αποτέλεσµα είναι να υπάρχουν ταλαντώσεις (McPherson, D & Gill, 

V & Walton, D & Renata, A. (2002)) και (Basu, A & Chih-Hao Luke,O & Rasala A 

& Shepherd ,B & Wilfong, G (2002)) στην επιλογή διαδροµής που οδηγούν σε 

αύξηση της χρήσης της υπολογιστικής ισχύος και ανταλλαγή πολλών BGP 

µηνυµάτων. 

Σε επιστηµονικό περιοδικό, παρουσιάζεται επιστηµονική µελέτη (Griffin, T & 

Wilfong, G. (2002)) σχετικά µε τις συνθήκες που πρέπει να τηρούνται κατά τον 

σχεδιασµό τοπολογίας iBGP µε Route Reflection. Στόχος του µαθηµατικού µοντέλου 

είναι να αποφευχθούν οι ταλαντώσεις και η κακή επιλογή exit point από κάποιον 

route reflector client. Επίσης, γίνεται σαφές πως πιθανή βλάβη εντός του AS, µπορεί 

να παραβιάσει τα προαναφερόµενα και να κάνουν την εµφάνιση τους τα γνωστά 

προβλήµατα του iBGP (κεφ.3). 

Σε πρακτικά συνεδρίου παρουσιάζεται ο αλγόριθµος ORC, (Xiao, L & Wang, 

J & Nahrstedt, K. (2003)). Στόχος του αλγορίθµου είναι η τοποθέτηση των Route 

Reflector και των αντιστοίχων clients σε clusters, ώστε να αποφευχθούν αστάθειες 

τύπου I (παρ.3.1). Η µέθοδος βασίζεται στην τοποθέτηση των BGP Session βάσει του 

µικρότερου IGP metric. Ευελιξία του αλγορίθµου είναι η δυνατότητα να οριστούν 

στατικά κάποιοι Reflectors και κάποιοι clients στο διάγραµµα του AS, πριν αυτό 

δεχτεί την επεξεργασία του αλγορίθµού. ∆εν υπάρχει σύσταση για ενσωµάτωση του 

αλγορίθµου στην εφαρµογή BGP-4 και προφανώς τα αποτελέσµατα δεν 

µεταβάλλονται δυναµικά. 

Στο άρθρο (Klockar, T & Carr-Motyckova, L. (2004)) προτείνεται µια µέθοδος 

αποθήκευσης παλαιών διαδροµών και σύγκρισης αυτών µε τις νεότερες, ώστε να 

αποφευχθούν οι ταλαντώσεις, µε αποτέλεσµα την αύξηση της σταθερότητας και της 
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ταχύτητας αποκατάστασης(convergence)  Μειονέκτηµα της µεθόδου αποτελεί η 

αυξηµένη απαίτηση σε µνήµη από πλευράς RR client. 

Σε επιστηµονικό περιοδικό, παρουσιάζεται η ανάγκη για παράκαµψη του 

ανθρώπινου παράγοντα στην διαδικασία σχεδιασµού τοπολογίας iBGP (Van den 

Schrieck, V & Francois, P & Tandel, S & Bonaventure, O. (2006)). Οι εύστοχες 

παρατηρήσεις του άρθρου, κατά κύριο λόγο εστιάζουν στην πολυπλοκότητα του BGP 

γενικότερα. ∆υστυχώς, δεν προτείνεται κάποια µέθοδος που να υλοποιεί τις 

απαιτήσεις από µια iBGP τοπολογία, όπως πολύ σωστά επισηµαίνονται στο άρθρο. 

Παροµοίως, σε επιστηµονικό περιοδικό (Rawat, A & Shayman, M. (2006)) 

παρουσιάζεται µέθοδος σχεδιασµού τοπολογίας iBGP µε Route Reflectors. Οι 

προϋποθέσεις που θέτει η µέθοδος εγγυώνται την εύρυθµη λειτουργία του 

πρωτοκόλλου, µη λαµβάνοντας υπόψη την συµπεριφορά του πρωτοκόλλου σε 

δυναµικές αλλαγές (π.χ αλλαγή της τοπολογίας λόγω βλάβης). Η µέθοδος δεν 

συνιστά µεταβολή ή προσθήκη στο πρωτόκολλο διότι βάσει των συγγραφέων κάτι 

τέτοιο θεωρείται ανέφικτο. Συνεπώς, η µέθοδος αφορά τον αρχικό σχεδιασµό ενός 

AS µε χρήση iBGP Route Reflection. 

Στο άρθρο (Buod, M & Meulle, M & Uhlig, S. (2006)), γίνεται µια αξιολόγηση 

της επιλογής βέλτιστης διαδροµής (exit point) µε την χρήση route Reflector και τα 

αποτελέσµατα συµβάλλουν στην ανάγκη για καλύτερο σχεδιασµό µιας τέτοιας 

τοπολογίας, χωρίς να προτείνεται κάποια αυτοµατοποίηση. 

Στο άρθρο των (Vutukuru, M & Valiant, P & Kopparty, S & Balakrishnan, H. 

(2006)) παρουσιάζεται ο αλγόριθµος BGP-Sep του ΜΙΤ. Στόχος του είναι να 

δηµιουργηθούν σωστές τοπολογίες µε route reflector που να µην βασίζονται στην 

διαφήµιση πολλών πιθανών διαδροµών προς τους clients. Ο αλγόριθµος επιλέγει τους 

clients του κάθε reflector δηµιουργώντας τα αντίστοιχα cluster βάσει διαγράµµατος 

των IGP metrics. Μειονέκτηµα του αλγορίθµού αποτελεί η offline χρήση του, δηλαδή 

αφορά µόνο σχεδίαση τοπολογίας µε αποτέλεσµα να µην αντιδρά στην περίπτωση 

των δυναµικών αλλαγών των IGP metrics.  

 

4.2 Προτάσεις για την επιλογή βέλτιστης διαδροµής 

 

Το iBGP Route Reflection (Bates, T & Chen , E & Chandra, R.(2006)) έχει ως 

πρωταρχικό σκοπό την µείωση των iBGP συνδέσεων που απαιτούνται για την 

µετάδοση πληροφορίας δροµολόγησης εντός του AS. Εντός ενός AS οι Route 

Reflector είναι διασυνδεδεµένοι σε πλήρες πλέγµα και λαµβάνουν γνώση όλης της 

πληροφορίας δροµολόγησης, που περνά από το AS. Αντιθέτως,  οι Route Reflector 

client, µαθαίνουν µόνο µια διαδροµή ανά δίκτυο προορισµού. Αυτό λαµβάνει χώρα 

διότι οι Route Reflector διατηρούν µια µόνο διαδροµή ανά IP προορισµό στον BGP 

πίνακα δροµολόγησης και ταυτόχρονα «ανακλούν» µια διαδροµή ανά δίκτυο 

προορισµού στους πελάτες τους.  

Αποτέλεσµα των παραπάνω, είναι η αυξηµένη πιθανότητα κάποιος RR client να 

χρησιµοποιεί διαφορετικές διαδροµές προς κάποια δίκτυα προορισµού, από την 

περίπτωση της τοπολογίας πλήρους πλέγµατος. Έτσι, καταλήγουµε πως µε την χρήση 
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Route Reflector, δεν γίνεται πάντα χρήση της βέλτιστης διαδροµής ή αξιοποίηση του 

καλύτερου σηµείου εξόδου προς κάποιο AS. Οι επιστηµονικές προτάσεις για την 

βελτίωση αυτής της συµπεριφοράς του Route Reflection, καλύπτουν και τα 

προβλήµατα του (κεφ.4.1). 

Στο άρθρο (Basu, A & Chih-Hao Luke,O & Rasala A & Shepherd ,B & 

Wilfong, G (2002)) προτείνεται αντικατάσταση του iBGP πρωτοκόλλου ώστε να 

επιτρέπει αυτό σε έναν RR να διαφηµίσει περισσότερες από µια διαδροµές σε client. 

Έτσι, ο RR client αποφασίζει για την καλύτερη διαδροµή µέσω του δικού του BGP 

decision process. Εποµένως λόγω της πλήρους µετάδοσης της πληροφορίας 

δροµολόγησης, αποφεύγονται οι ταλαντώσεις και γίνεται χρήση της καλύτερης 

διαδροµής. Στα µειονεκτήµατα τη µεθόδου είναι η ανταλλαγή περισσότερων BGP 

µηνυµάτων , η αυξηµένη απαίτηση σε µνήµη και υπολογιστική ισχύ από πλευράς 

client και reflector. 

Στο άρθρο (Walton, D & Renata, A & Scudder, J. (2002)) , παρόµοια µε (Basu, 

A & Chih-Hao Luke,O & Rasala A & Shepherd ,B & Wilfong, G (2002)) προτείνεται 

µια µέθοδος που επιτρέπει σε έναν RR να διαφηµίσει περισσότερες από µια 

διαδροµές σε client , ώστε να επιτρέψει στον client να αποφασίσει για την καλύτερη 

διαδροµή µέσω του δικού του BGP decision process. Έτσι, αποφεύγονται οι 

ταλαντώσεις και γίνεται χρήση της καλύτερης διαδροµής. Στα µειονεκτήµατα τη 

µεθόδου είναι η ανταλλαγή περισσότερων BGP µηνυµάτων , η αυξηµένη απαίτηση 

σε µνήµη και υπολογιστική ισχύ από πλευράς client και reflector, ακόµη και σε σχέση 

µε την προηγούµενη πρόταση  (Basu, A & Chih-Hao Luke,O & Rasala A & Shepherd 

,B & Wilfong, G (2002)). 

Σε άρθρο που παρουσίασαν οι (Musunuri, R & Cobb, J (2003)) παρουσιάζεται ο 

αλγόριθµος SPD που ενσωµατώνεται στο BGP πρωτόκολλο. Η λειτουργία του αφορά 

την επιλεκτική διαφήµιση διαδροµών στους client από RR, ενώ ταυτοχρόνως γίνεται 

κατάργηση της έννοιας cluster. Μειονέκτηµα είναι η ανάγκη για ενσωµάτωση του 

πρωτοκόλλου σε όλους τους δροµολογητές που εκτελούν BGP εντός του AS, καθώς 

και η αυξηµένη ζήτηση σε µνήµη , υπολογιστική ισχύς και κατανάλωση εύρους 

ζώνης. Ο SPD λύνει το πρόβληµα καλύτερης διαδροµής και αποφεύγει τις ανωµαλίες 

που οφείλονται στο route reflection. Σε άρθρο των ίδιων συγγραφέων (Musunuri, R 

&  Cobb, J.  (2004)) προτείνεται το πρωτόκολλο S-iBGP που αποτελεί την 

ενσωµάτωση του SPD στο BGP. 

Στο άρθρο των (Bonaventure, O & Uhlig, S & Quoitin, B. (2004)) γίνεται 

λόγος, χωρίς να προτείνεται υλοποίηση για route reflectors οι οποίοι αποφασίζουν 

την καλύτερη διαδροµή εκ µέρους των client τους και µετά την διαφηµίζουν σε 

αυτούς. Βάσει του θεωρητικού αυτού µοντέλου, οι RR απαιτούν πολύ µεγαλύτερη 

υπολογιστική ισχύ και µνήµη, ενώ οι clients όχι. ∆ίνεται λύση το θέµα της µη 

βέλτιστης επιλογής διαδροµής. 

Βελτιωµένη εκδοχή του αλγορίθµου BGP-Sep (Vutukuru, M & Valiant, P & 

Kopparty, S & Balakrishnan, H. (2006)) υλοποιείται στο άρθρο Feng, Z & Xicheng, L 

& Peidong, Z & Jinjing Z. (2006). Ο αλγόριθµος µετονοµάζεται σε BGPSep-S και 

εγγυάται επιπλέον του BGP-Sep επιλογή βέλτιστης διαδροµής. Μειονέκτηµα του 

αλγορίθµου αποτελεί η σχεδιαστική του φύση, η οποία το κάνει ανήµπορο να 
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αντιδράσει σε δυναµικές µεταβολές της τοπολογίας. Έτσι, η συγκεκριµένη λύση δεν 

προσφέρει κάτι για οµαλή λειτουργία σε περίπτωση βλάβης. 

 

4.3 Προτάσεις για οµαλή λειτουργία σε περίπτωση βλάβης 

Η τεχνική Route Reflection, πολλαπλασιάζει τις επιπτώσεις από κάποια πιθανή 

δυσλειτουργία δροµολογητή ή διασύνδεσης (link) εντός του AS. Παρακάτω 

εξετάζουµε τις επιστηµονικές προτάσεις σχετικά µε την βέλτιστη συµπεριφορά µιας 

τοπολογίας βασισµένης σε route Reflection σε περίπτωση βλάβης. 

Σε πρακτικά συνεδρίου, (Xiao, L & Wang, J & Nahrstedt, K. (2003)) 

προτείνεται µέθοδος για υπολογισµό του αριθµού των Route Reflectors, καθώς και 

την βέλτιστη κατανοµή του ρόλου client και Route reflector. Το µαθηµατικό µοντέλο, 

βασίζεται στη συχνότητα βλαβών που παρουσιάζουν συγκεκριµένοι δροµολογητές ή 

οι µεταξύ τους διασυνδέσεις. Σκοπός της µεθόδου είναι ο βέλτιστος σχεδιασµός ενός 

AS µε χρήση Route Reflection, σε σχέση µε την µείωση πιθανότητας εµφάνισης 

βλαβών. Η µέθοδος δεν ενσωµατώνεται στην εφαρµογή BGP-4 και έτσι δεν τίθεται 

θέµα συµβατότητας. Εφαρµογές βασισµένες στη µέθοδο θα µπορούσαν να δέχονται 

αναφορές βλαβών από τους δροµολογητές του AS (π.χ µέσω SNMP) και να 

υπολογίζουν νέα προτεινοµένη τοπολογία ύστερα από πέρας χρονικού διαστήµατος ή 

λόγω της επέκτασης του AS. 

Επίσης σε πρακτικά συνεδρίου, παρουσιάζεται ο αλγόριθµος C-DAP 

(Musunuri, R &  Cobb, J.  (2005)). Στόχος του αλγορίθµου είναι η αύξηση της 

σταθερότητας του πρωτοκόλλου BGP, περιλαµβάνοντας κάθε µορφή αυτού (eBGP ή 

iBGP). Ο αλγόριθµος βασίζεται στην δυναµική αξιολόγηση των διαδροµών βάσει της 

αξιοπιστίας τους σε βάθος χρόνου. Μειονέκτηµα του αλγορίθµου, είναι η αναγκαία 

υλοποίηση του αλγορίθµου σε όλους τους δροµολογητές που εκτελούν BGP. Επίσης, 

είναι αρνητικό το γεγονός ότι δεν λαµβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασµό του 

αλγορίθµου  το χαρακτηριστικό διαδροµών MED. 

Στο άρθρο (Van den Schrieck, V & Bonaventure, O. (2005)) γίνεται 

πειραµατική σύγκριση των πιθανών iBGP τοπολογιών. Συµπέρασµα του άρθρου είναι 

ότι η χρήση redundant Route Reflectors σε διάταξη που να αποδίδει κατά το δυνατόν 

διαφορετικές διαδροµές προς τους clients παρουσιάζει τα βέλτιστα αποτελέσµατα.  

Στον παρακάτω πίνακα (πιν.4.1), γίνεται σύγκριση των επιστηµονικών άρθρων 

και προτάσεων που έχουν δηµοσιευτεί σχετικά µε το iBGP Route Reflection βάσει 

των κυρίων χαρακτηριστικών που προκαλούν προβληµατισµό γύρω από τις 

αδυναµίες του πρωτοκόλλου.  
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Πίνακας 4.1 : Σύγκριση της σχετικής αρθογραφίας  
* Αναφέρεται λόγω χώρου µόνο το όνοµα του άρθρου περισσότερες λεπτοµέρειες στη βιβλιογραφία 
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Πίνακας 4.1 :  (Συνέχεια) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Πρωτόκολλο Standby Route Reflection 

 

Η χρήση iBGP Route Reflection µαζί µε τις λύσεις που έδωσε , δηµιούργησε 

συνοπτικά τα εξής προβλήµατα : 

• Είναι πιθανό µερικοί δροµολογητές που επιλέγουν την 

καλύτερη διαδροµή τους βάσει του MED να πέσουν σε ταλαντώσεις ή 

να υπάρξουν ανωµαλίες κατά την προώθηση των IP πακέτων. Για την 

περίπτωση αυτή έχουν προταθεί βελτιώσεις (κεφ.4.1). 

• Λόγω µείωσης της πληροφορίας δροµολόγησης που φτάνει 

στους RR Clients είναι πιθανό να µη γίνει η βέλτιστη επιλογή διαδροµής 

από πλευράς RR Client. Για την περίπτωση αυτή έχουν επίσης προταθεί 

βελτιώσεις (κεφ.4.2). 

• Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιας φυσικής σύνδεσης (link 

ή κάποιου δροµολογητή (Στην χειρότερη περίπτωση αυτού που δρα ως 

route reflector), υπάρχουν ανυπολόγιστες συνέπειες εντός του AS. Για 

την περίπτωση προστασίας από κατάρρευση του Route Reflector, 

υπάρχει η δυνατότητα χρήσης Redundant Route Reflector (Bates, T & 

Chen , E & Chandra, R.(2006)) , που όµως κατά ελάχιστο διπλασιάζει 

τον αριθµό των iBGP συνδέσεων, καταργώντας πολλά από τα 

πλεονεκτήµατα του route reflection και κάνοντας το ασύµφορο για 

µικρές τοπολογίες. 

 

Είναι προφανές πως τα παραπάνω αποτελούν µειονέκτηµα της σηµερινής 

υλοποίησης του πρωτοκόλλου δροµολόγησης iBGP. Τα άρθρα που αναφέρθηκαν σε 

προηγούµενο κεφάλαιο (κεφ.4), προτείνουν λύσεις οι οποίες καλύπτουν κάποια από 

τα υπάρχοντα ζητήµατα, ενώ συνήθως θίγουν τα πλεονεκτήµατα του route reflection 

σε ένα βαθµό. 

Από την µελέτη της βιβλιογραφίας, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως λίγα έχουν 

προταθεί ως εναλλακτική λύση στο Redundant Route Reflection που προτείνεται από 

τους (Bates, T & Chen , E & Chandra, R.(2006)). Επίσης, λίγα άρθρα (Buod, M & 

Uhlig, S & Muelle, M. (2008)), ασχολούνται µε την πιθανότητα αλλαγής της 

τοπολογίας π.χ λόγω βλάβης, και αυτά προτείνουν σχεδιασµό µε προϋπολογισµό 

πιθανής βλάβης προτείνοντας τοπολογία µε τα διπλάσια session σε σχέση µε το απλό 

Route Reflection. 
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Θα προσπαθήσουµε αξιοποιώντας τις προτάσεις που έχουν γίνει για την 

βελτίωση του πρωτοκόλλου iBGP, να προτείνουµε µια υλοποίηση που να προσφέρει: 

� Μικρότερο αριθµό συνδέσεων iBGP σε σχέση µε το full-mess iBGP. 

� Προστασία από την δηµιουργία βρόχων δροµολόγησης (routing loops) 

και ανακλάσεις πακέτων (deflections). 

� Σταθερότητα, ακόµη και στην περίπτωση αποτυχίας πολλών 

δροµολογητών ή συνδέσεων, κατά το δυνατόν εφάµιλλη του full-mess iBGP. 

� Επιλογή βέλτιστης διαδροµής από τους route reflector clients. 

 

5.1 Περιγραφή πρωτοκόλλου Standby Route Reflection 

Η λύση που προτείνουµε αφορά την επέκταση του πρωτοκόλλου BGP-4 

(κεφ.5.2), ώστε να υποστηρίζει την λειτουργικότητα που περιγράφεται παρακάτω. 

Η πρόταση µας αποτελεί βελτίωση στην περίπτωση χρήσης Redundant Route 

Reflectors.  Λαµβάνοντας υπόψη ότι σε περιβάλλον παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, 

συνηθίζεται οι δροµολογητές του πελάτη (CPE) να είναι RR Client, θέτουµε ως 

στόχο την ελαχιστοποίηση της απαιτούµενης µνήµης και υπολογιστικής ισχύος από 

πλευράς RR Client. Επίσης, θεωρούµε απαράδεκτη οποιαδήποτε λύση απαιτεί 

επέκταση ή αντικατάσταση του πρωτοκόλλου BGP-4 στους RR Clients, διότι κάτι 

τέτοιο θα οδηγούσε σε υποχρεωτική αντικατάσταση ενεργού εξοπλισµού από 

πλευράς πελάτη. 

Εντός ενός Cluster, σύµφωνα µε το Redundant Route Reflection που έχει 

προταθεί (Bates, T & Chen , E & Chandra, R.(2006)), υπάρχουν τουλάχιστο δύο 

δροµολογητές που δρουν ως Route Reflectors, ενώ οι υπόλοιποι είναι RR Clients. 

Στην περίπτωση αυτή, κάθε RR Client διατηρεί δύο iBGP συνδέσεις, µία ανά RR. 

Προφανώς, είναι πολύ πιθανό ο RR Client να µαθαίνει τις ίδιες BGP διαδροµές από 

κάθε RR. Αποτέλεσµα είναι εκ πρώτης όψεως ο διπλασιασµός των BGP συνδέσεων, 

καθώς και της απαιτούµενης µνήµης. Αν µελετήσουµε σε βάθος το ζήτηµα θα 

διαπιστώσουµε πως λόγω της οµοιότητας των διαδροµών που προέρχονται από τους 

RR, ο κάθε client αναγκάζεται να εκτελεί την BGP διαδικασία επιλογής διαδροµής 

για µεγάλο πλήθος διαδροµών και µάλιστα µέχρι το σηµείο (tie-breaker) όπου γίνεται 

σύγκριση του BGP-ID των δύο RR. Έτσι, υπάρχει δραµατική απαίτηση και σε  

υπολογιστική ισχύ. 

Η πρόταση µας ορίζει τουλάχιστο δύο Standby RR ανά Cluster. Κατά την 

αρχική προσπάθεια του standby RR να δηµιουργήσει γειτονικό δεσµό BGP µε άλλο 

standby RR, οι δροµολογητές διαφηµίζουν τις επιπλέων δυνατότητες τους, όπως 

αρχικά προτάθηκε από τους  (Chandra, R & Scudder, J.(2002)). Εφόσον κάποιος 

δροµολογητής δεν υποστηρίξει τη δυνατότητα, διαµορφώνεται µια τυπική 

διασύνδεση iBGP. Φυσιολογικά, οι δύο δροµολογητές συµφωνήσουν στην 

υποστήριξη της συγκεκριµένης δυνατότητας. 
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Στο σηµείο αυτό, οι δύο standby Route Reflectors έχουν διαµορφώσει 

σύνδεση iBGP (Established) και έχουν αποδεχτεί την υποστήριξη λειτουργικότητας 

Standby Route Reflection.  

Η επιπλέον σηµατοδοσία που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί από το 

πρωτόκολλο standby Route Reflection, θα υλοποιηθεί πάνω σε νέο τύπο BGP 

µηνύµατος, αριθµό στο οποίο θα πρέπει να απόδοση η αρµόδια αρχή (IANA). Για 

εργαστηριακούς σκοπούς χρησιµοποιείται αυθαίρετα ο BGP τύπος µηνύµατος 0x07 

(7), ο οποίος ύστερα από έρευνα δεν βρέθηκε να χρησιµοποιείται από κάποια γνωστή 

επέκταση του πρωτοκόλλου BGP-4. 

Σε κάθε Cluster ένας δροµολογητής αποκτά τον ρόλο του master και είναι 

υπεύθυνος για τον καθορισµό διαφόρων παραµέτρων που επεξηγούνται εκτενώς 

παρακάτω. Κάθε standby RR, ανεξαρτήτως του IGP πρωτοκόλλου που 

χρησιµοποιείται στο AS γνωρίζει την απόσταση (metric) προς κάθε RR Client. Έτσι, 

κάθε standby RR δηµιουργεί λίστα µε δυάδες <BGP ID(IP),metric> που ανταλλάσσει 

µε το γειτονικό standby RR, µέσω BGP µηνυµάτων τύπου 7. Κάθε RR συγκρίνει τη 

λίστα που παρέλαβε µε τη δική του και αποφασίζει αν θα υποστηρίξει τη δεδοµένη 

χρονική στιγµή τον client (active) ή όχι (passive). Σε κάθε περίπτωση όλοι οι client 

θα εξυπηρετηθούν από ένα standby RR. Η επιλογή βασίζεται στο IGP metric. Από 

πλευράς RR Client, υπάρχει η ρύθµιση ώστε να δηµιουργηθούν iBGP συνδέσεις και 

µε τους δύο standby RR. Οι standby RR αποδέχονται και δηµιουργούν iBGP 

συνδέσεις µε τους RR clients. Οι δύο standby RR αποδέχονται και επεξεργάζονται 

µηνύµατα Update, ενώ ανταλλάσsουν Keepalive µηνύµατα µε τους RR client για την 

διατήρηση της σύνδεσης iBGP. Η διαφοροποίηση οφείλεται στο γεγονός πως µόνο ο 

active standby RR αποστέλλει µηνύµατα τύπου update στους RR client. 

Συνεπώς, το ζευγάρι των standby RR έχει επιλέξει τους RR client για τους 

οποίους είναι active η passive. Σε περίπτωση µεταβολής της IGP ή BGP τοπολογίας, 

γίνεται ανταλλαγή των µεταβολών σε δυάδες <BGP ID(IP),metric> και οι standby 

RR αποφασίζουν εκ νέου τον ρόλο active/passive ανά RR client. Σε περίπτωση 

απώλειας της iBGP σύνδεσης µε το γειτονικό standby RR και ασχέτως του λόγου που 

προκάλεσε κάτι τέτοιο, ο standby Route Reflector, άµεσα λαµβάνει το ρόλο active για 

όλους τους client. 

Λόγω της υψηλής σηµασίας της iBGP σύνδεσης µεταξύ των δύο ή 

περισσοτέρων Standby RR, ορίζεται ένας εξ αυτών ως master και οι υπόλοιποι ως 

slave. Ο master, σε περίπτωση ισοπαλίας των IGP metric προς κάποιο client γίνεται 

active και οι υπόλοιποι standby RR passive. Επίσης, ο Master, παραβιάζοντας την 

κλασική µέθοδο επιλογής Hold Time και Keepalive timer του BGP-4, ορίζει 

προαιρετικά νέους µικρότερους BGP timers για την ειδική iBGP διασύνδεση των 

standby RR. Αυτό, γίνεται για την µείωση του απαιτούµενου χρόνου σταθεροποίησης 

του πρωτοκόλλου σε περίπτωση µεταβολών ή δυσλειτουργιών που λαµβάνουν χώρα 

εντός του ΑΣ. 

Για να πετύχουµε την επιλογή καλύτερης διαδροµής ακόµη και σε αποτυχία 

αρκετών συνδέσµων ή δροµολογητών, πρέπει κάθε redundant route reflector να δρα 

ως route reflector για τους λοιπούς route reflector µε την απαίτηση αυτοί να δέχονται 

το update παρόλο που βλέπουν το cluster-id τους εντός του cluster-list παραβιάζοντας 

τα µέχρι τώρα γνωστά. Για να µην προκαλέσει προβλήµατα αυτό, στη διαδικασία 

επιλογής διαδροµής BGP και συγκεκριµένα στο βήµα που επιλέγεται διαδροµή που 
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έγινε γνωστή µέσω eBGP σε σχέση µε iBGP προσθέτουµε την προτίµηση µιας iBGP 

διαδροµής από µια iBGP διαδροµή που προήλθε από reflection.  

 

5.2 Ενσωµάτωση του Standby RR στο BGP 

 

Το BGP-4, είναι πρωτόκολλο δροµολόγησης σχεδιασµένο ώστε να 

ανταλλάσει τρίπτυχα (Type-Length-Value) TLV µεταξύ των δροµολογητών. Έτσι, 

υπάρχει η ευελιξία να γίνει ανταλλαγή διαφόρων ειδών πληροφορίας µέσω του BGP. 

Έτσι, η επέκταση που προτείνουµε για το BGP µπορεί να υλοποιηθεί µε ένα νέο τύπο 

µηνύµατος πάνω σε υπάρχουσα εφαρµογή BGP. Πλεονέκτηµα της λύσης που 

προτείνουµε είναι η ανάγκη να υλοποιείται η επέκταση του πρωτοκόλλου BGP-4 

µόνο στους δροµολογητές που εκτελούν χρέη Redundant RR. Επίσης, οι 

δροµολογητές αυτοί µπορούν να αντικατασταθούν – αναβαθµιστούν σταδιακά, χωρίς 

να δηµιουργούνται ασυµβατότητες. 

Για να γίνει εφικτή η σταδιακή εξάπλωση της επέκτασης BGP-4 στο AS, 

έχουν δηµιουργηθεί οι κατάλληλοι µηχανισµοί που επιτρέπουν σε αναβαθµισµένους 

δροµολογητές να συνεργαστούν µε κλασικούς δροµολογητές. 

 Κατά την έναρξη δηµιουργίας µιας σύνδεσης BGP, γίνεται ανταλλαγή 

µηνυµάτων τύπου OPEN. Κάθε δροµολογητής ελέγχει την ορθότητα του µηνύµατος 

OPEN που έλαβε και εξετάζει τη λίστα µε τις προαιρετικές ικανότητες που 

διαφηµίζει ο γειτονικός δροµολογητής.  

Σε περίπτωση ασυµφωνίας, κάθε δροµολογητής µπορεί να αντιδράσει µε 

µήνυµα τύπου Notification και κωδικό σφάλµατος που να χαρακτηρίζει την µη 

υποστηριζόµενη λειτουργία (Unsupported Capability). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει 

οι δύο δροµολογητές να  ξαναπροσπαθήσουν την δηµιουργία σύνδεσης BGP χωρίς να 

περιλαµβάνουν στη λίστα δυνατοτήτων τις συγκεκριµένες δυνατότητες που 

προκάλεσαν την ασυµβατότητα. Έτσι οι δροµολογητές δηµιουργούν σύνδεση BGP 

(Established). Για απόδειξη των παραπάνω, αναφερθείτε στο πείραµα συµβατότητας 

(κεφ.7.4). 

Σε περίπτωση συµφωνίας (Optional Capability 0x100) των δύο δροµολογητών 

να χρησιµοποιήσουν την επέκταση πρωτοκόλλου Standby Route Reflection (0x07), οι 

δροµολογητές δηµιουργούν σύνδεση iBGP και ανταλλάσουν επιπλέον µηνύµατα 

(τύπου 7) ώστε να καθοριστούν οι παράµετροι λειτουργίας και να ανταλλαχθούν 

πληροφορίες σχετικές µε την επέκταση του πρωτοκόλλου. 
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5.3 Τύποι µηνυµάτων 

Τα µηνύµατα τύπου 7 που ανταλλάσσουν δύο δροµολογητές, οι οποίοι 

υποστηρίζουν την επέκταση standby route reflection, µεταφέρονται πάνω σε 

εδραιωµένη σύνδεση iBGP µεταξύ των δροµολογητών. Οι υπο-τύποι µηνύµατος 

τύπου 7 που απαιτεί η επέκταση είναι τρεις: 

• Subtype OPEN (0x01) : Παροµοίως µε το BGP µήνυµα OPEN, 

ο υποτύπος OPEN ανταλλάσσεται αµέσως µετά την εδραίωση της σύνδεσης 

BGP και περιλαµβάνει διάφορες παραµέτρους. 

• Subtype UPDATE_ADD (0x02) : Χρησιµοποιείται για να 

δηλώσει την απόσταση metric από τους RR clients. 

• Subtype UPDATE_WTD (0x03) : Χρησιµοποιείται για να 

δηλώσει την αδυναµία πρόσβασης σε κάποιους RR clients. 

Κάθε µήνυµα τύπου 7 µπορεί να περιέχει έναν υποτύπο OPEN ή να περιέχει 

ταυτόχρονα υποτύπους  0x02 ή 0x03. 

 
5.3.1 τύπος SUBTYPE_OPEN 

 

Το µήνυµα υποτύπου OPEN (0x01) µηνύµατος BGP, τύπου Standby Route 

Reflection (0x07) είναι συγκεκριµένων διαστάσεων (23 bytes) και ενθυλακώνεται 

φυσιολογικά σε πακέτο τύπου TCP/IP πριν τη µεταφορά του σε φυσικό επίπεδο. 

Εφόσον το πεδίο Type του BGP Header αποκτήσει την τιµή 0x07, γίνεται 

κατανοητό πως το πακέτο αφορά BGP Standby RR`s και δεν πρέπει να συναντηθεί σε 

σύνοδο BGP που δεν αφορά Redundant RR`s. Το αµέσως επόµενο πεδίο παίρνει την 

τιµή του υποτύπου (Subtype) που στην περίπτωση του µηνύµατος OPEN είναι 0x01. 

 

 

Εικόνα 5.3.1 : BGP µήνυµα Standby RR υποτύπου OPEN 
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Μόλις ανιχνευτεί µήνυµα υποτύπου OPEN, αναµένονται δύο πεδία: 

• Master Status: Αποτελεί πεδίο µεγέθους 1 byte και λαµβάνει τιµές 

0x00 (Slave) ή 0x01 (Master). Μόνο ένας δροµολογητής µπορεί να 

τεθεί επικεφαλής (Master) σε συνοµιλία standby Route Reflection. O 

master επιτάσσει νέους χρόνους Hold timer και Keepalive Interval 

timer στην iBGP σύνδεση µεταξύ των standby RR. Οι χρόνοι αυτοί 

κατά κανόνα, είναι αρκετά µικρότεροι από τους προκαθορισµένους 

του BGP και έχουν ως στόχο την έγκαιρη διάγνωση προβλήµατος 

µεταξύ της διασύνδεσης δύο standby RR. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή ώστε οι χρόνοι αυτοί να ρυθµιστούν αρκετά µεγάλοι ώστε να 

αποφευχθεί υψηλή χρησιµοποίηση της υπολογιστικής ισχύος των 

δροµολογητών από την πρόκληση συχνών interrupts. Επίσης, ο Master 

δροµολογητής, αναλαµβάνει να εξυπηρέτησει (active) τους RR Clients 

για τους οποίους είναι όµοια τα κριτήρια µεταξύ των δύο standby RR 

δροµολογητών. 

• New Hold Timer : αποτελεί πεδίο 2 bytes όπως και το Hold time του 

BGP OPEN µηνύµατος και αφορά την δυνατότητα του δροµολογητή 

να προσαρµοστεί σε νέους χρόνους Hold timer και Keepalive Interval 

Timer. 

Μετά από την ανταλλαγή BGP standby µηνυµάτων υποτύπου OPEN, οι δύο 

δροµολογητές είναι έτοιµοι να ανταλλάξουν πληροφορίες που αφορούν την 

απόσταση (metric) των RR client. Στο σηµείο αυτό, δεν αποστέλλονται BGP 

µηνύµατα τύπου Update σε κανένα RR Client.  

 

 

5.3.2 τύπος SUBTYPE_UPDATE_ADD & WTD 

Η επέκταση του BGP-4 Standby Route Reflection, χρησιµοποιεί BGP πακέτα 

τύπου Standby RR (0x07), ώστε να ανταλλάξει τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

σωστή εξυπηρέτηση των RR Clients(εικ.5.3.2). Τα µηνύµατα αυτά αποτελούνται από 

τριάδες TLV σταθερού µεγέθους. Κάθε τριάδα περιέχει τα εξής πεδία : 

• Subtype : Είναι πεδίο ενός byte.Λαµβάνει τιµές 0x02 (Update_ADD) ή 

0x03 (Update_WTD) οι υπόλοιπες τιµές είναι για µελλοντική χρήση. 

• IPv4 Address : Αποτελεί την unicast IPv4 διεύθυνση που αντιστοιχεί 

σε RR Client. Χρειάζεται 4-bytes. 

• Metric : Αποτελεί το κόστος, βάσει του IGP πρωτοκόλλου, που 

χρειάζεται ο Standby RR για να φτάσει τον RR Client. Η παρούσα 

υλοποίηση χρησιµοποιεί 2-bytes. Σε µελλοντική υλοποίηση, θα 

µπορούσε να µετατραπεί σε δύο πεδία Metric Length (1-byte) για 

καθορισµό του µεγέθους του metric και metric(Variable). Κάτι τέτοιο, 

θα δηµιουργούσε την ανάγκη για χρήση πεδίου Length(1-byte) που θα 

χαρακτήριζε το τώρα σταθερό, µέγεθος του TLV. 
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Στην ουσία η κάθε τριάδα χαρακτηρίζεται από το πρώτο πεδίο 

(SubType).Κάθε δροµολογητής αρχικά διαφηµίζει τα IGP metrics προς τους RR 

Client µέσω υποτύπου (Update_ADD). Εφόσον γίνει πλήρη ανταλλαγή οι 

δροµολογητές διαφηµίζουν τους RR Client για τους οποίους θεωρούν πως έχουν 

µεγαλύτερο κόστος σε σχέση µε τον γείτονα Standby RR κάνοντας χρήση υποτύπου 

(Update_WTD). 

 

 

Εικόνα 5.3.2 : BGP µήνυµα Standby RR υποτύπου UPDATE 

Το συνολικό µήκος του BGP πακέτου, όπως ορίζεται στο BGP header, 

επιτρέπει τον υπολογισµό του συνολικού αριθµού TLV`s που περιέχει το κάθε 

µήνυµα, καθώς αυτά είναι σταθερού µεγέθους (7-bytes). 

 

5.4 Επίδραση στους timers του BGP 

 

Το BGP προσπαθεί να διαµορφώνει συνδέσεις iBGP σε κατάσταση 

(FSM:Established) µε τους γειτονικούς δροµολογητές. Μετά την ανταλλαγή 

µηνυµάτων OPEN (FSM:OpenConfirm) ορίζεται ο Hold timer ως ο µεγαλύτερος 

µεταξύ των δύο Hold Timer που ανταλλάχθηκαν µεταξύ των δροµολογητών µε χρήση 

µηνύµατος BGP OPEN. Όταν εδραιώνεται η σύνδεση (FSM:Established) ο Hold 

Timer έχει πάρει τιµή. Ο Hold Timer µετρά αντίστροφα και επανεκκινείτε κάθε φορά 

που λαµβάνεται BGP µήνυµα από τον γειτονικό δροµολογητή. Αν για κάποιο λόγω ο 

Hold Timer λήξη, τότε η σύνδεση BGP θεωρείται προβληµατική. Εν συνεχεία 

αποστέλλεται µήνυµα τύπου Notification (Hold Timer Expired) και κλείνει η 

σύνδεση (FSM:Idle). O Hold Timer συνήθως είναι τις τάξης µεγέθους των λεπτών, 

ενώ επιτρέπεται ελάχιστη τιµή 3 sec. Για την επιτυχή διατήρηση µιας σύνδεσης κάθε 

δροµολογητής στέλνει µηνύµατα BGP Keepalive σε χρονικό διάστηµα Keepalive 

Interval Timer. Το χρονικό διάστηµα ορίζεται σαν το (1/3) του Hold Timer που έχει 

συµφωνηθεί. 

Όταν δηµιουργείται µια σύνδεση iBGP µεταξύ δύο standby Route Reflectors, 

κάθε πιθανή αποτυχία της µεταξύ τους φυσικής διασύνδεσης ή της iBGP διασύνδεσης 

είναι πιθανό να οδηγήσει σε απώλεια πακέτων εντός του AS. Οι standby Route 

Reflectors διαθέτουν τους µηχανισµούς για επίλυση του προβλήµατος µέσω 
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δυναµικής µεταβολής της τοπολογίας. Παρόλα αυτά, ο standby Route Reflector 

πολλές φορές δεν µπορεί να εντοπίσει την αποτυχία της διασύνδεσης µέχρι την λήξη 

του Hold Timer. Έτσι, µε την χρήση των µηνυµάτων BGP Standby Route reflection 

(κεφ.5.3.2), γίνεται µεταβολή των Hold Timer και Keepalive Interval Timer σε πολύ 

µικρότερες τιµές. Αποτέλεσµα είναι η γρήγορη αναγνώριση σφαλµάτων και µείωση 

του χρόνου οµαλοποίησης (convergence) του BGP.  

  

5.5 ∆ιαδικασία επιλογής πελατών ανά RR 

Οι δύο δροµολογητές R4,R5 έχουν διαµορφώσει iBGP σύνδεση µε τα 

χαρακτηριστικά του standby Route Reflection και έχουν ανταλλάξει µεταξύ τους 

δίπτυχα (IP,metric). Αποτέλεσµα αυτής της συναλλαγής, είναι κάθε standby RR να 

έχει διαµορφώσει δύο γραφικές παραστάσεις, µία µε την απόσταση κάθε πιθανού RR 

Client από τον εαυτό του και µία µε την απόσταση κάθε πιθανού RR Client από τον 

γειτονικό Standby RR. 

 

Εικόνα 5.5.1 : BGP τοπολογία µε Standby RR (Εµφανίζονται τα IGP metrics και οι 

φυσικές διασυνδέσεις) 

Έτσι, το ζευγάρι Standby RR έχει δύο όµοιες γραφικές παραστάσεις προς τους 

πιθανούς RR Client (πιν.5.5.2 και πιν.5.5.3). 
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Πιθανός RR Client ∆ική µου απόσταση 
Απόσταση του Γείτονα 

(R5) 

R1 10 15 

R2 25 20 

R3 35 30 

Πίνακας 5.5.2 : ∆εδοµένα γραφικής παράστασης IGP στον R4 

 

Πιθανός RR Client ∆ική µου απόσταση 
Απόσταση του Γείτονα 

(R4) 

R1 15 10 

R2 20 25 

R3 30 35 

Πίνακας 5.5.3 : ∆εδοµένα γραφικής παράστασης IGP στον R5 

Στο σηµείο αυτό, κάθε Standby Route Reflector έχει διαµορφώσει όλες τις 

απαραίτητες iBGP συνδέσεις (εικ.5.5.4). Ο αριθµός των iBGP συνδέσεων (7) είναι 

πάντα ίσος µε τον αριθµό που θα απαιτούταν σε περίπτωση χρήσης τυπικών 

Redundant Route Reflectors και επίσης µικρότερος ή ίσος σε περίπτωση διασύνδεσης 

iBGP πλήρους πλέγµατος (9). 

Αµέσως µετά την διαµόρφωση των iBGP συνδέσεων µε τους RR Client, οι 

Standby RR δέχονται µηνύµατα Update και ανταλλάσσουν Keepalive µε τους RR 

Client. Στο σηµείο αυτό, όµως, δεν αποστέλλονται µηνύµατα Update σε κανένα RR 

Client. Κάθε Standby RR, κάνοντας χρήση των γραφικών παραστάσεων (πιν.5.5.2 

και πιν.5.5.3), δηµιουργεί δύο λίστες, την Active και την Passive. Στην λίστα Active, 

τοποθετούνται οι RR Clients για τους οποίους ο Standby RR έχει µικρότερο IGP 

κόστος, ενώ στη λίστα Passive, τοποθετούνται οι RR Clients για τους οποίους ο 

Standby RR έχει ασύµφορο metric. Στην περίπτωση που οι δύο δροµολογητές έχουν 

ίσο κόστος προς κάποιους RR Client, ο Standby RR που αρχικά ορίστηκε Master, 

αναλαµβάνει να τον εισαγάγει στην λίστα Active. Κάθε RR Client, µπορεί να 

βρίσκεται µόνο σε µια λίστα Active ενός standby RR, ενώ µπορεί να βρίσκεται σε 

πολλές Passive λίστες λοιπών δροµολογητών Standby RR. 

Έτσι, βάσει των παραπάνω για την τοπολογία (εικ.5.5.4) οι R4, R5 έχουν τις 

παρακάτω λίστες. 

Active(R4) = {R1) και Passive(R4) = {R2,R3} 

Active(R5) = {R2,R3) και Passive(R5) = {R1} 
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Εικόνα 5.5.4 : BGP τοπολογία µε Standby RR (Εµφανίζονται τα IGP metrics και οι 

φυσικές διασυνδέσεις καθώς και οι iBGP συνδέσεις) 

Οι Standby RR R4,R5 είναι έτοιµοι να εξυπηρετήσουν τους πελάτες RR 

Client. Τώρα, κάθε Standby RR αποστέλλει Update στους δροµολογητές που 

περιλαµβάνονται στη λίστα Active. Οι δροµολογητές που βρίσκονται στη λίστα 

Passive εξυπηρετούνται από άλλο Standby RR.  

Με τη µέθοδο αυτή, δεν περιορίσαµε τον αριθµό συνδέσεων iBGP που 

απαιτούνται σε σχέση µε τυπικό Redundant RR. Περιορίσαµε την περιττή 

πληροφορία και απαλλάξαµε τους RR Client από διπλοεγγραφές των ιδίων 

διαδροµών καθώς και την περιττή χρήση του αλγορίθµου επιλογής καλύτερης 

διαδροµής. 

Στην τοπολογία που πραγµατευόµαστε υπάρχουν τρεις ενεργές διαδροµές 

Update προς RR Client (εικ.5.5.5). Ενώ, σε τυπική τοπολογία Redundant RR θα 

υπήρχαν έξι ενεργές διαδροµές Update προς τους RR Client. Με το παράδειγµα αυτό 

γίνεται κατανοητή η µέθοδος του Standby Route Reflection και η διαφοροποίηση 

αυτής από το τυπικό Redundant Route Reflection. Ο αριθµός των ενεργών διαδροµών 

µηνυµάτων Update ισούται πάντα µε τον αριθµό τον iBGP συνδέσεων που θα είχαµε 

σε περίπτωση χρήσης Route Reflection µε χρήση ενός RR. 
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Εικόνα 5.5.5 : BGP τοπολογία µε Standby RR (Εµφανίζονται τα IGP metrics ,οι 

φυσικές διασυνδέσεις , οι iBGP συνδέσεις και οι ∆ιαδροµή Update) 

 

 

5.6 ∆ιάδοση βέλτιστης διαδροµής 

 

Πολύ σηµαντικό ζήτηµα σε όλες τις παραλλαγές του Route Reflection είναι η 

επιλογή µη βέλτιστης διαδροµής από τους RR Clients. Αυτό οφείλεται στην µειωµένη 

αντίληψη των RR Clients λόγω της ελλιπούς πληροφορίας που δέχονται.  

Προηγουµένως, (κεφ.4.2), αναφέρθηκαν προτάσεις για την επίλυση του 

θέµατος. Η πρόταση µας για Standby Route Reflectors, δεν προσφέρει από µόνη της 

κάποια βελτίωση στο πρόβληµα, όταν γίνεται χρήση πολλών Clusters. Έτσι, είναι 

σηµαντικό το πρωτόκολλο αυτό να ακολουθεί τις προτάσεις (κεφ.4.2) για διάδοση 

πολλών διαδροµών προς τους RR Client καθώς και τις σχεδιαστικές λύσεις για σωστή 

τοποθέτηση των RR εντός του AS βάση των µαθηµατικών µοντέλων που 

παρουσιάστηκαν προηγουµένως (κεφ.4.2). 
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5.7 Αντίδραση σε περίπτωση δυσλειτουργίας 

Η πρόταση Standby Route Reflection, παρουσιάζει βέλτιστα αποτελέσµατα σε 

σχέση µε όλες τις γνωστές προτάσεις για βελτίωση της αξιοπιστίας του iBGP µε 

χρήση Route Reflection. 

Το τυπικό Redundant Route Reflection παρουσιάζει αντίστοιχη αξιοπιστία µε 

το Standby Route Reflection. Ο βαθµός αξιοπιστίας που προσφέρουν και οι δύο 

λύσεις εξαρτάται άµεσα από τον αριθµό Route Reflector ανά cluster. Έτσι, και οι δύο 

λύσεις παρουσιάζουν εφάµιλλα αποτελέσµατα µε την τοπολογία πλήρους πλέγµατος 

σε συνθήκες µεταβολής της τοπολογίας λόγω δυσλειτουργιών. 

Πολλές φορές, παρόλο που υπάρχει διαθέσιµη η φυσική τοπολογία 

δηµιουργούνται προβλήµατα µε τις iBGP συνδέσεις µε αποτέλεσµα την απώλεια 

διαδροµών από τους πίνακες δροµολόγησης BGP. Σε τοπολογία πλήρους πλέγµατος, 

(εικ.5.7.1), παρατηρείται δυσλειτουργία της iBGP σύνδεσης µεταξύ R1-R3. Ο R1 

µαθαίνει µέσω eBGP την διαδροµή προς το δίκτυο 10.0.0.0/8 από το γειτονικό AS 

65001. Ο R1 διαφηµίζει µέσω iBGP την διαδροµή προς το 10.0.0.0/8 στον R2. Ο R2 

τοποθετεί την διαδροµή στον BGP πίνακα δροµολόγησης και γνωρίζει πλέον 

διαδροµή προς το δίκτυο 10.0.0.0/8. Ο R2 δεν διαφηµίζει τη διαδροµή 10.0.0.0/8 

στον R3, λόγω των κανόνων split horizon που εισάγει το BGP-4. Αναλυτικότερα, ο 

R2 έµαθε, µέσω iBGP, την διαδροµή προς το δίκτυο 10.0.0.0/8 και δεν πρόκειται να 

την διαφηµίσει µέσω iBGP. Επειδή ο R2 και ο R3 ανήκουν στο AS 65000, έχουν 

iBGP σύνδεση. Έτσι, ο R3 δεν έχει γνώση του δικτύου 10.0.0.0/8.  

 

Εικόνα 5.7.1 : BGP τοπολογία πλήρους πλέγµατος(Απώλεια iBGP σύνδεσης R1-R3) 
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Στο παραπάνω παράδειγµα αποδεικνύεται πως, παρόλο που υπάρχει το 

φυσικό µονοπάτι από τον R3 προς το δίκτυο 10.0.0.0/8, το BGP δεν καταφέρνει να 

διαδώσει την πληροφορία µέχρι τον R3, ακόµη και µε τοπολογία πλήρους πλέγµατος. 

Στην ίδια τοπολογία, (εικ.5.7.2) οι R2 και R3 έχουν οριστεί ως Standby Route 

Reflectors και ο R1 ως Client. Λόγω της µη ύπαρξης φυσικής διασύνδεσης µεταξύ R1 

– R3, είναι δεδοµένο πως το IGP κόστος του R3 προς το R1 είναι µεγαλύτερο από το 

αντίστοιχο του R2 προς το R1. Έτσι, ο R2 βάζει στη λίστα Active τον R1 και ο R3 

στην Passive. Οι R2 και R3 έχουν διαµορφώσει σύνδεση iBGP και υλοποιούν την 

επέκταση του πρωτοκόλλου BGP-4, Standby Route Reflection. Συνεπώς, ο R2 

ανακλά τις iBGP διαδροµές στον R3 και αντιστρόφως, παρόλο που βρίσκονται στο 

ίδιο cluster. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι δροµολογητές R2 και R3 µαθαίνουν για 

την 10.0.0.0/8 από τον R1 και από τον γειτονικό standby RR, R3 και R2 αντιστοίχως. 

Μέσω της διαφοροποιηµένης µηχανής επιλογής καλύτερης διαδροµής, επιλέγεται ως 

καλύτερη η διαδροµή που έγινε γνωστή µέσω iBGP (R1) και όχι αυτή που έγινε 

γνωστή µέσω Reflection (R2,R3). 

 

Εικόνα 5.7.2 : BGP τοπολογία Standby RR (Απώλεια iBGP σύνδεσης R1-R3) 

Τώρα, όταν δηµιουργείται βλάβη στην iBGP σύνδεση R1-R3, ο R3 γνωρίζει 

την 10.0.0.0/8 µέσω του R2 (Reflection) και τα πακέτα προωθούνται φυσιολογικά. 

Το BGP-4 ορίζει τον κανόνα της µη διαφήµισης διαδροµής που έγινε γνωστή, 

µέσω iBGP, σε άλλο iBGP γείτονα για την αποφυγή δηµιουργίας βρόχου 

δροµολόγησης. Το Standby Route reflection, όπως και το τυπικό Route Reflection, 

παραβαίνει αυτόν τον κανόνα και ανακλά της iBGP διαδροµές σε άλλους iBGP 

γείτονες. Για την προστασία από βρόχους δροµολόγησης γίνεται χρήση των cluster 

(κεφ.2). Με τη λογική των clusters, δεν έχει νόηµα σε ένα ζευγάρι Redundant RR να 

γίνεται µεταξύ τους ανάκλαση διαδροµών (reflection). Προφανώς κάτι τέτοιο θα 
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οδηγούσε σε συνεχόµενη απόρριψη µηνυµάτων Update µεταξύ των R2,R3, γιατί 

έκαστος θα εντοπίζε το δικό τους Cluster-id στο cluster-list που περιέχεται στο 

µήνυµα Update. 

Το Standby Route Reflection καταργεί τον κανόνα του Cluster. Έτσι, ένας 

δροµολογητής που εντοπίζει το δικό του cluster-id σε µήνυµα Update, δέχεται και 

επεξεργάζεται το µήνυµα. Στο σηµείο αυτό, ο κίνδυνος εµφάνισης βρόχων 

δροµολόγησης γίνεται εµφανής.  

Το BGP, κατά την διαδικασία επιλογής βέλτιστης διαδροµής, φτάνει σε βήµα 

που επιλέγει διαδροµή που έγινε γνωστή µέσω eBGP παρά µέσω iBGP. Στο Standby 

Route Reflection για να αποφύγουµε τους βρόχους δροµολόγησης, µεταβάλλουµε το 

βήµα αυτό. Έτσι, προτιµάται µια διαδροµή που έγινε γνωστή µέσω eBGP από µια 

διαδροµή που έγινε γνωστή µέσω iBGP. Επίσης, προτιµάται η διαδροµή που έγινε 

γνωστή µέσω iBGP από διαδροµή που έγινε γνωστή µέσω iBGP και περιέχει το δικό 

µας cluster-id.  

 

 

 

Έτσι, δεχόµαστε µεν τη διαδροµή, αλλά την υποβαθµίζουµε και εξαφανίζεται 

ο κίνδυνος εµφάνισης βρόχων δροµολόγησης. Τα πλεονεκτήµατα γίνονται αντιληπτά 

µε τη µελέτη του παραπάνω παραδείγµατος. 

Εποµένως, µε χρήση Standby Route Reflection είναι πιθανό να επιτύχουµε 

µεγαλύτερη αξιοπιστία από την αρχική υλοποίηση του BGP-4 µε iBGP τοπολογία 

πλήρους πλέγµατος.  

 

5.8 Πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα 

 

Το Standby Route Reflection , αποτελεί µια προαιρετική επέκταση του 

πρωτοκόλλου BGP-4 και σχεδιάστηκε για να δώσει λύση σε προβλήµατα που 

ανέκυψαν από τη χρήση του BGP-4 ως πρωτοκόλλου δροµολόγησης. Το Standby RR 

παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήµατα κυρίως σε σχέση µε τo Redundant Route 

Reflection που αποτελεί εφάµιλλη πρόταση: 

• Ο λόγος για τον οποίο προτείνουµε την υλοποίηση ενός τέτοιου 

πρωτοκόλλου είναι η ελαχιστοποίηση των διαδροµών που πρέπει να 

γνωρίζει ένας RR Client, µε αποτέλεσµα την ελάχιστη δυνατή 

απαίτηση σε µνήµη και υπολογιστική ισχύ από πλευράς RR Client. 

• Σε περίπτωση που η IGP τοπολογία είναι σταθερή, οι clients 

µαθαίνουν µέσω του BGP τον ίδιο αριθµό διαδροµών µε το απλό 

route reflection, ενώ διατηρούν n*r sessions εντός ενός cluster, όπου 

n ο αριθµός των redundant route reflectors και r τα session που θα 

υπήρχαν στην περίπτωση του απλού route reflection. 

eBGP > iBGP > iBGP (same cluster-id) 
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• Γνώση πάντα της καλύτερης διαδροµής από πλευράς RR Client, 

αφού πρώτα έχουν ακολουθηθεί σωστές τακτικές σχεδιασµού του 

AS (κεφ.4.2) σε συνδυασµό µε την πρόταση για Standby RR. 

• ∆ιατήρηση βέλτιστης λειτουργίας ύστερα από κατάρρευση ή αλλαγή 

µεγάλου µέρους της IGP τοπολογίας σε σχέση µε οποιαδήποτε 

εναλλακτική λύση. 

• Οι RR Client δεν χρειάζεται να έχουν γνώση της επέκτασης του 

πρωτοκόλλου. 

• Μείωση των µηνυµάτων BGP µεταξύ Standby RR και RR Client 

∆υστυχώς, όπως και κάθε άλλη εναλλακτική πρόταση (κεφ.4) το Standby 

Route Reflection παρουσιάζει και ορισµένα µειονεκτήµατα :  

• Επιπρόσθετο πρωτόκολλο, ανταλλαγή επιπλέον µηνυµάτων BGP 

µεταξύ των Standby RR 

• Επιπλέον  απαίτηση σε υπολογιστική ισχύς από του Standby Route 

Reflectors. 

• Επιπλέον απαίτηση σε µνήµη από τους Standby Route Reflectors.. 

• O RR Client µπορεί προσωρινά να µην έχει γνώση κάποιων 

διαδροµών, σε περίπτωση δυσλειτουργίας, για χρονικό διάστηµα που 

µεσολαβεί µέχρις ότου να αναλάβει ο εναλλακτικός δροµολογητής 

Standby Route Reflector. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

Υλοποίηση του πρωτοκόλλου BGP σε java (BGPConsole) 
 

Κατά τον θεωρητικό σχεδιασµό του της επέκτασης του πρωτοκόλλου BGP-4, 

Standby Route Reflection, προέκυψε η ανάγκη για υλοποίηση της επέκτασης. Έτσι, 

δηµιουργήθηκε εφαρµογή που υλοποιεί τις βασικές λειτουργίες του πρωτοκόλλου 

BGP-4, καθώς και του Route Reflection. Η εφαρµογή έχει γραφτεί σε Java, ώστε να 

είναι ανεξάρτητη από το λειτουργικό σύστηµα που εκτελείται. 

   

6.1 Στόχος του προγράµµατος 

 

Στόχος της εφαρµογής είναι η υλοποίηση της επέκτασης του BGP-4, Standby 

route Reflection. Για να φτάσουµε στο σηµείο αυτό, πρέπει να υλοποιηθεί µέρος του 

BGP-4, του τυπικού Route Reflection και ,εν συνεχεία, το Standby Route Reflection. 

Η εφαρµογή είναι σχεδιασµένη για ερευνητικούς σκοπούς  και συγκεκριµένα για την 

εργαστηριακή αξιολόγηση της επέκτασης του BGP-4, Standby Route Reflection. 

Η εφαρµογή BGPConsole , διαθέτει ισχυρές µεθόδους λεπτοµερούς 

παρακολούθησης των µηνυµάτων BGP που ανταλλάσσει ο Η/Υ µε δροµολογητές. Το 

BGPConsole, δηµιουργεί συνδέσεις BGP-4 µε τυπικούς δροµολογητές που εκτελούν 

BGP, καθώς και µε Η/Υ που εκτελούν την εφαρµογή BGP-4. Το BGPConsole, 

υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών IPv4. Λόγω του εργαστηριακού σκοπού 

του προγράµµατος, δεν κρίθηκε απαραίτητο η εφαρµογή να προωθεί πακέτα. Έτσι, οι 

διαδροµές IPv4 που τοποθετεί η εφαρµογή στον τοπικό BGP πίνακα δροµολόγησης, 

δεν τοποθετούνται στον αντίστοιχο πίνακα δροµολόγησης του λειτουργικού 

συστήµατος. 

 

6.2 Υλοποίηση σε java 

 

To BGPConsole αποτελεί µια οµάδα κλάσεων Java και συγκεκριµένα, 

βασίζεται στην οµάδα κλάσεων Java-BGP, που γράφτηκε από τον Paul Jimenez,1999 

(http://www.place.org/~pj/software). To java-BGP είχε τη δυνατότητα δηµιουργίας 

και διατήρησης συνδέσεων BGP-4. To BGPConsole (εικ.6.1), επεκτείνει τις 

διαθέσιµες δυνατότητες ώστε να µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα για το Standby 

Route Reflection. Αναλυτικότερα, Το BGPConsole έχει τις παρακάτω δυνατότητες : 

• ∆ηµιουργία πολλών ταυτόχρονων BGP-4 συνδέσεων και διατήρηση 

αυτών µέσω keepalive µηνυµάτων. 

• Αποδοχή µηνυµάτων τύπου Update και τοποθέτηση της έγκυρης 

πληροφορίας δροµολόγησης στον εισερχόµενο πίνακα BGP (adj-rib-

in). 
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• Περιοδική και οδηγηµένη από γεγονότα διαδικασία επιλογή καλύτερης 

διαδροµής και τοποθέτησης αυτής στον πίνακα δροµολόγησης BGP 

(loc-rib). 

• ∆ηµιουργία τοπικών BGP διαδροµών και διάδοση αυτών. 

• Τοποθέτηση των προς διάδοση διαδροµών στον αντίστοιχο 

εξερχόµενο πίνακα BGP (adj-rib-out). 

• Αποστολή µηνυµάτων Update. 

• Παρακολούθηση συνδέσεων BGP. 

• ∆υνατότητες debugging του BGP, των διαφόρων γεγονότων των 

πακέτων που ανταλλάσσονται, καθώς και της διαδικασίας επιλογής 

καλύτερης διαδροµής. 

• Πλήρης υλοποίηση Route Reflection, βάσει τυπικών προδιαγραφών 

(Bates, T & Chen , E & Chandra, R.(2006)). 

• Πλήρης υλοποίηση Standby Route Reflection, όπως παρουσιάζεται 

στο παρόν. 

• Εισαγωγή θεωρητικών IGP metrics από αρχείο ή σε πραγµατικό 

χρόνο. 

• Εισαγωγή παραµετροποίησης από αρχείο ή σε πραγµατικό χρόνο. 

• ∆υνατότητα µεταβολής BGP timers. 

 

 

Εικόνα 6.1 : Εκτέλεση του προγράµµατος BGPConsole 
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Από τα παραπάνω, είναι εµφανές πως έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 

υποστήριξη βασικών λειτουργιών του πρωτοκόλλου BGP-4, ώστε να γίνει δυνατή η 

εξαγωγή συµπερασµάτων µε ασφάλεια. Μελλοντικά, θα ήταν δυνατή η µετατροπή 

του BGPConsole, ώστε να προωθεί πακέτα, να υποστηρίζει aggregation, φίλτρα, IPv6 

και MPLS/VPNv4 διαδροµές. 

 

6.2.1 Υποστηριζόµενα πρωτόκολλα 

 

Η οµάδα κλάσεων BGPConsole, παρέχει µερική υποστήριξη για τα παρακάτω 

πρωτόκολλα : 

• BGP-4 (Rekhter, Y & Li, T & Hares, S.(2003)). Στην παρούσα 

υλοποίηση δεν υποστηρίζεται aggregation. 

• BGP Route Reflection (Bates, T & Chen , E & Chandra, 

R.(2006)). Πλήρης υλοποίηση. 

• Capabilities Advertisement with BGP-4 (Chandra, R & 

Scudder, J.(2002)). Πλήρης υλοποίηση. 

• Standby Route Reflection. Πλήρης υλοποίηση. 

 6.2.2 Σετ κλάσεων 

 

Η οµάδα κλάσεων περιλαµβάνει τις παρακάτω κλάσεις : 

 

• BGPConsole.class : Υπεύθυνη για τις διαδικασίες διασύνδεσης µε το 

χρήστη και τα αρχεία παραµετροποίησης. 

• BGPEngine.class :  ∆ηµιουργεί τον τοπικό πίνακα δροµολόγησης 

BGP. Επίσης, υλοποιεί την µηχανή επιλογής καλύτερης διαδροµής και τις 

αντίστοιχες διαδικασίες για την επιλογή των διαδροµών που πρέπει να 

διαδοθούν σε γειτονικούς δροµολογητές. 

• BGPHeader.class : ∆ηµιουργεί, ως αντικείµενο κεφαλίδα BGP ή 

αποκωδικοποιεί εισερχόµενη κεφαλίδα BGP. Η χρήση του αντικειµένου είναι 

υποχρεωτική πριν ή κατά τη λήψη ή αποστολή µηνύµατος BGP. 

• BGPListener.class : Νήµα που δηµιουργείται ανά σύνδεση BGP και 

υλοποιεί το FSM , τους timers του BGP και είναι υπεύθυνη για τον χειρισµό 

γεγονότων που αφορούν το BGP. 

• BGPNotificationPacket.class : ∆ηµιουργεί ως αντικείµενο πακέτο 

τύπου Notification ή επεξεργάζεται εισερχόµενο πακέτο τύπου Notification 

και δηµιουργεί event ανάλογα µε τον κωδικό σφάλµατος BGP (µερική 

υλοποίηση των υποστηριζόµενων κωδικών). 

• BGPOpenPacket.class : ∆ηµιουργεί ως αντικείµενο πακέτο τύπου 

OPEN ή αναλύει εισερχόµενο πακέτο τύπου OPEN. 
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• BGPOpenParameter.class : ∆ηµιουργεί ως αντικείµενο τις 

παραµέτρους που περιλαµβάνονται σε µήνυµα OPEN ή αποκωδικοποιεί 

εισερχόµενες παραµέτρους. Η χρήση του αντικειµένου είναι υποχρεωτική 

πριν τη χρήση του αντικειµένου BGPOpenPacket. 

• BGPPathAttribute.class : αποκωδικοποιεί τα χαρακτηριστικά 

διαδροµών BGP που περιέχονται σε αντικέιµενο τύπου BGPUpdatePacket ή 

κωδικοποιεί τα εξερχόµενα χαρακτηριστικά διαδροµών ώστε να περιληφθούν 

σε πακέτο BGP Update. Η χρήση του αντικειµένου είναι υποχρωτική κατά την 

αποστολή ή λήψη µηνύµατος update. 

• BGPStatus.class : ∆ηµιουργείται ένα αντικείµενο αυτού του τύπου 

ύστερα από επιτυχή σύνδεση BGP (BGPListener) και διατηρούνται 

στατιστικά στοιχεία εισερχόµενος πίνακας BGP, ο εξερχόµενος πίνακας BGP 

για κάθε γειτονικό δροµολογητή. 

• BGPtype7.class : Κωδικοποιεί/αποκωδικοποιεί τα πακέτα BGP τύπου 

0x07 που ανταποκρίνονται στο Standby Route Reflection. 

• ΒGPUpdatePacket.class : ∆ηµιουργεί αντικείµενο για την 

κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση πακέτων τύπου Update. Γίνεται 

υποχρεωτική χρήση του υπεύθυνου αντικειµένου για τον χειρισµό των 

χαρακτηριστικών διαδροµής. 

• DataPacket.java : Υλοποιεί γενικό αντικείµενο αποστολής/λήψης 

πακέτων TCP/IP. 

• FileHandler.class : Κλάσης που διαβάζει αρχεία παραµετροποίησης ή 

τοπολογίας IGP και περνά τα δεδοµένα στο BGPConsole για περαιτέρω 

επεξεργασία. 

• Hex.class : Κλάση υπεύθυνη για µετατροπή δεδοµένων Hex. 

• IGPEngine.class : Κλάση που διατηρεί πίνακα δροµολόγησης IGP. 

Πιθανές µεταβολές δηµιουργούν event που προκαλούν εκτέλεση κώδικα στο 

BGPListener. 

• InetNetwork.class : Κλάση για µετατροπή διευθύνσεων IPv4 σε 

τύπους δεδοµένων. 

• Util.class : Κλάση που περιλαµβάνει ρουτίνες υποστήριξης και είναι 

απαραίτητη από το σύνολο της οµάδας κλάσεων BGPConsole. 

 

6.3 Εγκατάσταση προγράµµατος 

 

Η εγκατάσταση του προγράµµατος BGPConsole είναι αρκετά απλή. 

Ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήµατος, εγκαθιστούµε τη Java στον Η/Υ. Εν 

συνεχεία τοποθετούµε τα αρχεία *.java που υπάρχουν στο CD Εγκατάστασης σε 

διαδροµή στο δίσκο που έχει τη δυνατότητα εύρεσης της JAVA (π.χ PATH=..). 

Κάνουµε compile τα αρχεία µε την εντολή : javac και τέλος εκτελούµε το πρόγραµµα 

µε την εντολή : java BGPConsole. Αν επιθυµούµε την εκτέλεση αρχείου 

παραµετροποίησης, εκτελούµε µε : java BGPConsole –conf. Η διαδικασία compile 

έχει δοκιµαστεί µε Java έκδοσης 1.6.0 και εξάγει τις κλάσεις επιτυχώς και χωρίς 

σφάλµατα. 
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6.4 Μέθοδος παραµετροποίησης 

Η εφαρµογή παραµετροποιείται σύµφωνα µε τις ανάγκες της κάθε 

πειραµατικής τοπολογίας. Οι εντολές που παρουσιάζονται παρακάτω εισάγονται µε 

όµοιο τρόπο σε πραγµατικό χρόνο ή µέσω του αρχείου παραµετροποίησης. Το αρχείο 

παραµετροποίησης είναι απλό αρχείο κειµένου και πρέπει να έχει το όνοµα αρχείο 

bgp.conf, ώστε να αναγνωστεί επιτυχώς από το πρόγραµµα. Για εκτέλεση αρχείου 

παραµετροποίησης, κατά την έναρξη της εφαρµογής, εισάγουµε το argument –conf. 

Οι εντολές που αφορούν τη συµπεριφορά του τοπικού δροµολογητή (local) 

πρέπει να εισάγονται, πριν εισαχθούν άλλες εντολές. Επίσης, οι εντολές που 

επιχειρούν γειτονικές συνδέσεις (neighbor) πρέπει να εισάγονται τελευταίες. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι διαθέσιµες εντολές(πιν.6.4.1). ∆εξιά της 

εντολής, ορίζεται η παράµετρος που δέχεται, καθώς και ο τύπος δεδοµένων. 

 

 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

local AS <integer> Ορισµός τοπικού αριθµού AS 1-65535. 

local bind <a.b.c.d> 
∆ιεύθυνση IPv4 που θα χρησιµοποιήσει ο 

δροµολογητής ως BGP-ID. 

local holdtime <time>   

 

Ορισµός του τοπικού Hold timer (sec). 

Χρησιµοποιείται στα εξερχόµενα µηνύµατα 

OPEN. 

local send-opt-cap   

 

Γίνεται χρήση της προαιρετικής ικανότητας 

0x100 στα µηνύµατα OPEN ώστε να 

υποστηριχθεί σύνδεση Standby Route 

Reflector. 

local redundant-RR <master/slave> 

     

Ορίζουµε αν ο τοπικός δροµολογητής θα 

είναι master/slave σε περίπτωση σύνδεσης 

Standby RR. 

local redundant-RR holdtime <time> 

     

Ορίζουµε το νέο επιθυµητό Hold Timer σε 

περίπτωση σύνδεσης Standby RR . 

local redundant-RR  

 

Ορίζουµε ότι ο δροµολογητής πρέπει να 

εκτελέσει την επέκταση πρωτοκόλλου 

Standby RR. 

local      

 

Εµφανίζει την τρέχουσα κατάσταση των 

µεταβλητών τύπου local BGP παραµέτρων 

announce <a.b.c.d/e>   
Χρησιµοποιείται για να διαφηµίσει ο τοπικός 

δροµολογητής κάποιο δίκτυο. 

neighbor <a.b.c.d>    

 

Ορισµός γειτονικών δροµολογητών. 

Απαραίτητη εντολή για δηµιουργία σύνδεσης 

BGP.  

status       

 

 

Εµφανίζει τις διαθέσιµες συνδέσεις BGP µε 

τα αντίστοιχα στατιστικά (Uptime, updates 

κτλ) 
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ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

status <connection>     

 

Εµφανίζει τα στατιστικά µιας συγκεκριµένης 

σύνδεσης BGP. 

show adj-rib-in      

 

Εµφανίζει τα περιεχόµενα του εισερχόµενου 

πίνακα BGP (adj-rib-in) για κάθε γειτονική 

σύνδεση BGP. 

show adj-rib-out    

 

Εµφανίζει τα περιεχόµενα του εξερχόµενου 

πίνακα BGP (adj-rib-out) για κάθε γειτονική 

σύνδεση BGP. 

show loc-rib    

 

Εµφανίζει τα περιεχόµενα του πίνακα 

δροµολόγησης BGP (loc-rib). ∆εν 

περιλαµβάνονται τα χαρακτηριστικά 

διαδροµής 

show loc-rib detail   

Εµφανίζει τα περιεχόµενα του πίνακα 

δροµολόγησης BGP (loc-rib) και 

περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά διαδροµής 

για κάθε διαδροµή. 

show igp-rib    
Εµφανίζει τον εικονικό πίνακα 

δροµολόγησης IGP. 

show route-reflector   

Εµφανίζει την κατάσταση του τοπικού 

δροµολογητή σχετικά µε το Standby Route 

Reflection. 

route-reflect <a.b.c.d>  

Χρησιµοποιείται µετά από εντολή neighbor 

και ορίζει πως ο γειτονικός δροµολογητής 

BGP είναι RR Client. 

redundant-RR <a.b.c.d> 

Χρησιµοποιείται µετά από εντολή neighbor 

και ορίζει πως πρέπει να επιχειρηθεί σύνδεση 

Standby RR  µε τον γειτονικό δροµολογητή 

BGP.  

import igp 
Χρησιµοποιείται για να εισάγουµε εικονική 

IGP τοπολογία από το αρχείο igp.rib. 

quit Έξοδος από το πρόγραµµα. 

help or ? Εµφάνιση βοήθειας. 

debug <type> on|off 

Ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί το debugging για 

συγκεκριµένα σηµεία του BGP που ορίζονται 

µέσω της παραµέτρου type. Αν δεν δώσουµε 

on|off, τότε εµφανίζεται η κατάσταση του 

debugging. 

 

 Πίνακας 6.4.1 : Εντολές προγράµµατος BGPConsole. 
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Παρακάτω (πιν.6.4.2), παρουσιάζονται οι παράµετροι <type> που µπορεί να 

πάρει η εντολή debug, καθώς και το αποτέλεσµα της κάθε µιάς. 

 

ΤΙΜΕΣ <type> ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ DEBUGGING 

connect 
Προσπάθεια σύνδεσης / 

ConnectRetryTimer. 

Redundant RR 
Χαρακτηριστικά / µηνύµατα 

πρωτοκόλλου Standby Route Reflection. 

BGPEngine 

∆ιαδικασία επιλογής διαδροµής / 

τοποθέτηση προς διάδοση διαδροµών στο 

adj-rib-out . 

header Αποκωδικοποίηση κεφαλίδας BGP 

listener 
BGP FSM / µηνύµατα BGP / keepalive / 

holdtimer. 

open Ανάλυση µηνυµάτων Open. 

attributes 
Αποκωδικοποίηση χαρακτηριστικών 

διαδροµής. 

status Λήψη / αποστολή µηνυµάτων BGP. 

updates Ανάλυση µηνυµάτων Update. 

IGP 
Παρακολούθηση εικονικής IGP 

Μηχανής. 

? Εµφανίζει αυτές τις επιλογές. 

 Πίνακας 6.4.2 : Παράµετροι της εντολής debug <type>. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται παραδειγµατικά τα περιεχόµενα ενός αρχείου 

bgp.conf. 

 

FILE : bgp.conf 

 

local AS 65000 

local bind 192.168.1.2 

local holdtime 90 

local send-opt-cap 

local redundant-RR holdtime 30 

local redundant-RR master 

debug redundant_RR on 

debug BGPEngine on 

debug listener on 

debug open on 

debug IGP on 

import igp 

redundant-RR 192.168.1.5 

neighbor 192.168.1.5 

route-reflect 192.168.1.254 
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neighbor 192.168.1.254 

route-reflect 192.168.1.100 

neighbor 192.168.1.100 

EOF 

 

6.5 Μέθοδος εισαγωγής IGP τοπολογίας 

Το BGPConsole λειτουργεί ανεξαρτήτως πλατφόρµας λογισµικού και για το 

λόγο αυτό δεν συνδέεται µε τον αντίστοιχο πίνακα δροµολόγησης του λειτουργικού. 

Έτσι, υπάρχει η ανάγκη για εικονικό IGP πίνακα δροµολόγησης, ώστε να 

διεξαχθούν πειραµατικές ρυθµίσεις. Στην συγκεκριµένη περίπτωση, µας ενδιαφέρει 

το κόστος (metric) που απαιτείται για επικοινωνία µε γειτονικούς δροµολογητές BGP. 

Στο αρχείο igp.rib ορίζουµε τα metrics ανά γειτονικό BGP δροµολογητή και 

όχι τα metrics προς κάθε υποδίκτυο. Το igp.rib είναι αρχείο κειµένου και περιέχει σε 

κάθε σειρά την unicast IPv4 διεύθυνση γειτονικού δροµολογητή και το κόστος 

(metric) προς αυτή, χωρισµένη µε κόµµα. Για παράδειγµα, παρακάτω παρουσιάζεται 

ένα αρχείο igp.rib 

FILE :  igp.rib 

 

192.168.1.5,10 

192.168.1.100,30 

192.168.1.254,30 

EOF 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 
Εργαστηριακές µετρήσεις 
 

7.1 Πειράµατα 

 
7.1.1 Redundant Route Reflection 

 

Στην παρακάτω τοπολογία παρουσιάζεται το AS65000 και συγκεκριµένα το 

cluster-1, το οποίο υλοποιείται µε Redundant Route Reflector. Οι δροµολογητές 

R1,R2 είναι υλοποιηµένοι σε java (BGP Console) και υποστηρίζουν πλήρως τo BGP-

4 και το τυπικό Route Reflection. 

 

Εικόνα 7.1.1 : Πειραµατική τοπολογία BGP µε Redundant RR`s 

Στο πείραµα αυτό, οι δροµολογητές R3,R4 είναι route reflector client. O R4 

διαφηµίζει αυτοδηµιούργητες διαδροµές, οι οποίες φτάνουν στους R1, R2, οι οποίοι 

µε τη σειρά τους διαφηµίζουν την καλύτερη διαδροµή στον R3. 

 

7.1.2 Standby Route Reflection 

Στην παρακάτω τοπολογία παρουσιάζεται το AS65000 και συγκεκριµένα το 

cluster-1 και υλοποιείται µε Standby Route reflector. Οι δροµολογητές R1, R2 είναι 

υλοποιηµένοι σε java (BGP Console) και υποστηρίζουν πλήρως τo BGP-4 , το τυπικό 

Route Reflection καθώς και υλοποιούν την επέκταση Standby Route Reflection για 

βελτίωση του πρωτοκόλλου iBGP. 
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Εικόνα 7.1.2 : Πειραµατική τοπολογία BGP µε Standby RR`s 

Στο πείραµα αυτό, οι δροµολογητές R3, R4 είναι RR Client. O R4 διαφηµίζει 

αυτοδηµιούργητες διαδροµές, οι οποίες φτάνουν στους R1, R2. Σε αντίθεση µε το 

προηγούµενο πείραµα, µόνο ο R2 (λόγω µικρότερου IGP metric) θα εξυπηρετήσει 

τον R3, διαφηµίζοντας σε αυτόν τις διαδροµές που έµαθε από τον R4. 

 

7.2 Σύγκριση πειραµατικών µετρήσεων 

Λόγω της απλότητας του πειράµατος, δηλαδή ένα exit point ανά διαδροµή, 

παρατηρούµε πως στα αποτελέσµατα το ποσοστό µνήµης που κερδίζουµε είναι 

ανεξάρτητο από το πλήθος των διαδροµών που διαφηµίζουµε. Επίσης, παρατηρούµε 

(πιν.7.2.1) και (εικ.7.2.2)πως το κέρδος είναι µικρότερο του θεωρητικά αναµενόµενου 

50%, αφού οι δύο RR διαφηµίζουν όµοιες διαδροµές στον RR Client. Αυτό οφείλεται 

στη συµπίεση δεδοµένων που εφαρµόζει ο συγκεκριµένος δροµολογητής στο Adj-

Rib-In καθώς και στην απλότητα του πειράµατος (Οι διαδροµές έχουν παρόµοια 

χαρακτηριστικά [Path Attributes]).  

 

Ο R4 διαφηµίζει διαδροµές – Ο R3 είναι Cisco 1600R 

 Redundant RR Standby RR  

Πλήθος 

διαδροµών 

Χρήση µνήµης 

 Adj-Rib-In 

(bytes) 

Χρήση µνήµης 

Adj-Rib-In 

(bytes) 

Κέρδος 

µνήµης 

(bytes) 

Ποσοστό 

κέρδους 

10 1530 1210 320 20,9% 

20 3060 2420 640 20,9% 

50 7650 6050 1600 20,9% 

Πίνακας 7.2.1 : Συγκριτικά αποτελέσµατα πειράµατος  
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Συγκριτικό ∆ιάγραµµα Route Reflection

0

2000

4000

6000

8000

10000

10 20 50

Πλήθος ∆ιαδροµών (adj-rib-in)

Χ
ρ

ή
σ

η
 µ

ν
ή

µ
η

ς
 (

b
y
te

s
)

Redundant RR Standby RR

 

Εικόνα 7.2.1 : Συγκριτικά αποτελέσµατα πειράµατος 

 

Στα παρακάτω διαγράµµατα (Εικ.7.2.2) εµφανίζεται η χρήση CPU στον 

Redundant RR και στον Standby RR, όταν αυτοί υλοποιούνται µε BGPConsole σε 

όµοιο Η/Υ στα πειράµατα 7.1.1 & 7.1.2 µε 50 Routes. 

 

Εικόνα 7.2.2 : Συγκριτικό χρήσης CPU στον Reflector 

Είναι εµφανές πως στην αρχή της διαδικασίας ο Standby RR καταναλώνει 

µεγαλύτερο ποσοστό της διαθέσιµής υπολογιστικής ισχύος, προφανώς, λόγω της 

επιπλέον πολυπλοκότητας του πρωτοκόλλου. Επίσης, εν συνεχεία, κατά την 

διαδικασία αποστολής update µηνυµάτων, ο Standby RR καταναλώνει µικρότερο 

ποσοστό της διαθέσιµής υπολογιστικής ισχύος, επειδή εξυπηρετεί λιγότερους RR 

Client σε σχέση µε το Redundant RR. 

Από πλευράς Client, παρατηρούµε µείωση της χρήσης CPU (Εικ.7.2.3) στην 

περίπτωση χρήσης standby Route Reflector. Αυτό συµβαίνει, γιατί ο client µαθαίνει 

50 διαδροµές για 50 δίκτυα προορισµού και δεν καλεί τον αλγόριθµό επιλογής 

διαδροµής. Επίσης, επεξεργάζεται λιγότερα µηνύµατα τύπου Update. Στην περίπτωση 

Redundant Route Reflector, παρατηρούµε πως η χρήση CPU είναι ίδια µέχρι το 

σηµείο που ο Client έχει δεχτεί το πρώτο update. Μόλις, όµως, ο Client δεχτεί το 
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δεύτερο update από τον άλλο reflector, καλεί την διαδικασία επιλογής διαδροµής για 

50 διαδροµές και παρουσιάζεται χρήση της CPU κοντά στο 40%. 

 

Εικόνα 7.2.2 : Συγκριτικό χρήσης CPU στον RR Client 

 

Στα δύο πειράµατα 7.1.1 & 7.1.2 παρατηρείται όµοια χρησιµοποίηση 

Bandwidth µεταξύ RR και Client , µόνο όταν ο RR είναι active (Εικ.7.2.4). Στην 

περίπτωση που ο Standby RR είναι σε κατάσταση Passive για τον συγκεκριµένο 

Client , τότε η χρησιµοποίηση του Bandwidth ελαττώνεται αισθητά, αφού δεν γίνεται 

αποστολή µηνυµάτων Update προς τον Client (Εικ.7.2.5).   

 

 

Εικόνα 7.2.4 : Χρήση Bandwidth µεταξύ Active RR / Redundant RR και client 
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Εικόνα 7.2.5 : Χρήση Bandwidth µεταξύ Passive RR και client (απουσία Update) 

Στον αντίποδα, στα δύο πειράµατα 7.1.1 & 7.1.2 παρατηρείται µεγαλύτερη 

χρησιµοποίηση του Bandwidth µεταξύ δύο Standby RR, σε σχέση µε τους Redundant 

RR(Εικ.7.2.6).  

Στην περίπτωση των redundant RR, οι δύο δροµολογητές δεν έχουν κάποια 

ειδική σηµατοδοσία µεταξύ τους. Επίσης, οι redundant RR δεν κάνουν αµοιβαία 

ανάκλαση διαδροµών µε αποτέλεσµα να υστερούν και σε περίπτωση δυσλειτουργίας. 

Στο συγκεκριµένο σηµείο, πρέπει να αναφέρουµε πως η µέτρηση που αφορά τους 

Redundant RR είναι ανεξάρτητη του αριθµού των διαδροµών, λόγω της µη 

ανάκλασης διαδροµών. 

Στην περίπτωση των Standby RR, η χρησιµοποίηση της µεταξύ τους 

διασύνδεσης, έχει άµεση σχέση µε τον αριθµό των διαδροµών που γνωρίζει κάθε 

Reflector. Αυτό συµβαίνει, γιατί κάθε standby RR ανακλά διαδροµές στο γείτονα 

Standby RR και προκύπτουν οφέλη σχετικά µε την αξιοπιστία (Κεφ.5.7). Επίσης, 

αυξάνεται η κατανάλωση εύρους ζώνης λόγω των µηνυµάτων BGP τύπου 7 που 

διασχίζουν το Link και έχουν ως στόχο την ανταλλαγή των απαραίτητων δεδοµένων 

για τη λειτουργία του πρωτοκόλλου.  

Έπειτα και από τις εργαστηριακές προτάσεις που παρουσιάζονται, γίνεται 

εύκολα  αντιληπτό πως η µεθοδολογία που παρουσιάζουµε έχει να προσφέρει 

πλεονεκτήµατα που συνοψίζονται παρακάτω : 

1) Μείωση απαίτησης σε µνήµη των clients που οφείλεται στην 

ελαχιστοποίηση της διαφήµισης διαδροµών µέσω Standby route reflectors  

2) Μείωση τις  υπολογιστικής ισχύος από πλευράς route reflector client, αφού 

λαµβάνοντας µόνο µια διαδροµή ανά προορισµό, ο δροµολογητής δεν χρειάζεται να 

τρέξει τον αλγόριθµο επιλογής καλύτερης διαδροµής. 

3) Προσαρµογή σε δυναµικές αλλαγές της IGP τοπολογίας. 

4) Οι RR client δεν χρειάζεται να έχουν γνώση του πρωτοκόλλου. 
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5) Μικρότερη χρήση εύρους ζώνης µεταξύ Standby RR και RR Client, λόγω 

των λιγότερων διαδροµών που φτάνουν τους RR Clients. 

Στον αντίποδα, για να πετύχουµε τα παραπάνω, επιβαρύνουµε : 

1) Τους δροµολογητές που δρουν ως Standby Route Reflectors µε 

περισσότερα δεδοµένα και περισσότερους υπολογισµούς. 

2) Το ίδιο το δίκτυο µε την  ροή περισσότερων δεδοµένων µεταξύ των 

Standby RR. 

 

 

 

Εικόνα 7.2.6 : Χρήση Bandwidth µεταξύ Reflectors (Συγκριτικό) 
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7.3 Πείραµα συµβατότητας 

 

Παρακάτω, παρουσιάζεται η έξοδος του τερµατικού (BGPConsole) σε µια 

προσπάθεια σύνδεσης µε δροµολογητή (εικ.5.2.1) που δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα 

standby RR (0x07). 

  

Εικόνα 7.3 : iBGP σύνδεση δύο δροµολογητών  

 

BGPConsole Output 
C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_06\bin>java BGPConsole -conf 

Now listening on port 179... 

BGP Console is written by Alexiou Ioannis ,University Of Macedonia, 2008 

mail to : galexioy@gmail.com 

and is based on BGPListener set of java classes which was originally written 

by Paul Jimenez,1999 

RFC support : 

- rfc4271: BGP-4 

- rfc4456: BGP Route Reflection (modified) 

- rfc2918: Capabilities Advertisement with BGP-4 

- rfc3345: Border Gateway Protocol (BGP) Persistent Route Oscillation Condition 

------------------------------------------------------------------------------- 

>EXECUTING : local AS 65000 

[local] AS Number set to : 65000 

>EXECUTING : local bind 192.168.1.2 

>EXECUTING : local holdtime 90 

[local] holdtimer set to : 90 

>EXECUTING : local send-opt-cap 

>EXECUTING : local redundant-RR holdtime 30 

[local] RR holdtimer set to : 30 

>EXECUTING : local redundant-RR master 

>EXECUTING : debug redundant_RR on 

>EXECUTING : debug BGPEngine on 

>EXECUTING : debug listener on 

>EXECUTING : debug open on 

>EXECUTING : debug IGP on 

>EXECUTING : import igp 

[IGP] add route to : 192.168.1.254 

[IGP] add route to : 192.168.1.5 

[IGP] add route to : 192.168.1.100 

>EXECUTING : redundant-RR 192.168.1.100 

>EXECUTING : neighbor 192.168.1.100 

>[TCP] Connected to : 192.168.1.100 

[FSM] Passive 

[FSM] Active 

[BGPOpen] Sending OPEN: version: 4 AS: 65000 holdtime: 90 BGPID:192.168.1.2/32 
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[BGPOpen] Sent OPEN: version: 4 AS: 65000 holdtime: 90 BGPID: 192.168.1.2/32 

[29/12/2008 1:38 ΉΉ] [FSM] Open Sent From : 192.168.1.2/32 

[BGPOpen]: Waiting for header 

[FSM] Open Confirm. Received Notification --> Proceeding without Opt Capabilities... 

clearing session thread... 

Routes processed : 0 

Routing table contents : 

 

 

>[RRStartuptimer] Failed to peer with Redundant RR --> Acting as simple RR 

Routes processed : 0 

Routing table contents : 

 

show adj-rib-in 

Adjacency Information Base-in : 

---------------------------------------------- 

 

Neighbor id : 192.168.1.100/32 

-------------------------------------------- 

 

Total : 0 memory used : 0 bytes 

>[TCP] Connected to : 192.168.1.100 

[FSM] Passive 

[FSM] Active 

[BGPOpen] Sending OPEN: version: 4 AS: 65000 holdtime: 90 BGPID: 192.168.1.2/32 

[BGPOpen] Sent OPEN: version: 4 AS: 65000 holdtime: 90 BGPID: 192.168.1.2/32 

[29/12/2008 1:39 ΉΉ] [FSM] Open Sent From : 192.168.1.2/32 

[BGPOpen]: Waiting for header 

[BGPOpen]: Waiting for body 

[BGPOpen]: received body 

Optional Capability : T 1 

Optional Capability : T 128 

Optional Capability : T 2 

[BGPOpen] Optional parameters length : 16 

[FSM] received OPEN: version: 4 AS: 65000 holdtime: 0 BGPID: 192.168.1.100/32 

Session type : iBGP 

[29/12/2008 1:39 ΉΉ] Keepalive sent From : 192.168.1.100/32 

[FSM] OpenConfirm 

[29/12/2008 1:39 ΉΉ] [FSM] Open Confirm :  From : 192.168.1.100/32 

[FSM] Established 

quit[29/12/2008 1:39 ΉΉ] Update 0 :  From : 192.168.1.100/32 

[29/12/2008 1:39 ΉΉ]  withdraw: 0 From : 192.168.1.100/32 

[29/12/2008 1:39 ΉΉ]  add: 10 From : 192.168.1.100/32 

[29/12/2008 1:39 ΉΉ] Announce: 1.1.1.0/24 From : 192.168.1.100/32 

[29/12/2008 1:39 ΉΉ] Announce: 10.10.10.0/24 From : 192.168.1.100/32 

[29/12/2008 1:39 ΉΉ] Announce: 9.9.9.0/24 From : 192.168.1.100/32 

[29/12/2008 1:39 ΉΉ] Announce: 8.8.8.0/24 From : 192.168.1.100/32 

[29/12/2008 1:39 ΉΉ] Announce: 7.7.7.0/24 From : 192.168.1.100/32 

[29/12/2008 1:39 ΉΉ] Announce: 6.6.6.0/24 From : 192.168.1.100/32 

[29/12/2008 1:39 ΉΉ] Announce: 5.5.5.0/24 From : 192.168.1.100/32 

[29/12/2008 1:39 ΉΉ] Announce: 4.4.4.0/24 From : 192.168.1.100/32 

[29/12/2008 1:39 ΉΉ] Announce: 3.3.3.0/24 From : 192.168.1.100/32 

[29/12/2008 1:39 ΉΉ] Announce: 2.2.2.0/24 From : 192.168.1.100/32 

NLRI: [1.1.1.0/24, 10.10.10.0/24, 9.9.9.0/24, 8.8.8.0/24, 7.7.7.0/24, 6.6.6.0/24 

, 5.5.5.0/24, 4.4.4.0/24, 3.3.3.0/24, 2.2.2.0/24] 

BGP Engine : Route Decision : 5.5.5.0/24 

Routes processed : 10 

Routing table contents : 

10.10.10.0/24 , 3.3.3.0/24 , 1.1.1.0/24 , 7.7.7.0/24 , 5.5.5.0/24 , 9.9.9.0/24 , 

 2.2.2.0/24 , 6.6.6.0/24 , 4.4.4.0/24 , 8.8.8.0/24 , 
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adj-rib-out calculation for neighbor : 192.168.1.100/32 

loc-rib Pass : 1 

 

adj-rib-out table contents : 

 

> 

 

 

BGPConsole configuration file : bgp.conf 
local AS 65000 

local bind 192.168.1.2 

local holdtime 90 

local send-opt-cap 

local redundant-RR holdtime 30 

local redundant-RR master 

debug redundant_RR on 

debug listener on 

debug open on 

import igp 

redundant-RR 192.168.1.100 

neighbor 192.168.1.100 

 

BGPConsole configuration file : igp.rib 
192.168.1.5,10 

192.168.1.100,30 

192.168.1.254,30 

 

Cisco 1601R configuration 
Cisco#sh run 

Building configuration... 

 

Current configuration: 

! 

version 12.0 

service timestamps debug uptime 

service timestamps log uptime 

no service password-encryption 

! 

hostname Cisco 

! 

enable password cisco 

! 

ip subnet-zero 

! 

! 

! 

interface Ethernet0 

 ip address 192.168.1.100 255.255.255.0 

 no ip directed-broadcast 

! 

interface Serial0 

 no ip address 

 no ip directed-broadcast 

 shutdown 

! 

interface BRI0 

 no ip address 

 no ip directed-broadcast 
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 shutdown 

! 

router bgp 65000 

 no synchronization 

 bgp router-id 192.168.1.254 

 bgp cluster-id 3305177345 

 timers bgp 30 100 

 neighbor 192.168.1.2 remote-as 65000 

 neighbor 192.168.1.5 remote-as 65000 

! 

ip classless 

! 

! 

line con 0 

 transport input none 

line vty 0 4 

 password cisco 

 login 

! 

end 

 

Cisco# 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

Συµπεράσµατα 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βελτίωση του πρωτοκόλλου BGP-4. 

Στο κείµενο αυτό, γίνεται εκτενής αναφορά στο πρωτόκολλο BGP-4 και τον τρόπο 

λειτουργίας του. Εν συνεχεία, γίνεται ανάλυση των προβληµάτων και  των 

µειονεκτικών σηµείων του BGP-4. Βάσει της ανάλυσης αυτής παρουσιάζεται η λύση 

iBGP Route Reflection που επέτρεψε στο BGP-4 να εξυπηρετήσει επιτυχώς το 

µεγαλύτερο δίκτυο του κόσµου (Internet). Η λύση αυτή, δηµιούργησε και νέα 

προβλήµατα, τα οποία επεξεργάστηκε η επιστηµονική κοινότητα και έδωσε λύσεις 

και προτάσεις για την βελτίωση του iBGP route Reflection. 

Παρόλα αυτά, ελάχιστες προτάσεις, παρουσιάζουν αξιόλογο έργο σχετικά µε 

την ταυτόχρονη µείωση των iBGP συνδέσεων και την διατήρηση της αξιοπιστίας του 

δικτύου σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποφασίστηκε ο σχεδιασµός της 

επέκτασης του πρωτοκόλλου BGP-4, Standby Route Reflection. Η πρόταση που 

παρουσιάζεται στο παρόν έγγραφο : 

• Παρέχει τα πλεονεκτήµατα του Redundant iBGP Route Reflection 

• Επιπρόσθετα αυξάνει την αξιοπιστία του δικτύου  

• Παρουσιάζει δυναµική προσαρµογή σε πιθανές αλλαγές της IGP 

τοπολογίας. 

• Έχει µειωµένες απαιτήσεις σε µνήµη ,υπολογιστική ισχύ και χρήση 

εύρους ζώνης από τους RR Client  

Ακολούθως, παρουσιάζεται η εφαρµογή Java BGPConsole, η οποία υλοποιεί 

δροµολογητή BGP σε Η/Υ. Σκοπός της εφαρµογής είναι η υλοποίηση του BGP-4, 

καθώς και της επέκτασης Standby Route Reflection, ώστε να γίνει η πειραµατική 

επαλήθευση των παραπάνω.  

Εν κατακλείδι, παρουσιάζονται πειραµατικές µετρήσεις και επαληθεύουν τα 

πλεονεκτήµατα – µειονεκτήµατα του Standby Route Reflection.  
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