
BGP (Border Gateway Protocol)

Развитието на Интернет създаде нуждата от BGP – протокол, осигуряващ 
безциклична маршрутизация между домейни, който представлява интелигентен и 
сигурен маршрутизиращ протокол базиран на правила.

RFC1771 дефинира BGP версия 4  - текущата версия на BGP, като маршрутизиращ 
протокол между автономни системи. Интернет използва BGP като основен протокол 
за да поддържа пренасянето на трафик по голямата супермагистрала. 

Някои организации, осъществяващи връзки към Интернет, не се нуждаят от BGP. 
Ако дадена организация има само един шлюз (т.е. една изходна точка), свързващ 
интермрежата към външния свят, обикновено той може да бъде поставен на 
подразбиращия се маршрут. Това позволява целият трафик, предназначен за 
непознати мрежи, да бъде препращан през подразбиращия се път, обслужван от 
шлюзовете за възходящ трафик на доставчика, а доставчикът на възходящ трафик 
да участва в BGP мрежата. Имплементирането на подразбиращ се маршрут 
означава, че няма натоварване от трафик за актуализации на маршрути или 
ресурси, необходими в шлюза за съхраняване и обслужване на всички маршрути в 
Интернет.

BGP трябва да бъде имплементиран в следните ситуации:

• При множество изходни точки, свързващи към един ISP (Internet Service 
Provider) (за поделяне на натоварването)

• При множество пътища до различни ISP и управление на  начина за 
препращане на трафика по тези връзки

• Ако политиката или методите за маршрутизация са различни или отиват 
отвъд обикновеното използване на подразбиращ се маршрут (т. е. 
необходим е избор на интелигентен път и конкретни критерии)

• Ако инфраструктурата на мрежата се използва като транзитна област за 
трафик на други организации

BGP и IGP (Interior Gateway Protocol)

BGP маршрутизаторите научават и поддържат информация за всички мрежи-
местоназначения в Интернет и за пътя през автономната система за достигане на 
тези мрежи. Когато трафикът достигне крайната мрежа на местоназначението, IGP 
протоколите (RIP, OSPF и др.) се грижат за препращането по локалния маршрут в 
автономната система.

Протоколът BGP свързва независими автономни системи една с друга. Номерата на 
автономни системи, задавани от ARIN, дефинират BGP маршрутизиращи домейни. 
Номерът на автономна система, зададен на дадена организация, представя главния 
скок (т.е. транзитната област) в Интернет. Всяка автономна система може да има 
много IGP протоколи, работещи в нея, но броят и типът на тези динамични 
протоколи не е свързан с това и е прозрачен за BGP. 

Интернет се състои от много транзитни области. Различни организации управляват 
тези транзитни области, без дадена организация да ги управлява всичките. 
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Необятността и липсата на управление създаде нуждата от ясен, базиран на 
стриктни правила маршрутизиращ протокол, какъвто е BGP.
В момента в Интернет съществуват повече от 100000 маршрута. Всеки BGP 
маршрутизатор в Интернет трябва да научава и поддържа информация за пътища и 
да извършва интелигентен избор на път, за да улесни препращането на дейтаграми 
по Интернет, без да отчита ресурсите, необходими за поддържане на тази 
информация. При толкова много маршрути, транзитни области и множество пътища 
през този лабиринт от интермрежи, BGP трябва да има възможността да открива и 
коригира проблеми (например пропаднали мрежи, маршрутни цикли).

За да постигне надеждност, BGP има една характеристика, липсваща във всички 
други маршрутизиращи протоколи: използва ТСР, за да осигури надежден транспорт 
с установяване на конекция на неговия трафик за актуализации. Всички IGP 
протоколи са без установяване на конекция - т.е., те не изискват установяване на 
логическа конекция, за да предават информация до други шлюзове. IGP 
протоколите обикновено изпращат актуализации като бродкасти или като 
мултикасти. Какъвто и да е методът, те правят това върху протоколи без 
установяване на конекция, както IP и UDP.

BGP гарантира надеждно доставяне на данни, изпълнявайки се върху ТСР сесия, 
която следва и потвърждава всеки обмен между BGP равноправни възли. BGP 
използва ТСР порт 179. BGP v.4 поддържа безкласова маршрутизация чрез 
включване на подмрежови маски в маршрутните актуализации, когато описва 
местоназначения. Също така BGP v.4  поддържа маршрутно обобщение (т.е. 
обединяването на множество IP адреси в едно маршрутно рекламиране).

BGP маршрутизатори

Маршрутизаторите, разположени в различни области на BGP мрежа, имат различни 
имена. В BGP мрежа съществуват четири различни типа маршрутизатори:

• BGP маршрутизатори-говорители - това са BGP маршрутизатори.
• Равноправни или съседни маршрутизатори - това са маршрутизатори, 

свързани към общ сегмент.
• Вътрешни равноправни маршрутизатори — тези маршрутизатори са 

равноправни възли в една и съща автономна система.
• Външни равноправни маршрутизатори - тези маршрутизатори са BGP 

съседи от различни автономни системи.

Например ако Автономна система 200 съдържа три шлюза, всеки от тези 
маршрутизатори ще има ТСР връзка с всеки друг и ще формира вътрешна BGP 
релационна връзка със своите съседи в същата автономна система. Шлюзът, 
свързващ Автономна система 100 с друга автономна система - например с 
Автономна система 200, - ще формира външна BGP релационна връзка
с шлюза от другата автономна система. Типът на релационната връзка, която даден 
съсед има със своя равноправен възел - вътрешен или външен - дефинира 
правилата за обмен (виж фигурата по-долу).

Всички BGP маршрутизатори имат някакъв тип равноправни релационни връзки с 
други маршрутизатори. Типът на равноправната релационна връзка зависи от това 
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дали маршрутизаторите се намират в една и съща автономна система. Два 
маршрутизатора, свързващи различни автономни системи са външни равноправни 
възли, а маршрутизаторите в една и съща автономна система са вътрешни 
равноправни възли.

Маршрутизаторите, които принадлежат на една и съща автономна система се 
наричат IBGP маршрутизатори. IBGP съседите не могат да рекламират маршрутна 
информация отвъд техните локални равноправни възли (съседи).

Маршрутизатори, които принадлежат към различни автономни системи, се наричат 
EBGP маршрутизатори. EBGP съседите могат да разпространяват маршрутна 
информация, научена от всички други съседи по всички други интерфейси.

Действие на BGP

Когато се разрешав BGP на даден шлюз, му се задава номер на автономна система 
в зависимост от автономната система, към която принадлежи. В допълнение се 
конфигурира BGP говорител с адресите на всички негови равноправни възли. Когато 
този говорител влиза онлайн, той трябва да изгради ТСР връзки с всички други 
равноправни възли (вътрешни и външни), за да улесни обмена на BGP информация. 
Когато BGP равноправни маршрутизатори създават ТСР сесия, равноправните 
възли могат да обменят BGP информация за досегаемост, която създава техните 
маршрутни таблици. BGP използва тази информация, за да създаде карта на 
автономните системи, освободена от цикли.

След първоначалния обмен на цялата таблица, равноправните възли обменят само 
промени. ТСР отчита всички промени чрез контрол на реда на следване и 
потвърждения. ТСР използва времена на живот за поддържане на връзки между 
BGP равноправни възли когато тези равноправни възли не обменят активно данни. 
BGP генерира уведомяващо съобщение когато възникне грешка, което предизвиква 
прекратяване на ТСР сесията между равноправните възли. Ако ТСР сесията 
пропадне, BGP също пропада.

BGP маршрутизаторите не съхраняват маршрутна информация в една и съща 
маршрутна таблица, когато съхраняват IGP научени маршрути. BGP 
маршрутизаторите, в зависимост от имплементацията на производителя, могат да 
поддържат до три допълнителни маршрутни таблици или да ги комбинират в една. 
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Въпреки това, независимо от броя на таблиците, които поддържат, всеки BGP 
говорител трябва да разграничава:

• Приетата маршрутна информация (т. е. актуализациите)
• Маршрутната информация, която трябва да бъде рекламирана
• Локалната BGP маршрутна таблица

BGP говорителите уведомяват равноправните възли за промените на маршрути до 
местоназначения с помощта на обмена на актуализации. Ако даден маршрут стане 
недостъпен, говорителят рекламира в актуализация, изпращана до неговите съседи, 
че планира да изтегли маршрута от обръщение, затова неговите съседи трябва да 
премахнат маршрута от техните таблици.

Ако BGP говорителят разполага с по-добър достъпен път до дадено 
местоназначение, той рекламира новия път и неговите атрибути. След това 
приемниците заменят стария маршрут с новия такъв.

За разлика от IGP протоколите, при избор на път BGP не използва метрични 
характеристики, като скок, закъснение, пропускателна способност, надеждност, 
натоварване или MTU. Вместо това BGP използва атрибути на път (path attributes) в 
йерархична структура, за да улесни избора на най-добрия път до дадено 
местоназначение. 

Хедърът на BGP и неговите полета

Всички BGP дейтаграми започват с общ 19-байтов хедър. 

Marker (маркер) - Полето за маркер има дължина до 16 байта. Това поле 
идентифицира началото на запитване за откриване (Open) на връзка между 
равноправни възли и BGP имплементация на автентикация.

Length (дължина) - Полето с дължина 2 байта идентифицира дължината в байтове 
на ВGР дейтаграмата плюс хедъра.
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Type (тип) -  Еднобайтовото поле за тип идентифицира типа на BGP съобщението,

което изпраща маршрутизаторът. BGP маршрутизаторите могат да изпращат четири 
различни типа съобщения:

• Open (откриване)
• Update (актуализация)
• Notification (уведомяване)
• Keepalive  (запазване на жизнеспособността)

Типът за формата на съобщението, който се появява в това поле, влияе на 
останалата част от BGP  хедъра. 

Съобщения за откриване

BGP маршрутизаторите изпращат съобщения за откриване незабавно след 
създаването на връзка по ТСР порт 179. Това първо BGP съобщение инициира BGP 
релационна връзка между вътрешни и външни равноправни възли. На фигурата по-
долу е показан формата на BGP съобщението за откриване.

Съобщението за откриване добавя шест полета към ВСР хедъра. Те са описани в 
таблицата по-долу.
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BGP идентификатор   32              Обикновено IP адреса на изпращащия.

Съобщения за актуализации

Съобщенията за актуализации съдържат информация за досегаемост на мрежа. 
Равноправните възли обменят актуализации с равноправни възли, за да научават и 
поддържат маршрути. На фигурата е показан формата на BGP съобщение за 
актуализация.

Съобщението за актуализация добавя пет полета към BGP хедъра. Те са описани в 
таблицата:                              
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Полетата Withdrawn Route и Network Layer Reach ability съдържат списъци от IP 
адреси на мрежи. Тъй като BGP поддържа безкласово адресиране заедно с IP 
адреса трябва да се предава и съответната маска. За целта се използва 
компресирано представяне на маската и IP адреса с цел намаляване размера на 
съобщението:

В байта LEN е записан броя на двоичните единици на маската – той може да варира 
от 1 до 32 (IP адресът съдържа 32 бита). IP адресът също е компресиран и е 1,2,3 
или 4 байта (той е адрес на мрежа). Така ако броя на двоичните единици на маската 
е от 1 до 8, IP адресът е 1 байт. Съответно – от 9 до 16 – 2 байта, от 17 до 24 – 3 
байта и от 25 до 32 – 4 байта.

Съобщения за уведомяване

Съобщенията за уведомяване) възникват когато BGP маршрутизаторите отчетат 
грешка. Когато даден маршрутизатор изпраща уведомяване, BGP пропада и 
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равноправните възли прекратяват ТСР връзката, която са изградили. На фигурата е 
показан формата на съобщението за уведомяване.

Съобщението за уведомяване добавя три полета към BGP хедъра. Те са
описани в таблицата.

Съобщения за запазване на жизнеспособността

В отговор на първоначалното съобщение за откриване, съобщенията за запазване 
на жизнеспособността потвърждават изграждането на връзката между равноправни 
възли, независимо дали са вътрешни или външни. След като маршрутизаторите 
създадат релационни връзки между равноправни възли, съседите продължават да 
обменят съобщения за запазване на жизнеспособността, за да продължат да 
поддържат връзката и определянето на възможността за достигане между 
равноправни възли. На фигурата е показан формата на съобщение за запазване
на жизнеспособността.
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Съобщенията за запазване на жизнеспособността се състоят само
от хедър на BGP съобщение, без никаква допълнителна информация. Това дава 
възможност на BGP връзката между равноправни възли да остане открита.

Атрибути на път

Маршрутизаторите използват атрибути на път, за да опишат досегаемостта на 
маршрут до местоназначение и да определят най-добрия път BGP говорителите 
правят граматичен разбор тези атрибути по реда, по който са подредени, давайки 
по-висок приоритет на атрибутите по азбучен ред. Можете да пренастроите тези 
параметри (атрибути на път), което придава гъвкавост на BGP. Има четири 
категории атрибути на път, описани в таблицата:

BGP съобщенията за актуализация рекламират атрибути на път в BGP съобщения 
за актуализации, идентифицирани с помощта на кодове за тип. На таблицата са 
показани атрибутите на път, дефинирани в RFC1771.

Полето на атрибутите на път (Path Attributes) съдържа списък от точки, всяка от 
които се състои от:
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Полето Type е двубайтово – първият байт е Flag Bits, а вторият – Type Code: 

Полето Length e един или два байта (това се индицира от Flag Bit 3) като същото 
определя размера на полето Value.

Всяка точка от полето на Path Attributes притежава един от седемте възможни Type 
Code. Кодовете и тяхното значение са описани в следващата таблица:
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MED атрибутът влияе на маршрутните решения между автономни системи. 
Например ако ISP поддържа множество свързващи пътища между него и 
автономната система по низходящия поток, ISP доставчикът може да конфигурира 
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неговите маршрутизатори с различни MED стойности, за да повлияе на пътя, който 
маршрутизаторът по низходящия поток използва, за да предава трафик.

Атрибутът за локален приоритет се разпространява само в автономна система и 
назначава приоритетен път до местоназначение, когато съществуват множество 
пътища. В този случай автономната система 300 има множество външно свързани 
пътища, свързващи автономна система 100 и автономна система 200. 
Маршрутизаторът избира пътя с най-висок локален приоритет като свой изходящ 
път. В този случай той избира маршрутизатора с локален приоритет 200.
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Сравнителна таблица на маршрутизиращи протоколи
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