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Avaluació Pràctica del Protocol 
d’encaminament BGPv4 

Roger Serra Petit 

Resum— En aquest article es fa una breu explicació teòrica sobre el funcionament bàsic del protocol d’encaminament BGP, 

juntament amb una simulació pràctica mitjançant el software Quagga. En la part teòrica s’explica quin és l’ús principal d’aquest 

protocol, que és un sistema autònom i quins tipus hi ha, quin tipus de taules d’encaminament utilitza, quins són els missatges 

que s’intercanvien dos routers veïns durant una sessió BGP i quines extensions de seguretat existeixen per cobrir les principals 

vulnerabilitats conegudes. A continuació s’explica com realitzar la configuració dels dimonis zebra i bgpd del software Quagga 

de cadascuna de les 5 màquines virtuals que formen l’escenari de proves, mostrant les diferents comandes de configuració 

que existeixen i per a que serveixen. Finalment, en la simulació es mostren els missatges que s’intercanvien els routers BGP i 

com es modifiquen les seves taules d’encaminament. També es simula una fallada de la connexió entre dos routers BGP per 

demostrar com el protocol és capaç de sobreposar-se a aquest tipus de circumstancies. Mitjançant aquesta simulació es 

demostra com el protocol BGP és molt fiable i és capaç d’adaptar-se a qualsevol topologia de la xarxa. 

Paraules clau—Border Gateway Protocol (BGP), Quagga, Sistema Autònom (SA),  Routing Information Base (RIB), Missatge 

Update, Vector de ruta, Atributs de ruta, BGP segur (S-BGP) 

 

Abstract—This article provides a brief theoretical explanation about the BGP Routing protocol basic operation, together with a 

practical simulation using the Quagga software. In the theoretical part it is explained which is the main use of this protocol, what 

an autonomous system is and what kinds are there, what kinds of routing tables uses, which kind of messages are exchanged 

between two neighbour routers during a BGP session and what security extensions exists to cover the main known 

vulnerabilities. Following this, it is explained how to configure zebra and bgpd daemons from Quagga software for all the 5 

virtual machines that form the test scenario, showing the configuration commands used. Finally, at the simulation there are 

shown the different messages that routers exchanged and how their routing tables are modified. A failure of the connection 

between two BGP routers is also simulated to demonstrate how this protocol is able to overcome such circumstances. By 

means of this simulation is demonstrated that BGP protocol is very reliable and it is able to adapt to any network topology. 

 

Index Terms—Border Gateway Protocol (BGP), Quagga, Autonomous System (AS),  Routing Information Base (RIB), Update 

Message , Path Vector, Path Attributes, Secure BGP (S-BGP)  

——————————      —————————

1 INTRODUCCIÓ 

L principal problema que se’ns planteja en aquest 
projecte és que la visió del protocol BGPv4 (Border 

Gateway Protocol) durant el transcurs del grau és molt 
limitada per falta de temps en les assignatures correspo-
nents a la menció de tecnologies de la informació. 
 BGP és un dels protocols amb més importància i més 
utilitzat a Internet mitjançant el qual s’intercanvia infor-
mació d’encaminament entre sistemes autònoms (SA) [4]. 
Un SA es defineix com un conjunt de xarxes que tenen 
definida una única política d’encaminament i que estan 
administrades per una sola organització. Tot i això no ha 
estat possible aprofundir-hi a classe, tant pel que fa a la 
part teòrica com en la part pràctica. 
 Per aquest motiu, el que hem dut a terme durant el 
desenvolupament d’aquest projecte ha estat un aprofun-

diment teòric d’aquest protocol, juntament amb una de-
mostració pràctica del seu funcionament mitjançant la 
instal·lació del software Quagga en màquines virtuals 
Linux, simulant l’existència de diferents SA capaços de 
comunicar-se entre ells. 
 Els objectius que ens vam proposar en iniciar el projec-
te van ser els següents: 
 Aprendre i entendre el funcionament del protocol 

BGP. 
 Estudiar la xarxa interna de la UAB, ja que s’utilitza 

el protocol BGP en el seu doble nucli. 
 Estudiar la seguretat utilitzada en aquest protocol, 

així com els possibles atacs que s’hi poden realitzar. 
 Dur a terme una instal·lació del protocol BGP en 

diferents màquines virtuals Linux mitjançant el 
software anomenat Quagga. 

 Configurar aquestes màquines virtuals simulant dife-
rents SA. 

 Practicar amb les diferents comandes d’administració 
que ens proporciona BGP. 
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 Simular algun dels atacs que existeixen sobre aquest 
protocol. 

 Simular possibles canvis en la topologia de xarxa per 
tal de demostrar com el protocol BGP és capaç de 
modificar les rutes que existien abans que es produís 
el canvi i adaptar-se a la nova topologia. 

 Per descriure de forma ordenada el desenvolupament 
del projecte, hem organitzat aquest article en diferents 
seccions. Primer de tot, en la secció 2, expliquem la meto-
dologia que hem seguit per poder desenvolupar correc-
tament el projecte, i d’aquesta forma poder assolir tots els 
objectius proposats a l’inici d’aquest. 
 En la secció 3 fem una breu descripció teòrica del pro-
tocol BGP i dels diferents elements que intervenen en el 
seu funcionament, com són els SA, les sessions BGP entre 
routers de SA diferents (eBGP), les sessions BGP entre 
routers del mateix SA (iBGP), les taules d’encaminament 
que s’utilitzen (RIB), etc. 

A continuació, en la secció 4, exposem l’escenari de 
proves que hem desenvolupat per realitzar la demostra-
ció pràctica del funcionament bàsic d’aquest protocol, 
juntament amb les comandes utilitzades per configurar el 
software Quagga i aconseguir un correcte funcionament 
del protocol en cadascuna de les màquines virtuals. 

En la secció 5 mostrem els resultats obtinguts en 
l’execució del procés BGP en l’escenari de proves que 
hem configurat, així com els diferents missatges que 
s’intercanvien els routers BGP i les seves taules 
d’encaminament. 

Finalment, en la secció 6 exposem les conclusions que 
hem obtingut al llarg del desenvolupament del projecte, 
argumentant les decisions que hem pres i el temps que 
hem dedicat a assolir els objectius proposats. També ex-
posem els motius pels quals no hem assolit algun dels 
objectius proposats, juntament amb una proposta 
d’extensió del treball que es pot realitzar en el futur. 

2 METODOLOGIA 

En aquesta secció expliquem la metodologia que hem 
seguit al llarg del decurs del projecte per tal d’intentar 
assolir la majoria dels objectius proposats. 
En la figura 1 podem veure les 6 parts en les que hem 
dividit el projecte. Aquesta clara diferenciació de les parts 
del projecte ens ha permès realitzar una estimació bastant 
ajustada a la realitat del temps necessari per completar 
cadascuna d’elles, i com a resultat, ens ha permès seguir 
una planificació adequada per poder assolir la major part 
dels objectius proposats. 
 La primera part del projecte ha consistit en la realitza-
ció d’un estudi teòric del protocol BGP per tal d’obtenir 
els coneixements necessaris sobre el seu funcionament. 
Durant aquest estudi teòric, també vam dur a terme una 
entrevista amb el responsable de la xarxa de la UAB per 
tal de conèixer un exemple real on s’utilitzi el protocol 
d’encaminament BGP, ja que en el doble nucli de la UAB 
s’utilitza. 
 En la segona part, un cop ja adquirits els coneixements 
teòrics basics sobre el funcionament del protocol BGP, 
vam passar a realitzar la instal·lació de les diferents mà-

quines virtuals que utilitzarem en les proves posteriors. 
Aquest procés d’instal·lació engloba tant la part de confi-
guració del programa de virtualització, que en aquest cas 
hem utilitzat VirtualBox, com la instal·lació del software 
Quagga en cadascuna de les màquines virtuals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En la tercera part, el que hem fet ha estat configurar el 
software Quagga de cadascuna de les màquines virtuals 
per tal de poder simular el funcionament del protocol 
BGP en l’escenari de proves que veurem en la secció 4, on 
s’expliquen els resultats obtinguts. Aquesta configuració 
consisteix, a grans trets, en indicar a cada màquina virtual 
(router) a quin SA pertany i quins són els seus SA veïns. 
 En la quarta part hem executat en totes les maquines 
virtuals el protocol BGP per tal de fer les proves perti-
nents del seu funcionament. Aquestes proves han consis-
tit en comprovar si els routers dels diferents SA que hem 
configurat s’intercanvien la informació d’encaminament 
adequada, si anuncien correctament les xarxes que admi-
nistren, si cada router escull correctament la millor ruta a 
afegir a la taula d’encaminament si es dona el cas de que 
n’existeix més d’una, i finalment, si són capaços de modi-
ficar la ruta que han afegit a la taula d’encaminament per 
una nova ruta en el cas de que es produeixi una variació 
en la topologia de la xarxa. 
 En la cinquena part, un cop realitzades totes les proves 
que hem esmentat en la part anterior i hem examinat els 
resultats obtinguts, el que hem fet ha estat extreure’n 
conclusions. 
 Finalment, en la sisena part i última, ens hem dedicat a 
desenvolupar aquest article, resumint tot el procés que 
hem seguit i presentant els resultats obtinguts en les pro-
ves. 

3 ESTAT DE L’ART 

 En els inicis d’Internet, el problema de com encaminar 
els paquets fins al seu destí final era molt més simple del 
que ho és avui en dia. En aquell moment els requisits dels 
protocols d’encaminament d’Internet eren bastant sim-
ples i existia una autoritat administrativa única 
(NSFNET). El protocol utilitzat aleshores era l’EGP, que 
pressuposava que la topologia d’Internet era en forma 
d’arbre. 
 Aleshores, Internet va anar creixent i es va convertir en 
una xarxa global i descentralitzada, passant a ser propie-
tat de milers d’autoritats administratives diferents, ano-
menades ISPs (Internet Service Providers). Aquestes auto-

Fig. 1. Esquema de la metodologia seguida. 
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ritats van començar a tenir interessos en controlar la for-
ma en que fluïa el tràfic a través de la xarxa per raons 
econòmiques i polítiques, es van crear els SAs, i per 
aquest motiu va néixer el protocol BGP, que els permetia 
controlar la ruta per la que enviar els paquets i a qui pro-
porcionar informació de les xarxes que administraven. La 
versió més actual d’aquest protocol és la 4. 
 BGP és un protocol d’encaminament per vector de ruta 
que permet intercanviar informació d’accessibilitat de 
xarxes entre diferents SA, i per aquest motiu es diu que es 
tracta d’un protocol inter‐domini o inter‐SA. Utilitza TCP 
com a protocol de transport a través del port 179, i per 
tant, en una sessió BGP entre dos routers veïns es forma 
una connexió TCP. 
 Els routers BGP intercanvien informació 
d’accessibilitat de la xarxa, que bàsicament es tracta 
d’indicacions del trajecte complet que s’ha de seguir per 
arribar a una determinada xarxa de destí. Aquestes trajec-
tòries consisteixen en els números dels SA que s’han de 
seguir, i per tant, ajuden a crear un gràfic dels SA sense 
bucles. Dos routers qualsevol que formen una connexió 
TCP per intercanviar informació d’encaminament BGP 
s’anomenen veïns. Inicialment intercanvien les taules 
d’encaminament BGP completes, i a partir d’aleshores, 
només envien actualitzacions incrementals quan es pro-
dueix algun canvi en aquestes. L’enviament de senyals de 
manteniment garanteix que la connexió entre els dos 
routers veïns es mantingui activa, i els paquets de notifi-
cació es generen en resposta a errors o condicions especi-
als. 

3.1 Elements de BGP 

 Com acabem d’explicar, el concepte de SA té un paper 
molt important en la comprensió d’aquest protocol, jun-
tament amb les taules d’encaminament que s’utilitzen. 
Per tant, aquests dos elements són els més importants en 
el protocol BGP: 
 Sistemes Autònoms [6]: 
- Stub: Es tracta dels SA més simples, ja que només poden 
accedir a les xarxes exteriors a través d’un únic punt de 
sortida. 
- Multihomed: Aquests tipus de SA disposen de més d’un 
punt de sortida a l’exterior, i per tant, es pot connectar 
amb més d’un SA a la vegada. Tot i això, no permeten la 
circulació de tràfic amb un origen i un destí externs al 
propi SA. 
- De Transit: Són exactament iguals que els SA multiho-
med però permeten la circulació de tràfic amb origen i 
destí externs.  
 Routing Information Bases [7][8]: 

Els routers que executen el protocol BGP utilitzen dife-
rents taules d’encaminament. La taula principal 
d’encaminament IP, que conté les rutes obtingudes a 
partir dels protocols d’encaminament intern (IGP), i tres 
taules BGP conceptuals, anomenades Routing Informa-
tion Bases, que només contenen informació 
d’encaminament BGP específica. Es diu que són taules 
conceptuals per què el seu emmagatzematge físic i la seva 
estructura pot variar segons la implementació del proto-
col BGP que s’utilitzi. Les tres taules BGP són les se-

güents: 
- Adj-RIB-in: Conté tots els prefixes o rutes apreses d’un 
determinat veí. Un router disposa de tantes taules 
d’aquest tipus com veïns tingui. 
- Loc-RIB: De totes les rutes que tenim emmagatzemades 
en les taules Adj-RIB-in, es seleccionen les millors mitjan-
çant un procés de decisió i s’emmagatzemen en aquesta 
taula. En aquest cas només es disposa d’una sola taula per 
router, i les rutes que es troben en aquesta taula són afe-
gides posteriorment a la taula d’encaminament IP princi-
pal. 
- Adj-RIB-out: Conté tots els prefixes o rutes que s’han 
d’anunciar a cadascun dels veïns. Aquestes rutes són 
extretes de la taula Loc-RIB, ja que les rutes a anunciar als 
veïns han de ser les millors. També disposem de tantes 
taules d’aquest tipus com veïns tingui el router. 

3.2 Funcionament de BGP 

 Una de les característiques més importants de BGP és 
la seva flexibilitat, ja que permet connectar qualsevol 
conjunt de SA independentment de la topologia de xarxa 
de cadascun d’ells. Suporta CIDR (Classless Inter-Domain 
Routing), eliminant el concepte de classes utilitzat en les 
xarxes IP tradicionals, i permetent fer agregacions de 
rutes per reduir el tamany de les taules d’encaminament. 
 Es diu que és un protocol per vector de ruta per què la 
informació d’encaminament consisteix en una seqüencia 
de números de SA que identifiquen el camí a seguir per 
accedir a una determinada xarxa [5]. 

3.2.1 Sessions BGP 

En una sessió BGP només participen dos routers BGP, 
coneguts també com a iguals o veïns, que mantenen una 
connexió TCP entre ells amb el propòsit d’intercanviar 
informació d’encaminament. A més a més de les sessions 
que s’estableixen entre routers BGP de SAs diferents, els 
routers BGP d’un mateix SA també necessiten intercanvi-
ar informació d’encaminament entre ells per tal de conèi-
xer  les mateixes rutes. Per tant, parlarem de sessions 
eBGP quan els routers pertanyen a SA diferents, i de 
sessions iBGP quan els routers pertanyen al mateix SA. 
Tot i això, tant eBGP com iBGP utilitzen el mateix tipus 
de missatges [10]. 
 Com a conseqüència de que no es poden anunciar les 
rutes apreses mitjançant iBGP a altres veïns del mateix 
SA, és necessari que existeixi una connectivitat completa 
(full mesh) entre tots els routers BGP d’aquest. Per evitar 
aquesta gran quantitat de sessions BGP actives entre tots 
els routers BGP d’un mateix SA, existeixen diverses tècni-
ques per millorar l’escalabilitat del protocol iBGP. Les 
dues més importants s’anomenen confederacions BGP i 
reflectors de rutes BGP [12]. 

3.2.2 Tipus de missatges 

 Existeix una capçalera BGP que és comuna a tots els 
missatges BGP i que està formada per 3 camps diferents. 
El primer, anomenat ‘Marcador’, s’inclou per mantenir la 
compatibilitat amb versions anteriors del protocol, i el seu 
valor s’ha de fixar tot a 1s. En versions anteriors era utilit-
zat per a l’autenticació dels missatges. El segon camp 
indica el tamany total del missatge BGP, incloent el ta-
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many de la mateixa capçalera. I el tercer camp consisteix 
en un valor numèric entre 1 i 4 depenent del tipus de 
missatge del que es tracti (OPEN, UPDATE, NOTIFICA-
TION i KEEPALIVE respectivament) [4][10][11]. 
- Missatge Open: És el primer missatge que s’envia després 
de l’establiment de la sessió BGP. La seva funció consis-
teix en informar al router BGP veí la versió del protocol 
que s’utilitzarà, el número de SA al que pertany el router 
que l’ha enviat, el número d’identificació del procés BGP i 
el temps d’espera a partir del qual la connexió TCP es pot 
donar com a finalitzada. 
- Missatge Notification: Aquests missatges s’envien quan es 
detecta un error, i un cop enviat, la connexió entre els dos 
routers es tanca. Està format per un codi i un subcodi 
d’error, que proporciona informació del tipus d’error que 
s’ha produït, i d’un camp de dades, que conté informació 
rellevant relacionada amb l’error. 
- Missatge KeepAlive: Aquests missatges només són capça-
leres BGP de 19 bytes sense dades. Són enviats de forma 
periòdica entre veïns per determinar si la connexió TCP 
es manté activa. La taxa d’enviament ha de garantir que el 
temps d’espera que s’ha indicat en el missatge open no 
expiri, i en el cas en que s’hagi enviat algun missatge 
Update, l’interval s’inicia de nou. 
- Missatge Update: Aquests missatges són els que 
s’utilitzen per transmetre la informació d’encaminament 
entre veïns BGP, ja siguin actualitzacions, eliminacions de 
rutes, o les dues funcionalitats a la vegada. Com podem 
observar en la figura 2, està format per tres blocs princi-
pals. El primer s’anomena unreachable routes (rutes inac-
cessibles), que permet indicar les xarxes que s’han 
d’eliminar. El segon s’anomena path attributes (atributs 
de ruta), que consisteix en un conjunt de paràmetres que 
permeten proporcionar informació de la ruta a seguir per 
accedir a les xarxes que s’estan anunciant. I el tercer, 
anomenat NLRI (Network Layer Reachability Informa-
tion), permet indicar les xarxes que són accessibles a tra-
vés del router BGP que envia el missatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3 Atributs del missatge Update 

 Tal i com acabem d’explicar, dins del missatge Update 
existeix un camp anomenat ‘Path Attributes’. Aquest camp 
està format per una llista d’elements o atributs que pro-
porcionen informació addicional sobre la ruta associada a 

les xarxes que s’estan anunciant a través del camp NLRI. 
Cadascun d’aquests atributs són utilitzats principalment 
per escollir la millor ruta fins a un determinat destí i per 
aplicar regles de filtrat als missatges. Existeixen 4 tipus 
d’atributs diferents; els atributs obligatoris, els discrecio-
nals, els transitius i els intransitius. Els més importants 
són els obligatoris, que han de formar part de qualsevol 
missatge Update en el qual s’anunciï alguna xarxa. 
Aquests atributs importants són els següents: 
 ORIGIN: Aquest atribut defineix quin ha estat 

l’origen de la ruta que s’està enviant en el missatge 
Update. Pot assumir valor 0 (IGP), valor 1 (EGP) o 
valor 3 (INCOMPLETE). 

 AS_PATH: Aquest atribut és una llista en ordre in-
vers dels SA per els que ha passat l’anunci d’una de-
terminada xarxa, essent l’últim SA el primer de la llis-
ta. És utilitzat per prevenir bucles en l’encaminament. 

 NEXT_HOP: Defineix la direcció IP del router BGP 
que s’ha d’utilitzar com a següent salt per arribar a 
les xarxes que s’estan anunciant. 

A partir de tots els atributs que acompanyen els missatges 
Update, els routers BGP poden dur a terme un procés de 
decisió que els permet seleccionar quines són les millors 
rutes per arribar a un determinat destí [4]. 

3.3 Seguretat en BGP 

L’aspecte de la seguretat en BGP es fonamental degut a 
que BGP manté l’encaminament d’Internet. Per tant, és 
important detectar amenaces i vulnerabilitats per evitar 
que puguin ser aprofitades per un intrús per realitzar 
atacs [6]. 

Actualment existeixen diversos sistemes de seguretat 
per al protocol BGP que cobreixen les principals vulnera-
bilitats conegudes. Les propostes més utilitzades són: 

 TCP/MD5: Consisteix en una extensió del protocol 
de transport TCP que inclou firma MD5. 

 soBGP (Secure Origin BGP): Permet verificar l’origen 
de cada missatge utilitzant certificats i un nou tipus 
de missatges BGP anomenats Security Message. Tot i 
això, no te en compte possibles atacs que alterin els 
salts intermedis d’una ruta. 

 S-BGP I (Secure BGP): Es tracta de la solució més 
completa per dotar de seguretat el protocol BGP, ja 
que consisteix en una sèrie d’extensions que propor-
cionen autenticitat, integritat i autoritzacions als mis-
satges BGP. 

 S-BGP es basa en l’ús de tres elements diferents. Primer 
de tot utilitza certificats digitals per autenticar els prefixes 
IP i per autenticar els SA. En segon lloc utilitza uns do-
cuments digitals anomenats attestations, que permeten 
autoritzar certs comportaments sobre un objecte. I per 
últim, utilitza IPsec, que permet corregir les vulnerabili-
tats del protocol de transport TCP. Aleshores, cada vega-
da que un router BGP rep una ruta, verifica que la cadena 
de salts entre SA estigui autoritzada, així com que els 
prefixes rebuts i el SA inicial siguin vàlids. Per això neces-
sita consultar els certificats digitals. La funció d’IPSec serà 
assegurar les connexions entre veïns.  

Fig. 2. Format del missatge Update 
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4 CONFIGURACIÓ DE L’ESCENARI PRÀCTIC 

En aquesta secció descrivim com hem implementat un 
escenari en el qual analitzarem el comportament del pro-
tocol BGP i posarem en pràctica els coneixements obtin-
guts en la secció teòrica anterior. 

En aquesta implementació hem utilitzat 5 màquines 
virtuals amb distribucions Linux. Més concretament, 
distribucions Lubuntu, ja que es tracta d’un SO molt més 
lleuger i que requereix menys memòria RAM i menys 
capacitat de CPU que una distribució Ubuntu. En cadas-
cuna d’aquestes màquines virtuals hi hem instal·lat el 
software Quagga, que és de lliure distribució i suporta el 
protocol BGP, així com funcions de filtrat i modificació 
dels atributs de les rutes, tant les anunciades com les 
rebudes. Per tant, cadascuna d’aquestes màquines virtu-
als actuarà exactament com un router BGP. 

Un cop configurats els 5 routers, hem iniciat el dimoni 
BGP en cadascun d’ells, i mitjançant un programa de 
monitorització de xarxa, com és el wireshark, hem analit-
zat els diferents tipus de missatges que s’intercanvien els 
routers durant una sessió BGP. També hem simulat una 
possible fallada de la sessió que mantenen dos routers 
veïns per tal de comprovar si el protocol és capaç de so-
breposar-se a inconvenients d’aquests tipus, i com les 
rutes que existien prèviament a la fallada d’aquesta con-
nexió són modificades. 

L’escenari que hem configurat per analitzar el compor-
tament del protocol BGP es correspon amb el de la figura 

3. El que es vol aconseguir amb aquest escenari és com-
provar com les xarxes anunciades pel router R5 del SA 
500 són  rebudes pel router R1 del SA 100. En aquest cas 
el router R2 rebrà les rutes anunciades pel router R5 a 
través de la interfície eth3 de forma directa, i a través de 
la interfície eth2 després de passar pels router R4 i R3. Per 
tant, la decisió que hauria de prendre a l’hora d’escollir la 
ruta adequada per arribar a les xarxes anunciades per R5 
és la ruta que rep directament d’R5. Un cop presa aquesta 
decisió, aquesta ruta ha de ser afegida a la taula 
d’encaminament del router R2 i ser anunciada posterior-
ment al router R1. 

Un cop estudiat el comportament del protocol BGP el 
que farem serà eliminar la connexió que existeix entre els 
routers R5 i R2, tal i com podem veure en la figura 4. 
D’aquesta forma veurem com el protocol és capaç de 
modificar la ruta que tenen a la taula d’encaminament els 
routers R1 i R2 per arribar a R5 a través dels routers R3 i 
R4. 

4.1 Configuració del dimoni zebra 

El dimoni zebra és l’encarregat de recol·lectar la in-
formació de la resta de dimonis corresponents als dife-
rents protocols que implementa el software Quagga. 
Aquesta informació és utilitzada per tal de realitzar les 
actualitzacions corresponents a la taula d’encaminament 
del kernel i la redistribució de rutes entre els diferents 
protocols d’encaminament que es trobin actius. Per tant, 
es podria dir que el dimoni zebra és l’encarregat de gesti-

Fig. 3. Escenari inicial sobre el que hem realitzat les proves. Fig. 4. Escenari amb la connexió modificada 
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Router-R1# show ip route  

Codes: K - kernel route, C - connected, 

S - static, R - RIP, O - OSPF, I - ISIS, 

B - BGP, > - selected route, * - FIB route 

 

C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo 

K>* 169.254.0.0/16 is directly connected, eth1 

C>* 202.10.15.0/24 is directly connected, eth1 

 
Fig. 5. Taula d’encaminament inicial router R1 

onar l’encaminament IP del router. 
Cadascun dels dimonis des que disposa el software 

Quagga es poden configurar de dues formes diferents, 
mitjançant un terminal a través d’una connexió telnet, o 
mitjançant un arxiu de configuració [13][14]. En aquest 
cas ho hem fet mitjançant els arxius de configuració i a 
continuació podem veure algunes de les comandes més 
utilitzades: 
 hostname nom host: Configura el nom del host en 

el router. 
 password password: Configura el password per 

accedir a la configuració a través del terminal. 
 enable password password: Configura el 

password del mode enable del terminal. 
 service password-encryption: Encripta el 

password. 
 interface ifname: Permet accedir a la interfície 

indicada. Un cop introduïda aquesta comanda es po-
den introduir la resta de comandes per a la configu-
ració de la interfície. 

 shutdown (no shutdown): Activa o desactiva la 
interfície. 

 ip address IP/prefix: Configura la direcció IP 
de la interfície juntament amb la seva màscara. 

 ip forwarding: Habilita l’encaminament IP. 
Els arxius de configuració corresponents a aquest dimoni 
que hem utilitzat en cadascun dels routers de l’escenari 
de proves es poden consultar a l’apèndix. 

4.2 Configuració del dimoni bgpd 

El dimoni bgpd és l’encarregat d’intercanviar informa-
ció d’accessibilitat de la xarxa amb altres sistemes BGP i 
de mantenir actualitzades les taules d’encaminament 
utilitzades pel mateix protocol. A partir d’aquestes taules 
d’encaminament, anomenades Routing Information Ba-
ses, s’aplica el procés de decisió per escollir la millor ruta, 
i aquesta és la que s’introdueix a la taula d’encaminament 
del kernel mitjançant el dimoni zebra [13][14]. Les coman-
des més utilitzades en els arxius de configuració d’aquest 
dimoni són les següents: 
 router bgp número_sa: Habilita el procés del 

protocol BGP amb el número de SA que especifi-
quem. Aquesta comanda és la primera que s’ha 
d’introduir en l’arxiu de configuració abans de qual-
sevol altre. 

 bgp router-id router-id: Aquesta comanda 
especifica l’identificador del router. Aquest identifi-
cador es correspon amb la IP més gran de les dife-
rents interfícies de les que disposa el router. 

 network X.X.X.X/M: Permet habilitar l’anunci de 
la xarxa x.x.x.x amb màscara de subxarxa M a través 
de BGP. 

 redistribute kernel: Permet injectar les rutes 
del kernel que no pertanyen al procés BGP. 

 redistribute static: Permet injectar les rutes 
estàtiques definides en l’arxiu de configuració de ze-
bra al procés BGP. 

 redistribute connected: Permet injectar les 
xarxes a les que el router es troba connectat al procés 
BGP. 

 redistribute rip: Permet injectar les rutes del 
dimoni ripd al procés BGP. 

 redistribute ospf: Permet injectar les rutes del 
dimoni ospfd al procés BGP. 

 neighbor ip-veí remota-as número-as: Afe-
geix un nou veí que pertany al SA número-sa, i on ip-
veí pot ser una direcció ipv4 o ipv6. 

 neighbor ip-veí shutdown: Permet desactivar la 
connexió amb el veí ip-veí sense eliminar la configu-
ració d’aquest. 

 neighbor ip-veí version versió: Permet fixar 
la versió del protocol BGP del veí. 

 neighbor ip-veí port número-port: Permet 
especificar el port tcp que s’utilitzarà per establir la 
sessió BGP amb el veí que s’indiqui si es diferent del 
port estàndard (port 179). 

Els arxius de configuració corresponents a aquest dimoni 
que hem utilitzat en cadascun dels routers de l’escenari 
de proves també es poden consultar a l’apèndix. 

5 PROVES I RESULTATS 

En aquesta secció descrivim  les proves que hem dut a 
terme sobre l’escenari que acabem de configurar en 
l’apartat anterior (veure figura 3 i 4) i presentem els resul-
tats obtinguts. Primer de tot comprovem el funcionament 
principal del protocol i després comprovem com actua 
davant la desactivació de la connexió entre el router R2 i 
R5. 

5.1 Funcionament del protocol 

Abans d’iniciar el servei Quagga en el router R5 per a 
que aquest anunciï les xarxes 5.5.5.0/24 i 23.23.23.0/24, 
utilitzarem el terminal del dimoni zebra del router R1 per 
veure la taula d’encaminament del sistema. La comanda 
que permet veure aquesta taula d’encaminament és ‘show 
ip route’, i la podem veure en la figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per poder accedir a aquesta informació és necessari es-
tar en el mode ‘enable’ del dimoni zebra. Com podem 
veure, en la taula d’encaminament del router R1 només hi 
ha les xarxes a les quals està connectat de forma directa. 
Es a dir, només apareix la xarxa 202.10.15.0/24, que és la 
xarxa a través de la qual estan connectats el router R1 i el 
router R2, juntament amb la xarxa de loopback. 

Ara que ja hem comprovat la taula d’encaminament 
del router R1 abans que el router R5 anunciï les dues 
xarxes que hem esmentat, passarem a iniciar el servei 
Quagga en aquest últim. En iniciar-lo, aquest envia dos 
missatges d’Update, un per cadascuna de les interfícies de 
xarxa de les que disposa, indicant la ruta per accedir a les 
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Fig. 6. Update d’R5 a R2 inicial 

Fig. 8. Update d’R3 a R2. 

bgpd-R2# show ip bgp 

BGP table version is 0, local router ID is 

202.10.15.4 

Status codes: s suppressed, d damped, 

h history, * valid, > best, i - internal, 

r RIB-failure, S Stale, R Removed 

 

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete 

 

   Network         Next Hop       Path 

*  5.5.5.0/24      192.192.1.20   300 400 500 i 

*>                 124.125.10.15  500 i 

*  23.23.23.0/24   192.192.1.20   300 400 500 i 

*>                 124.125.10.15  500 i 

 

Total number of prefixes 2 

 

Fig. 10. Update d’R2 a R1. 

Fig. 9. Rutes apreses mitjançant BGP del router R2. 

xarxes 5.5.5.0/24 i 23.23.23.0/24. En la figura 6 podem 
veure el missatge Update que R5 envia a R2 i en la figura 
7 podem veure el missatge Update que envia a R4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com podem veure, la única diferencia entre els dos 
missatges és el valor de l’atribut Next_Hop. Per al router 
R2, l’atribut next_hop és la IP 124.125.10.15, corresponent 
a la IP de la interfície eth2 d’R5, mentre que per al router 
R4 l’atribut next_hop és la IP 40.155.18.2, corresponent a 
la IP de la interfície eth1 d’R5. 

A partir d’aquí, aquests missatges Update s’aniran es-
tenent a través de l’escenari de proves, i cada vegada que 
travessi un SA, aquest s’afegirà a l’atribut AS_PATH, 
modificant la ruta per la que s’ha de passar per accedir a 
les xarxes indicades. El router en el que ens centrarem a 
partir d’ara és el router R2, ja que és el que ha de decidir 
la millor ruta per accedir a les xarxes anunciades per R5, 
afegir-la a la seva taula d’encaminament, i posteriorment 
anunciar-la al router R1. 

El router R2 rep dos missatges Update, el que li envia 
directament el router R5 (figura5) i el que li envia el rou-
ter R3 (figura 6). Com podem veure en la figura 8, aquest 
missatge té com a next_hop la IP 192.192.1.20, correspo-
nent a la IP de la interfície eth1 del router R3. Però el més 
important és l’atribut AS_PATH, que indica els diferents 
SA que s’han de travessar per arribar a les xarxes que 
s’anuncien en aquest missatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aleshores, el router R2 ha de prendre una decisió sobre 
quina ruta afegir a la seva taula d’encaminament per 
accedir a aquestes dues xarxes, la que passa a través dels 
SA 300, 400 i 500, o la que passa a través del SA 500 úni-
cament. Si tenim en compte el procés de decisió que se-
gueix un router BGP i que hem explicat en la secció teòri-
ca anterior, el nombre de SA que té l’atribut AS_PATH és 
un dels factors que hi influeix. Per tant, el router R2 afe-
geix a la seva taula d’encaminament que la ruta fins a les 
xarxes 5.5.5.0/24 i 23.23.23.0/24 és a través del router R5, 
amb la IP 124.125.10.15 corresponent a la interfície eth2 
d’aquest últim com a next_hop. 

Per veure més clarament les dues possibles rutes que 
ha aprés el router R2 mitjançant el protocol BGP i quina 
ha estat la seva decisió utilitzarem la comanda ‘show ip 
bgp’. En la figura 9 podem veure com apareixen totes les 
rutes com a vàlides (*), però només estan marcades com a 
millors rutes (>) les que travessen únicament el SA 500. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un cop R2 ha realitzat aquest procés, el que fa és anun-
ciar aquesta ruta al router R1, enviant únicament un mis-
satge Update amb la ruta que ha decidit que és la millor, i 
que és la que ha afegit a la seva taula d’encaminament. En 
la figura 10 podem veure com el missatge Update que 
envia R2 a R1 indica que la ruta per accedir a les xarxes 
anunciades és a través dels SA 200 i 500. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un cop ha arribat aquest missatge Update fins al rou-
ter R1, aquest només ha d’afegir a la seva taula 
d’encaminament les dues xarxes que s’hi anuncien, indi-
cant com a next_hop la IP 202.10.15.4 corresponent a la 
interfície eth1 del router R2. 

A diferencia de la taula d’encaminament del router R1 
que hem consultat a l’inici de les proves (figura 5), en la 
taula d’encaminament de la figura 11 podem veure que ja 
s’han afegit les dues xarxes anunciades per R5, juntament 

Fig. 7. Update d’R5 a R4 inicial 
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bgpd-R1# show ip bgp        

BGP table version is 0, local router ID is 

202.10.15.1 

Status codes: s suppressed, d damped, 

h history, * valid, > best, i - internal, 

r RIB-failure, S Stale, R Removed 

 

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete 

 

   Network          Next Hop       Path 

*> 5.5.5.0/24       202.10.15.4    200 500 i 

*> 23.23.23.0/24    202.10.15.4    200 500 i 

 

Total number of prefixes 2 

 

root@R5:~# telnet localhost bgpd 

Trying 127.0.0.1... 

Connected to localhost. 

Escape character is '^]'. 

 

Hello, this is Quagga (version 0.99.21). 

Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al. 

 

User Access Verification 

 

Password:  

bgpd-R5> enable 

bgpd-R5# configure terminal 

bgpd-R5(config)# router bgp 500 

bgpd-R5(config-router)# neighbor 124.125.10.65 

shutdown 

bgpd-R5(config-router)# exit 

bgpd-R5(config)# exit 

bgpd-R5# exit 

 

Fig. 12. Rutes apreses mitjançant BGP del router R1 

Fig. 13. Fi de la connexió BGP entre els routers R5 i R2. 

Fig. 14. Missatge Update d’R2 a R1 amb les modificacions de la 

xarxa. 

amb la IP del router R2 com a next_hop tal i com havíem 
dit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El que farem per acabar és entrar a la interfície del di-
moni bgpd del router R1, i mitjançant la comanda ‘show 
ip bgp‘ comprovarem a la taula d’encaminament BGP si 
els SA per els que s’ha de passar per arribar a aquestes 
dues xarxes es correspon amb la ruta més curta (menys 
SA). Com podem veure en la figura 12, la ruta que ha 
après el router R1 és la més curta, ja que és a través dels 
SA 200 i 500. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Modificació de la xarxa 

Ara que ja em fet una simulació del funcionament bà-
sic del protocol BGP, el que ens falta per fer és comprovar 
com és capaç de modificar les rutes que tenen afegides els 
routers a la seva taula d’encaminament en el moment en 
que deixa de ser operativa la connexió entre els routers R2 
i R5. 

Per fer que deixi de ser operativa aquesta connexió en-
tre els dos routers, el que fem és entrar a la interfície que 
ens proporciona el dimoni bgpd del router R5 i eliminar el 
router R2 com a veí d’aquest. 

Primer de tot hem entrat en el mode ‘enable’ de la in-
terfície del dimoni bgpd per tal de poder-lo configurar, ja 
que en mode normal no és possible modificar-hi cap pa-
ràmetre. A continuació indiquem que volem modificar la 
configuració del dimoni mitjançant la comanda ‘configure 
terminal’, indiquem que volem configurar un paràmetre 
del router R5 mitjançant la comanda ‘router bgp 500’, i 
finalment, indiquem que volem desactivar la connexió del 
veí R2 mitjançant la comanda ‘neighbor 124.125.10.65 

shutdown’. En la figura 13 podem veure de forma gràfica 
aquests passos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir d’aquest moment, les rutes que té el router R2 
a la taula d’encaminament per accedir a les xarxes 
5.5.5.0/24 i 23.23.23.0/24 deixen de ser vàlides, ja que el 
next_hop (R5) ha deixat de ser accessible. Per tant, de les 
dues rutes diferents que havia après el router R2 per ac-
cedir a cadascuna d’aquestes xarxes, tal i com hem vist en 
la figura 5, les que estaven marcades com millors (>) han 
deixat de ser-ho. Això significa que aquestes dues rutes 
que anaven directament al SA 500 són eliminades, i les 
dues que tenien que travessar els SAs 300, 400 i 500 pas-
sen a ser la millor opció. 

Un cop el router R2 ja ha modificat la seva taula 
d’encaminament tenint en compte que per arribar a les 
xarxes anunciades per R5 s’ha de passar per els SA 300, 
400 i 500 en comptes d’anar directament a R5, només falta 
fer arribar aquesta informació als veïns R1 i R3. 

Per anunciar aquests canvis al router R1 només s’ha 
enviat un missatge Update amb els SA 200, 300, 400 i 500 
en l’atribut AS_PATH. En aquest cas, com que les xarxes 
segueixen estan disponibles a través del router R2 i no-
més ha canviat la ruta a partir d’aquest, no és necessari 
enviar un missatge Update indicant que deixen de ser 
accessibles per enviar-ne un altre a continuació indicant 
que tornen a estar disponibles a través d’una altre ruta, 
sinó que indicant els canvis que s’han produït en aquestes 
xarxes és suficient. En la figura 14 podem veure aquest 
missatge Update cap al router R1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Router-R1# show ip route 

Codes: K - kernel route, C - connected, 

S - static, R - RIP, O - OSPF, I - ISIS, 

B - BGP, > - selected route, * - FIB route 

 

B>* 5.5.5.0/24 [20/0] via 202.10.15.4, eth1 

B>* 23.23.23.0/24 [20/0] via 202.10.15.4, eth1 

C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo 

K>* 169.254.0.0/16 is directly connected, eth1 

C>* 202.10.15.0/24 is directly connected, eth1 

 
Fig. 11. Taula d’encaminament del router R1 després de rebre el 

missatge Update d’R2. 
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Fig. 15. Missatge Update d’R2 a R3 per anunciar que les xarxes 

ja no són accessibles a través d’R2. 

Com que la nova ruta que té a la taula 
d’encaminament el router R2 té com a Next_Hop el router 
R3, únicament és necessari indicar-li a aquest últim que la 
ruta a les xarxes anunciades per R5 ja no està disponible a 
través del router R2. 

És a dir, el router R2 tenia dues possibles rutes per ar-
ribar a les xarxes anunciades per R5, la ruta que li havia 
anunciat prèviament el mateix router R5 i la que li havia 
anunciat el router R3. Aquestes dues rutes van passar per 
el procés de decisió del router R2 i aquest va decidir que 
la millor ruta era la que li havia anunciat el router R5. En 
el moment en que el router R5 deixa de ser el veí del rou-
ter R2, la millor ruta passa a ser la que havia anunciat R3, 
i per tant, al router R3 no és necessari enviar-li informació 
d’aquesta, ja que si ens l’ha enviat prèviament ell mateix, 
significa que ja la sap. 

Per aquest motiu només és necessari enviar-li un mis-
satge Update indicant-li al router R3 que les xarxes anun-
ciades per R5 ja no són accessibles a través d’R2, tal i com 
podem veure en la figura 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Discussió 

Cal destacar que el comportament del protocol BGP en 
l’escenari de proves que hem desenvolupat no té perquè 
ser sempre el mateix que el que acabem d’explicar. Es a 
dir, el resultat final sempre és el mateix, però els missat-
ges que s’intercanvien els routers BGP pot canviar en 
cada execució de l’escenari de proves. Aquest canvi de 
comportament en el cas del nostre escenari de proves és 
degut al temps que tarda el router R3 en rebre les xarxes 
anunciades per R5 a través d’R2 i d’R4. 

En el cas que acabem d’explicar, el missatge Update 
amb les xarxes anunciades per R5 ha arribat abans al 
router R3 a través del router R4 que a través del router 
R2. Com que pel router R3 el missatge d’Update enviat 
per R2 és exactament igual que el missatge d’Update 
enviat per R4 (segons el procés de decisió), el que fa és 
introduir a la taula d’encaminament la ruta que rebi 
abans. Per tant, com que ha arribat abans la ruta a través 
del router R4, aquesta ruta és la que ha afegit a la taula 
d’encaminament i la que s’ha anunciat al router R2. Això 
és el que ha fet que el router R2 tingui apreses les dues 
rutes possibles, i que en el moment en que la connexió 
entre R2 i R5 ha deixat d’estar operativa només hagi estat 
necessari enviar dos missatge d’Update, un al router R1 
amb els canvis en la ruta, i un altre al router R3 anunciant 
que ja no es pot accedir a aquestes xarxes a través d’R2. 

En canvi, l’altre comportament que hem trobat en les 
diferents execucions que hem realitzat sobre aquest esce-

nari ha estat quan el missatge d’Update que ha enviat R2 
a R3 ha arribat abans que el missatge d’Update que R4 ha 
enviat a R3. Això ha fet que el router R3 decidís que la 
millor ruta per arribar a les xarxes 5.5.5.0/24 i 
23.23.23.0/24 anunciades per R5 sigui a través dels SA 
200 i 500 en comptes dels SA 400 i 500. 

Com hem explicat anteriorment, en el cas en que un 
router BGP tingui diverses rutes per arribar a una mateixa 
xarxa, el que fa és decidir quina és la millor d’elles, i un 
cop afegida a la seva taula d’encaminament, és la que 
anuncia als seus veïns. Per tant, en aquest cas, com que el 
router R3 ha afegit a la seva taula d’encaminament que 
per accedir a les dues xarxes anunciades per R5 s’ha de 
passar per el SA 200 i 500, el que no farà és anunciar al 
router R2 que pot accedir a aquestes mateixes xarxes pas-
sant per els SA 300, 400 i 500, ja que estaria anunciant una 
ruta que no es correspon amb la que té afegida a la taula 
d’encaminament. Aleshores, a diferencia que el cas ante-
rior que hem explicat detalladament, el router R2 només 
ha aprés per BGP una sola ruta per accedir a les xarxes 
anunciades per R5. 

Això fa que quan la connexió entre R2 i R5 deixa 
d’estar operativa, el nombre de missatges d’Update que 
s’intercanvien R1, R2 i R3 sigui superior que en el cas 
anterior. Els missatges que s’han intercanviat aquests tres 
routers en el moment en que R2 deixa d’estar connectat 
amb R5 són els següents: 
- Com que R2 només ha après una sola ruta per accedir a 
les xarxes anunciades per R5 (a través del SA 500), en el 
moment en que deixa d’estar operativa la connexió entre 
R2 i R5, les xarxes de la taula d’encaminament deixen de 
ser valides, ja que el Next_Hop ha deixat de ser accessi-
ble. Per tant, el que fa R2 és enviar un missatge d’Update 
a R1 i a R3 indicant que ja no es pot accedir a aquestes 
xarxes a través del SA 200 i 500. 
- Per una banda, el router R1 ha eliminat de la seva taula 
d’encaminament les xarxes anunciades per R5, de forma 
que per aquest router han deixat d’existir. 
I per altre banda, com que el router R3 havia après per 
BGP les dues rutes possibles per accedir a cadascuna de 
les xarxes anunciades per R5, el que fa és modificar la 
taula d’encaminament posant com a next_hop a R4 en 
comptes d’R2. Un cop s’ha realitzat aquesta modificació si 
que té sentit anunciar a R2 aquesta nova ruta, ja que és la 
que té actualment a la seva taula d’encaminament. 
- Per acabar, el router R2 afegirà a la seva taula 
d’encaminament les dues xarxes amb el router R3 com a 
next_hop, i a continuació, enviarà el corresponent missat-
ge d’Update al router R1. 

Com podem veure, pel sol fet de que un missatge arri-
bi abans que un altre, pot canviar totalment el comporta-
ment del protocol BGP, ja que si en el primer cas que hem 
explicat detalladament només s’han enviat dos missatges 
Update, en el segon s’han necessitat fins a 4 missatges per 
aconseguir el mateix resultat. 

6 CONCLUSIÓ 

Les diferents proves que hem dut a terme del funciona-
ment del protocol BGP ens han demostrat que es tracta 
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d’un protocol molt fiable, ja que es capaç d’adaptar-se a 
qualsevol topologia de xarxa fins i tot si pateix variacions 
en el temps. Per aquest motiu no ens sorprèn que sigui el 
protocol exterior més utilitzat actualment a Internet. 

Primer de tot, abans de poder realitzar les proves per 
comprovar el funcionament del protocol BGP, hem realit-
zat un estudi teòric d’aquest. Durant aquest estudi ens 
hem adonat de l’extensió d’aquest protocol, i per aquest 
motiu, tenint en compte el temps del que hem disposat 
per desenvolupar aquest projecte, hem decidit no apro-
fundir en excés. Es per això que no totes les parts del 
protocol han estat exposades amb el mateix nivell de 
detall. 

Pel que fa a la part pràctica, hem pogut comprovar 
mitjançant el wireshark com són realment els missatges 
BGP que s’intercanvien els routers mentre mantenen una 
sessió activa, ja que al explicar-los durant l’estudi teòric, 
sempre és fa més entenedor si s’acompanya d’un exemple 
pràctic real. 

En comprovar com els routers es van anunciant les 
xarxes entre ells mitjançant missatges de tipus Update 
hem pogut detectar que el comportament del protocol no 
sempre és el mateix encara que l’escenari es mantingui, ja 
que pel sol fet de que un missatge de tipus Update arribi 
abans a un router a través d’una interfície que d’una altre, 
pot fer que canviï completament el seu comportament. 
També hem simulat una possible fallada en la connexió 
que mantenen dos veïns BGP i hem pogut comprovar 
com aquest protocol és capaç de sobreposar-se a aquestes 
circumstancies. Els dos routers implicats en aquesta falla-
da de la connexió que hi havia entre ells han estat capaços 
de detectar-ho, eliminant de la seva taula 
d’encaminament qualsevol ruta que passes per aquesta 
connexió que ha deixat de ser operativa, i enviant els 
missatges Update necessaris a la resta de veïns per tal 
d’obtenir una nova ruta per accedir a les xarxes que han 
tingut d’eliminar de la seva taula d’encaminament. En el 
cas del nostre escenari de proves, el router R2 ha estat 
capaç de detectar la fallada en la connexió que mantenia 
amb el router R5, anunciant als seus respectius veïns res-
tants l’existència d’una nova ruta, i informant també de 
que ja no es possible arribar a R5 de forma directe a través 
d’ell mateix.  

Durant el procés de configuració del dimoni bgpd dels 
diferents routers dels que està format l’escenari de proves 
hem pogut comprovar que aquest protocol ha de ser con-
figurat pas a pas i de forma ordenada, ja que per exemple, 
existeixen algunes comandes que no es poden utilitzar si 
no s’ha utilitzat una altre anteriorment. Això fa que es 
tracti d’un protocol difícil de configurar en escenaris amb 
molta complexitat, ja que qualsevol petita errada en la 
configuració d’un dels routers pot fer que el comporta-
ment general del protocol sigui completament equivocat. 

Cal destacar que dels diferents objectius que ens haví-
em plantejat a l’inici del projecte els hem assolit tots ex-
cepte un. Aquest objectiu consistia en realitzar algun dels 
atacs dels que hem parlat durant l’estudi teòric del proto-
col sobre el nostre escenari de proves per tal de veure 
com l’afecten, i com d’importants són les mesures de 
seguretat que s’hi apliquen. Tot i que en la planificació 

inicial ja li havíem assignat la prioritat d’objectiu secun-
dari, s’ha allargat la resta de la part pràctica i no ha estat 
possible el seu assoliment. 

A partir d’això, creiem que és una bona extensió 
d’aquest projecte el fet d’implementar mesures de segure-
tat al nostre escenari de proves, juntament amb la realit-
zació de possibles atacs que nosaltres no hem pogut rea-
litzar en el nostre projecte per tal de comprovar com 
d’eficaces són aquestes mesures de seguretat implemen-
tades. 
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APÈNDIX 

A1. ARXIUS DE CONFIGURACIÓ DIMONI ZEBRA 

 
Router BGP R1: 
 
! -*- zebra -*- 

! 

! Arxiu de Configuració: /etc/quagga/zebra.conf 

! 

! 22/05/2014 12:12:00 Roger Serra Petit 

! 

hostname Router-R1 

password zebra 

enable password zebra 

! 

interface eth1 

 ip address 202.10.15.1/24 

! 

ip forwarding 

! 

!log file /var/log/quagga/zebra.log 
 
Router BGP R2: 
 
! -*- zebra -*- 

! 

! Arxiu de Configuració: /etc/quagga/zebra.conf 

! 

! 22/05/2014 12:12:00 Roger Serra Petit 

! 

hostname Router-R2 

password zebra 

enable password zebra 

! 

interface eth1 

 ip address 202.10.15.4/24 

! 

interface eth2 

 ip address 192.192.1.21/24 

! 

interface eth3 

 ip address 125.125.10.65/24 

! 

ip forwarding 

! 

!log file /var/log/quagga/zebra.log 

 
Router BGP R3: 
 
! -*- zebra -*- 

! 

! Arxiu de Configuració: /etc/quagga/zebra.conf 

! 

! 22/05/2014 12:12:00 Roger Serra Petit 

! 

hostname Router-R3 

password zebra 

enable password zebra 

! 

interface eth1 

 ip address 192.192.1.20/24 

! 

interface eth2 

 ip address 10.10.10.1/24 

! 

ip forwarding 

! 

!log file /var/log/quagga/zebra. 

 
 

Router BGP R4: 
 
! -*- zebra -*- 

! 

! Arxiu de Configuració: /etc/quagga/zebra.conf 

! 

! 22/05/2014 12:12:00 Roger Serra Petit 

! 

hostname Router-R4 

password zebra 

enable password zebra 

! 

interface eth1 

 ip address 10.10.10.2/24 

! 

interface eth2 

 ip address 40.155.18.1/24 

! 

ip forwarding 

! 

!log file /var/log/quagga/zebra.log 

 
Router BGP R5: 
 
! -*- zebra -*- 

! 

! Arxiu de Configuració: /etc/quagga/zebra.conf 

! 

! 22/05/2014 12:12:00 Roger Serra Petit 

! 

hostname Router-R5 

password zebra 

enable password zebra 

! 

interface eth1 

 ip address 40.155.18.2/24 

! 

interface eth2 

 ip address 124.125.10.15/24 

! 

ip forwarding 

! 

!log file /var/log/quagga/zebra.log 

 

A2. ARXIUS DE CONFIGURACIÓ DIMONI BGPD 

 
Router BGP R1: 
 
! -*- bgp -*- 

! 

! Arxiu de Configuració: /etc/quagga/bgpd.conf 

! 

! 22/05/2014 12:16:00 Roger Serra Petit 

! 

hostname bgpd-R1 

password zebra 

! 

router bgp 100 

 neighbor 202.10.15.4 remote-as 200 

 neighbor 202.10.15.4 version 4 

! 

!log file /var/log/quagga/bgpd.log 

log stdout 
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Router BGP R2: 
 
! -*- bgp -*- 

! 

! Arxiu de Configuració: /etc/quagga/bgpd.conf 

! 

! 22/05/2014 12:16:00 Roger Serra Petit 

! 

hostname bgpd-R2 

password zebra 

! 

router bgp 200 

 neighbor 202.10.15.1 remote-as 100 

 neighbor 202.10.15.1 version 4 

 neighbor 192.192.1.20 remote-as 300 

 neighbor 192.192.1.20 version 4 

 neighbor 124.125.10.15 remote-as 500 

 neighbor 124.125.10.15 version 4 

! 

!log file /var/log/quagga/bgpd.log 

log stdout 

 
Router BGP R3: 
 
! -*- bgp -*- 

! 

! Arxiu de Configuració: /etc/quagga/bgpd.conf 

! 

! 22/05/2014 12:16:00 Roger Serra Petit 

! 

hostname bgpd-R3 

password zebra 

! 

router bgp 300 

 neighbor 192.192.1.21 remote-as 200 

 neighbor 192.192.1.21 version 4 

 neighbor 10.10.10.2 remote-as 400 

 neighbor 10.10.10.2 version 4 

! 

!log file /var/log/quagga/bgpd.log 

! 

log stdout 

 
Router BGP R4: 
 
! -*- bgp -*- 

! 

! Arxiu de Configuració: /etc/quagga/bgpd.conf 

! 

! 22/05/2014 12:16:00 Roger Serra Petit 

! 

hostname bgpd-R4 

password zebra 

! 

router bgp 400 

 neighbor 10.10.10.1 remote-as 300 

 neighbor 10.10.10.1 version 4 

 neighbor 40.155.18.2 remote-as 500 

 neighbor 40.155.18.2 version 4 

! 

!log file /var/log/quagga/bgpd.log 

! 

log stdout 

 
Router BGP R5: 
 
! -*- bgp -*- 

! 

! Arxiu de Configuració: /etc/quagga/bgpd.conf 

! 

! 22/05/2014 12:16:00 Roger Serra Petit 

! 

hostname bgpd-R5 

password zebra 

! 

router bgp 500 

 network 5.5.5.0/24 

 network 23.23.23.0/24 

 neighbor 40.155.18.1 remote-as 400 

 neighbor 40.155.18.1 version 4 

 neighbor 124.125.10.65 remote-as 200 

 neighbor 124.125.10.65 version 4 

! 

!log file /var/log/quagga/bgpd.log 

! 

log stdout 

 
 
 

 


