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Abstraksi

Saat ini, Internet terdiri dari sekitar 26.000 Autonomous System (AS)

yang saling bekerjasama menyediakan akses global. Setiap AS me-

miliki kewenangan administratif sendiri untuk mengatur policy rou-

ting.interdomain. BGP sebagai de facto protokol routing interdoma-

in, memiliki keterbatasan informasi topologi AS tetangga serta policy

routing yang diterapkannya. Hal ini menjadi tantangan dalam me-

nerapkan interdomain traffic engineering. Pendekatan yang umum

dilakukan adalah dengan metode trial and error basis.

Pada tugas akhir ini dibahas perancangan dan implementasi sistem

optimasi interdomain routing pada sebuah stub-multihomed AS, sua-

tu jenis AS yang paling banyak ditemui di Internet saat ini. Sistem ini

memiliki input berupa data riil yang diperoleh dari jaringan ITB. Da-

ta ini berupa data routing BGP, policy routing interdomain, dan tra-

ffic demand. Data ini dimasukkan ke dalam simulator C-BGP untuk

kemudian dilakukan komputasi pemilihan rute terbaik. Selanjutnya,

dengan berdasar atas statistik trafik interdomain, dibuat beberapa

skenario yang mungkin untuk diterapkan sebagai implementasi traffic

engineering. Sebagai verifikasi, setiap skenario akan diujicobakan de-

ngan trafik yang di-generate dari data netflow ITB. Hasil dari sistem

akan berupa utilitas dari setiap jalur yang dimiliki ITB untuk setiap

skenario yang dilakukan. Dengan diketahuinya nilai utilitas ini, da-

pat ditentukan skenario yang paling efektif untuk diterapkan dalam

interdomain routing.

Kata kunci : BGP, Autonomous System, Traffic Engineering, Inte-

rdomain Routing



Abstract

Today’s Internet is composed of approximately 26.000 Autonomous

System which cooperate each other to provide global access. Each

AS has administrative control to its own interdomain routing policy.

BGP, as a defacto protocol in interdomain routing, has limitation on

its view about neighboring AS topology and routing policy. This poses

challenges to implement interdomain traffic engineering. Even there

are many approaches addressing this problem exist, most common

implemented solution is based on trial and error basis.

This work studies the design and implementation of interdomain ro-

uting optimization system in a stub-multihomed AS, which is a type

of AS that is mostly found in today’s Internet. The system taken

real data from ITB network. This includes BGP routing data, inte-

rdomain routing policy, and ITB’s traffic demand. A BGP simulator

called C-BGP is used to compute best routes according to data input.

After that, based on interdomain traffic statistics, some optimization

scenarios are generated. To verify which scenario is the best, each

scenario is fed into C-BGP using interdomain traffic generated from

netflow data. The result of the sistem is link utilization for each sce-

nario. From the utilization value, which scenario is the most effective

to implement might be chosen.

Keywords : BGP, Autonomous System, Traffic Engineering, Interdo-

main Routing
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Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada awalnya, Internet adalah suatu eksperimen jaringan komputer yang digu-

nakan untuk penelitian. Pada perkembangannya, Internet kemudian menjadi

jaringan komputer yang terdistribusi dan mendunia. Internet membawa trafik

berupa informasi yang dikirim dan diterima oleh orang atau mesin yang berada

di dua tempat yang berbeda, selama mereka terkoneksi dengan jaringan. Seca-

ra umum, Internet merupakan kumpulan komputer yang terkoneksi secara fisik,

baik melalui fiber optic, maupun melalui gelombang elektromagnetik (misalnya

dengan satelit atau sistem radio terestrial).

Secara administratif, Internet terbagi atas ribuan Autonomous System (AS)

yang saling bertukar informasi berupa informasi routing menggunakan exterior

routing protocol, yang disebut dengan BGP (Border Gateway Protocol). Saat

ini, sekurangnya ada 26000 Autonomous System, yang terbagi dua yaitu stub AS

(84%) dan transit AS (16%) [6]. Stub AS adalah AS yang mengirim dan meneri-

ma paket IP(Internet Protocol), tetapi tidak menerima transit paket. Sedangkan

transit AS adalah AS yang menyetujui untuk menjadi transit paket IP dari salah

satu AS neighbour ke AS neighbour yang lain. Selain istilah stub AS dan transit

AS, terdapat juga istilah multihomed dan single-homed. Sebuah jaringan disebut

multihomed, bila ia terkoneksi dengan lebih dari satu upstream provider.

Stub-multihomed AS adalah tipe AS yang paling banyak ditemui di Inter-

net saat ini. Pada AS model ini, peningkatan performa jaringan dan faktor biaya
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menjadi alasan utama perlunya diterapkan optimasi. Ada bermacam-macam tek-

nik optimasi pada interdomain routing misalnya optimasi trafik (outgoing traffic

dan incoming traffic), optimasi pada protokol interdomain routing, penambahan

konektivitas fisik, dan lain-lain, dengan motivasi pada umumnya adalah meng-

evaluasi dan mengembangkan performa jaringan IP yang dikenal sebagai proses

traffic engineering.

Traffic Engineering pada interdomain routing pada intinya adalah pengatur-

an incoming traffic dan outgoing traffic. Pengaturan outgoing traffic dilakukan

pada border router suatu AS agar dapat mengutilisasi jalur outgoing route secara

optimal. Sedangkan pengaturan incoming traffic, lebih kompleks dibandingkan

pengaturan outgoing traffic. Hal ini dikarenakan jalur yang diikuti oleh paket

bergantung pada keluaran dari proses BGP dari setiap transit router antara AS

sumber dan AS tujuan.

BGP, sebagai satu-satunya de facto protokol routing antar AS di Internet,

adalah sebuah policy based routing protocol yang memiliki keterbatasan terutama

dalam hal sedikitnya informasi tentang topologi dari suatu AS tetangga dan juga

sedikitnya pengetahuan tentang routing policy yang diterapkan oleh suatu AS

berkaitan dengan trafik yang berasal darinya, melaluinya, ataupun yang menuju

padanya. Faktor-faktor ini menyebabkan teknik optimasi jaringan dengan meng-

gunakan BGP dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti traffic demand, routing poli-

cy, dan performance objective yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa pen-

dekatan telah dilakukan untuk melakukan optimasi interdomain routing seperti

kerjasama kooperatif antar AS, multiple-objective optimization pada BGP, SPVP

(Simple Path Vector Protocol), HLP (Hybrid link-state and path vector proto-

col) dan lain-lain. Meskipun demikian, pada prakteknya, optimasi interdomain

routing pada umumnya dilakukan dengan metode trial and error [5]. Metode

ini mengharuskan operator jaringan untuk mencobakan policy dan route filtering

yang mungkin, secara langsung pada jaringan operasional. Hal ini tentu memiliki

resiko yaitu menurunnya performa jaringan dikarenakan kemungkinan terjadinya

kesalahan misconfiguration pada sistem maupun kesalahan dalam menerapkan

routing policy. Selain itu, meskipun saat ini banyak terdapat software simulasi

untuk interdomain routing, beberapa diantaranya tidak scalable sehingga tidak

bisa digunakan untuk mensimulasikan kondisi jaringan sebenarnya. Untuk itu
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diperlukan suatu sistem yang dapat mensimulasikan kondisi jaringan sebenarnya

untuk kemudian dicobakan routing policy yang cocok untuk diterapkan sehingga

peningkatan performa routing interdomain yang optimal dapat dipenuhi.

1.2 Tujuan

Tugas akhir ini bertujuan untuk merancang sistem optimasi routing interdomain.

Sebelumnya akan dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi optimasi

routing interdomain. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan sebagai landasan

perancangan sistem optimasi routing interdomain. Studi kasus dilakukan pada

jaringan ITB.

1.3 Perumusan Masalah

Masalah utama yang akan menjadi pokok bahasa utama tugas akhir ini adalah

sebagai berikut :

• Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi optimasi routing interdomain ?

• Bagaimana bentuk sistem optimasi routing interdomain yang tidak berda-

sar pada trial and error basis ?

• Bagaimana bentuk implementasi sistem optimasi routing interdomain pada

sebuah stub-multihomed AS ?

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Pada tugas akhir ini, permasalahan dibatasi sebagai berikut :

• Optimasi interdomain dilakukan pada stub-multihomed AS

• Penelitian ini dilakukan dengan mengambil studi kasus jaringan ITB

• Teknik optimasi yang dilakukan tidak pada tingkat protokol (tidak mela-

kukan perubahan apapun pada spesifikasi protokol BGP)
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• Teknik optimasi dilakukan dengan memanipulasi atribut-atribut BGP dan

routing policy

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam Tugas Akhir ini dapat dibagi menjadi

5 bagian yaitu :

• Studi literatur.

Tahapan ini dimaksudkan sebagai tahap penggalian konsep dasar serta de-

tail operasional BGP dan juga pendekatan-pendekatan yang pernah dila-

kukan untuk mengimplementasikan traffic engineering pada interdomain

routing. Selain itu juga tentang bahasa pemrograman serta algoritma yang

akan dipakai untuk realisasi sistem optimasi BGP.

• Perancangan sistem optimasi BGP.

Tahapan ini dimaksudkan untuk mengambil, mempelajari dan menganalisis

data-data yang diperoleh dari BGP untuk kemudian dilakukan proses kom-

putasi berdasarkan algoritma dan standar BGP. Pada tahap ini dilakukan

analisis data trafik dan data routing BGP pada jaringan ITB. Hasil dari

analisis ini digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam membuat sistem

optimasi BGP.

• Pembuatan sistem optimasi BGP.

Tahapan ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan perancangan di ta-

hap sebelumnya menjadi suatu bentuk sistem yang riil dan menghasilkan

output berupa policy routing. Sistem ini memiliki input data riil dari ja-

ringan ITB yang kemudian dimodelkan pada suatu software pemodelan.

Software pemodelan tersebut, dengan bantuan algoritma optimasi sederha-

na, melakukan komputasi untuk menghitung utilisasi setiap jalur menuju

Internet yang dimiliki ITB.

• Evaluasi dan verifikasi.
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Tahap ini merupakan tahap terakhir di mana akan dilakukan analisis per-

bandingan antara sebelum menggunakan sistem optimasi BGP dengan se-

sudah menggunakan sistem optimasi BGP.

1.6 Kontribusi

Pada tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa :

1. Statistik data routing interdomain

Hasil analisis data routing BGP ITB pada tabel 3.1 di Bab 3 memberik-

an gambaran yang jelas tentang hubungan interdomain ITB dengan AS

lain di Internet. Selain itu juga diperoleh breakdown data routing BGP

ITB yang berkaitan dengan variasi rute dan distribusi rute terhadap pan-

jang AS PATH nya (Gambar 3.3 dan Gambar 3.4). Statistik ini digunakan

sebagai dasar perancangan sistem optimasi routing interdomain terutama

yang berkaitan dengan informasi routing interdomain yang dimiliki ITB.

2. Statistik trafik interdomain

Dengan menganalisis data trafik interdomain ITB selain didapatkan tren

distribusi outbound traffic menuju suatu tujuan tertentu yang menjadi po-

pular destinations, didapatkan juga tren distribusi besar outbound traffic

terhadap panjang AS PATH. Analisis ini terdapat pada bab 3 dan dije-

laskan dengan Gambar 3.6 dan Gambar 3.7. Statistik trafik ini digunakan

sebagai dasar perancangan skenario-skenario optimasi yang merupakan ba-

gian dari sistem optimasi routing interdomain.

3. Perancangan dan Implementasi Sistem optimasi routing interdo-

main

Pada bab 4 dilakukan perancangan dan implementasi sistem optimasi ro-

uting interdomain. Skema sistem dijelaskan pada Gambar 4.1 sedangkan

flowchart sistem pada Gambar 4.2. Sistem ini diujicobakan untuk me-

lakukan optimasi routing interdomain pada trafik outbound pada sebuah

stub-multihomed AS. Hasil dari sistem ini berupa utilitas jalur tiap jam
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untuk setiap skenario policy routing yang diterapkan. Kelebihan sistem ini

adalah menggunakan data riil dari jaringan operasional sehingga efek dari

perubahan flow trafik akibat perubahan policy routing dapat disimulasikan

dengan tepat.

1.7 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika berikut ini. Pada Bab 1 ini dibahas

tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, perumusan masalah, pemba-

tasan masalah, serta metodologi yang digunakan dalam tugas akhir. Pada bab

ini juga dibahas kontribusi yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian tugas

akhir.

Pada Bab 2 dibahas tentang sejarah arsitektur dan organisasi Internet mulai

dari masa awal ARPANET hingga Internet seperti yang kita kenal saat ini. Pada

bab yang sama juga dibahas tentang BGP sebagai satu-satunya protokol yang

digunakan dalam hubungan interdomain di Internet. Sebagai penutup Bab 2,

dibahas tentang traffic engineering khususnya dalam interdomain routing.

Bab 3 membahas tentang analisis routing interdomain. Penelitian ini meng-

ambil kasus jaringan ITB. Analisis routing interdomain ITB meliputi pengum-

pulan data konfigurasi router, pemodelan topologi jaringan, pengumpulan data

routing, dan karakterisasi trafik interdomain.

Bab 4 membahas tentang pendekatan yang dilakukan dalam merancang dan

mengimplementasikan sistem optimasi routing interdomain, analisis sistem terse-

but, dan verifikasi atas hasil yang diberikan oleh sistem optimasi.

Pada bab terakhir, Bab 5, diberikan kesimpulan atas penelitian yang dilakuk-

an, kemudian ditutup dengan saran perbaikan untuk pengembangan sistem lebih

lanjut dan juga saran perbaikan untuk jaringan ITB.
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Bab 2

Dasar Teori

2.1 Internet

2.1.1 Sejarah dan Arsitektur Internet

Internet diawali dari eksperimen jaringan komputer pada akhir 1960-an oleh AR-

PA (Advanced Research Project Agency) milik DoD (Department of Defense)

Amerika Serikat. Jaringan ini diberi nama ARPANET. Eksperimen ini melibatk-

an universitas-universitas dan perusahaan-perusahaan di Amerika yang secara

bersama-sama melakukan riset pada jaringan ARPANET.

Pada akhir tahun 1969, jaringan ARPANET telah dapat menghubungkan

4 node jaringan yaitu UCLA (University of California at Los Angeles), UCSB

(University of California at Santa Barbara), SRI (Standford Research Institute)

dan UTAH. Gambar 2.1 menunjukkan arsitektur ARPANET tahun 19691.

Pada tahun-tahun berikutnya, node yang terhubung ke ARPANET semakin

banyak. Seiring dengan banyaknya node dalam jaringan ARPANET, pada per-

iode 1970-an terjadi penemuan-penemuan penting yang memicu pesatnya per-

kembangan Internet. Penemuan ini antara lain sistem operasi UNIX, electronic

mail (email), ethernet, dan protokol TCP/IP. Pada tahun 1983, jaringan AR-

PANET telah terhubung dengan jaringan-jaringan lainnya yang berbasis paket

radio, satelit dan ethernet, serta telah dapat menghubungkan UCL (University

1http://www.computerhistory.org/internet history/internet historyshtml
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Gambar 2.1: Peta topologi jaringan ARPANET 1969

Gambar 2.2: Peta topologi Internet 1983
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College London) di Inggris ke jaringan ARPANET. Gambar 2.2 menggambarkan

topologi Internet pada tahun 19831.

Pada akhir tahun 1990, mulai banyak bermunculan ISP(Internet Service Pro-

vider) komersil sebagai jawaban atas tantangan akan kebutuhan penyediaan akses

jaringan dan komunikasi. Istilah ISP ini mengacu kepada penyedia layanan ak-

ses Internet kepada siapa saja, baik langsung kepada end user maupun kepada

penyedia layanan Internet lainnya. Internet kemudian berkembang sebagai sebu-

ah industri raksasa yang terdiri atas ribuan jaringan komputer di seluruh dunia

yang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Jaringan-jaringan komputer

tersebut dapat saling terhubung secara langsung ataupun melalui suatu network

exchange points(misalnya ISP besar seperti UUNet, Qwest, Sprint, dan lain-lain).

Dari konektivitas inilah muncul istilah-istilah seperti Tier 1 ISP, Tier 2 ISP, dan

Tier 3 ISP.

Tier 1 ISP [1] adalah ISP yang terhubung dengan keseluruhan Internet de-

ngan hanya melakukan peering (Settlement Free Interconnection). Tier 1 ISP

sering juga disebut sebagai “Transit-free” karena ISP jenis ini tidak menerima

tabel transit secara penuh dari ISP lainnya untuk mencapai keseluruhan Internet.

ISP jenis ini misalnya AT&T, Global Crossing (GX), Level 3, Verizon Business

(dahulu bernama UUNet), NTT Communications, Qwest, SAVVIS, Sprint Ne-

xtel Corporation, AOL Transit Data Network(ATDN). Berbeda dengan Tier 1

ISP, Tier 2 ISP selain melakukan peering dengan ISP yang lain, juga membeli

IP transit agar dapat mencapai keseluruhan dari Internet. Sedangkan Tier 3 ISP

adalah ISP yang untuk mencapai Internet harus membayar IP transit dari ISP

lain (pada umumnya Tier 2 ISP).

Suatu ISP, agar dapat terhubung dengan pelanggannya maupun ISP lain, me-

miliki suatu titik akses yang disebut dengan Point of Presence (PoP). Pembagian

jenis ISP juga dapat dilakukan dengan berdasar pada PoP yang dimiliki oleh ISP,

misalnya ISP regional memiliki PoP yang tersebar di seluruh penjuru daerah, ISP

nasional memiliki PoP yang tersebar di seluruh penjuru negara, dan seterusnya.

ISP-ISP terhubung antara satu dengan yang lainnya di suatu exchange points.

1http://www.computerhistory.org/internet history/internet history 80s.shtml
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Di tempat inilah, ISP-ISP tersebut saling bertukar trafik milik pelanggan mere-

ka. Gambar 2.3 adalah peta jaringan Level 31 , salah satu Tier 1 ISP, sedangkan

gambar 2.4 menunjukkan model internet exchange di Amsterdam IX2 .

2.1.2 Organisasi dan Routing di Internet

2.1.2.1 Organisasi Internet

Jaringan-jaringan komputer yang membentuk Internet saat ini, dioperasikan oleh

banyak institusi yang independen satu dengan yang lainnya. Secara umum, or-

ganisasi Internet dapat dibagi menjadi 2 tingkatan yaitu intradomain dan inte-

rdomain.

Sebuah domain terdiri atas kumpulan jaringan-jaringan komputer yang ber-

ada dalam satu otoritas yang sama. Router dalam domain bertanggung jawab

mengantarkan paket agar dapat mencapai setiap penjuru dalam domain tersebut.

Router-router ini biasanya saling terhubung baik dengan jalur Synchronous Op-

tical Networking (SDH/SONET) maupun Ethernet. Router utama yang berada

dalam sebuah domain sering disebut sebagai core router, sedangkan router yang

menjadi penghubung antar domain disebut sebagai border router.

Tingkatan kedua dalam organisasi internet adalah interdomain. Pada ting-

katan ini terjadi interkoneksi antar satu domain dengan domain lainnya. Di

Internet, domain dikenal dengan istilah Autonomous System(AS). Setiap AS me-

miliki pengenal yang disebut dengan Autonomous System Number(ASN). ASN

ini dapat diperoleh dari Internet Registry yang bertanggung jawab pada suatu

daerah, misalnya APNIC (Asia Pacific Network Information Center) yang ber-

tanggung jawab di wilayah Asia Pasifik. Setiap ASN yang didelegasikan pada

suatu AS disebut sebagai ASN public. ASN inilah yang dipergunakan sebagai

identitas dan juga informasi yang saling dipertukarkan dalam hubungan interdo-

main. Suatu domain dapat tidak memiliki ASN public karena hanya memiliki

satu koneksi ke Internet melalui satu ISP, misalnya perusahaan atau universitas.

Pada kenyataannya di Internet, suatu domain tidak memiliki tingkatan yang

sama. Menurut [7], ada dua jenis interkoneksi antar domain, yaitu hubungan

1http://www.level3.com/images/global map/Level 3 Network map.pdf
2http://www.ams-ix.net/technical/topology.html
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Gambar 2.3: Peta Jaringan ISP Level 3 tahun 2007

Gambar 2.4: Topologi Amsterdam Internet Exchange tahun 2007
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customer-provider dan peer-to-peer. Dalam hubungan customer-provider,

pelanggan membayar atas konektivitas yang diberikan oleh penyedia akses (ISP).

Hal ini berarti ISP bersedia untuk meneruskan paket menuju tujuan yang dii-

nginkan pelanggan. Sedangkan pada hubungan peer-to-peer, masing-masing do-

main setuju untuk berbagi biaya agar dapat mempertukarkan trafik antar pe-

langgan domain-domain tersebut. Dalam hubungan jenis ini tidak terjadi pe-

nerusan transit trafik. Selain itu, dalam hubungan peer-to-peer, selain pertim-

bangan teknis seperti lokasi untuk melakukan peering, faktor ekonomi menjadi

faktor penting dalam menentukan perlu tidaknya suatu domain melakukan pee-

ring dengan domain lain. Sebagai contoh jenis hubungan ini, perhatikan Gambar

2.5 yang menunjukkan jenis hubungan interdomain antara ITB dengan domain-

domain lain di Internet.

Berdasarkan klasifikasi domain berdasarkan hubungannya seperti yang telah

dijelaskan di atas, [11] membagi domain menjadi dua bagian besar, yaitu Transit

AS dan Stub AS. Transit AS adalah AS yang tugas utamanya meneruskan paket

dari domain tetangganya menuju ke domain tetangganya yang lain. Transit AS

ini lah yang membentuk inti dari Internet. Sedang Stub AS adalah AS yang tidak

menyediakan transit paket. Menurut [6], saat ini terdapat sekitar 22.072 stub

AS (84% dan 4.143 transit AS(16%).

Selain pembagian di atas, [8] membagi domain berdasarkan jenis layanan yang

diberikan kepada pelanggan, yaitu content consumer dan content provider.

Pada content consumer trafik yang diterima jauh lebih besar daripada trafik

yang diberikan. Content consumer ini banyak ditemui terutama pada jenis stub

AS. ITB adalah salah satu contoh content consumer. Sedangkan pada content

provider, trafik yang diberikan jauh lebih besar daripada trafik yang diterima.

Contoh content provider ini adalah Google dan Yahoo.

2.1.2.2 Internet Routing

Pengalamatan (addressing) adalah pondasi dari arsitektur Internet. Salah satu

fungsi dasar dari arsitektur routing adalah untuk mengakomodasi alamat untuk

setiap trafik yang diarahkan menuju tujuan tertentu. Seiring dengan semakin
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Gambar 2.5: Sketsa hubungan ITB dengan domain lain di Internet

“membesarnya” Internet, strategi pengalamatan perlu dilakukan agar penerusan

paket dapat berjalan dengan baik.

Setiap host di Internet, perlu memiliki alamat yang unique agar dapat berko-

munikasi satu dengan lainnya. Alamat ini dipergunakan sebagai identitas dalam

pertukaran informasi antar host-host tersebut. Saat ini, protokol de facto yang

banyak digunakan di Internet adalah IPv4 (Internet Protocol version 4), atau

cukup disebut dengan IP(Internet Protocol).

IP address adalah sistem pengalamatan yang unik dengan nilai 4 octet (32

bit) yang dituliskan dengan dotted-decimal yang membentuk pola A.B.C.D di-

mana tanda titik (.) berfungsi untuk membagi setiap 4 octet dari IP address.

Contoh alamat IP adalah 167.205.8.1. Setiap IP address terdiri atas 2 bagian

yaitu alamat jaringan (network number) dan alamat host (host number). Ala-

mat jaringan berfungsi sebagai identitas host sebagai bagian dari suatu jaringan,

sedangkan alamat host berfungsi sebagai identitas sebagai host itu sendiri dalam

suatu bagian jaringan. Alamat jaringan dari suatu alamat host bisa diketahui

dari netmask yang diberikan, misalnya untuk IP address 167.205.8.1 netmask

255.255.255.224 maka alamat jaringannya 167.205.8.0. Netmask dalam notasi bi-
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ner adalah serangkaian biner 1 yang kontinu diikuti oleh serangkain biner 0 yang

kontinyu. Notasi netmask sering juga dituliskan dalam bentuk desimal seperti

contoh di atas tadi. Gabungan antara alamat jaringan dan netmask sering ditu-

liskan sebagai A.B.C.D/P dimana A.B.C.D adalah alamat jaringan dalam format

desimal dan P adalah prefixlength. Misal untuk contoh sebelumnya dapat ditu-

liskan sebagai 167.205.8.0/27.

Setiap AS di Internet diberikan alamat prefix jaringan yang dapat digunakan

untuk jaringan mereka atau didelegasikan ke pelanggan mereka. Pemberian ala-

mat prefix jaringan ini dilakukan oleh RIR (Routing Information Registry) yang

bertanggung jawab di daerah tertentu di seluruh dunia. RIR ini misalnya AP-

NIC di Asia Pacific, ARIN di Amerika dan Kanada, RIPE di Eropa, dan AFNIC

di Afrika. Alamat prefix jaringan ini, beserta dengan ASN, digunakan sebagai

identitas yang saling dipertukarkan dalam hubungan interdomain routing.

Routing di Internet diperlukan dalam menentukan jalur untuk mengantarkan

paket ke alamat tujuan. Pada kenyataannya di Internet, sangat mungkin terjadi

keadaan di mana banyak jalur yang dapat ditempuh untuk menuju suatu alamat

tertentu. Agar dapat menentukan jalur mana yang akan dipakai, masing-masing

router (alat yang bertugas merutekan paket) saling bertukar informasi tentang

topologi jaringan miliknya. Hal ini merupakan salah satu fungsi dari protokol

routing. Di Internet, routing ditangani oleh dua protokol routing yang masing-

masing memiliki tujuan yang berbeda. Protokol routing intradomain bertugas

mengatur routing di dalam domain, sedangkan protokol routing interdomain ber-

tugas mengatur routing antar domain.

Menurut [8], ada dua hal utama yang menjadi alasan pembagian jenis rou-

ting di atas. Yang pertama adalah kebutuhan akan skalabilitas. Protokol routing

intradomain biasanya memiliki pengetahuan yang detil tentang topologi domain

secara keseluruhan. Protokol ini mampu menangani routing menuju ke setiap

tujuan dalam domain. Berbeda dengan protokol routing intradomain, protokol

routing interdomain tidak memiliki pengetahuan yang detail tentang topologi

Internet. Pengetahuan protokol ini hanya sebatas interkoneksi antar domain sa-

ja. Selain itu, protokol ini hanya menangani routing hanya kepada kumpulan

IP address yang besar saja, akibatnya protokol ini tidak dapat mengantarkan

paket ke setiap tujuan di Internet. Hal ini berarti juga mengurangi beban dari
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router-router di jaringan karena router-router tersebut cukup memiliki tabel rou-

ting pada tingkat alamat prefix jaringan yang telah diagregasi. Alasan kedua dari

pembagian routing adalah independensi dari domain. Setiap domain diperbolehk-

an untuk mengatur routing intradomain mereka secara bebas dan independen dan

juga diperbolehkan untuk menerapkan routing policy yang sesuai untuk mereka.

Policy ini misalnya suatu domain menolak untuk meneruskan paket transit yang

ditujukan ke domain lain. Dengan adanya independensi ini, routing di interdo-

main lebih kompleks daripada routing intradomain karena policy routing yang

diterapkan oleh suatu AS berpengaruh terhadap AS lainnya, khususnya AS te-

tangga. [10] menambahkan sebuah alasan adanya pembagian jenis routing yang

sekaligus menjadi tantangan dalam interdomain routing yaitu masalah privasi.

Suatu AS pada umumnya tidak ingin mengungkap topologi intradomain mereka

kepada AS lain. Selain itu, suatu AS juga tidak ingin mengungkap hubungan

bisnis mereka dengan AS tetangga mereka, baik itu hubungan customer-provider

maupun hubungan peer-to-peer, sebagai strategi bisnis menghadapi pesaing.

2.2 Border Gateway Protocol(BGP)

Pada bagian ini akan dibahas khusus mengenai protokol routing interdomain yang

menjadi obyek dalam penelitian.

2.2.1 Pengenalan BGP

BGP adalah de facto protokol routing standar yang bertujuan untuk memilih

jalur-jalur interdomain. BGP merupakan prefix-based path-vector protocol. Fung-

si utama dari BGP adalah untuk mempertukarkan network reachability informa-

tion antar suatu BGP router dengan BGP router yang lain. Dalam informasi

ini terdapat juga informasi jumlah AS yang berada dalam jalur penyampaian

informasi tersebut. Dengan adanya informasi ini, dapat dibentuk grafik dari AS

path yang saling terkoneksi sehingga dapat menghindari terjadinya routing loop.

Selain fungsi di atas, BGP juga digunakan untuk menerapkan policy routing di

tingkat interdomain.
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2.2.2 Operasi BGP

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fungsi utama BGP adalah untuk mem-

pertukarkan network reachability information antar BGP router dengan BGP ro-

uter yang lain. Informasi routing ini dipertukarkan dengan membangun sebuah

sesi yang berlandaskan pada koneksi TCP antar satu BGP router dengan BGP

router yang lain. Dengan menggunakan protokol TCP ini, BGP menghilangk-

an kebutuhan akan protokol khusus untuk menangani fragmentasi dari pesan

update, retransmisi, acknowledgement (pemberitahuan balasan) dan sequencing

(pengurutan). Setelah sesi terbangun, semua route yang terbaik diumumkan ke

BGP router tetangga (gambar 2.6). Ada dua jenis hubungan BGP yaitu iBGP

(internal BGP) yang berfungsi agar router-router internal mengetahui rute untuk

mencapai suatu tujuan dan eBGP (external BGP) yang berfungsi untuk mengu-

mumkan reachable prefixes ke BGP router tetangga. IBGP beroperasi di dalam

AS, sedangkan eBGP beroperasi antar AS. Perbedaan iBGP dengan eBGP adalah

bahwa iBGP tidak melakukan perubahan atribut AS path. Untuk menghindari

routing loops, dalam satu AS koneksi antar BGP router dengan iBGP diterapkan

topologi full mesh. Gambar 2.7 menunjukkan contoh sesi iBGP dan eBGP.

Pada suatu jaringan yang besar dan memiliki banyak koneksi interdomain,

topologi full mesh tidak scalable karena harus ada n−1
2

n iBGP session. Untuk

itu, solusi yang dapat dilakukan adalah menggunakan route reflector [3] atau

confederation [12].

Setelah semua route yang terbaik diumumkan ke BGP router tetangga, BGP

router kemudian menangani kestabilan tabel routing yang dimilikinya. Apabila

ada perubahan tabel routing, hanya informasi update yang diumumkan ke BGP

peer nya. BGP tidak mensyaratkan refresh tabel routing secara periodik oleh

karena itu agar perubahan policy lokal dapat langsung diterapkan dengan benar

tanpa perlu mereset sesi BGP, diperlukan kemampuan route refresh dari router

BGP tersebut [4].

Ada 4 jenis message yang dapat dipertukarkan antar router BGP :

1. OPEN : digunakan untuk membangun sesi BGP antara dua router

2. UPDATE : berisi reachability information. UPDATE dapat berisi infor-

masi prefix yang ingin diumumkan ataupun menarik kembali (withdraw)
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Gambar 2.6: Operasi dasar dari BGP

Gambar 2.7: Topologi Jaringan dengan sesi iBGP dan eBGP
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informasi prefix yang telah diumumkan. Beberapa pengumuman maupun

withdrawal ini dapat dikirimkan dengan sebuah paket BGP UPDATE.

3. NOTIFICATION : digunakan untuk mengakhiri sesi BGP yang disebabk-

an oleh error.

4. KEEPALIVES : digunakan sebagai penanda bahwa sesi BGP tetap ber-

langsung meskipun pesan UPDATE atau NOTIFICATION tidak diterima

dalam periode waktu tertentu.

Ketika router mengumumkan suatu prefix ke tetangganya, hal ini berarti bah-

wa router penerima dapat mencapai prefix tersebut dengan cara meneruskan tra-

fik menuju ke pengirim yang meng-advertise prefix tersebut. Apabila router pe-

ngirim informasi tidak dapat mencapai prefix itu lagi atau tidak ingin membawa

trafik menuju tujuan prefix tadi, router ini akan mengirimkan pesan UPDATE

ke router tetangganya, mengatakan bahwa rute menuju prefix tadi dihapus (wi-

thdrawn). Hal ini berarti setiap kali sebuah router mengganti rute terbaiknya

maka ia harus memberitahukan perubahan ini kepada setiap router tetangganya

yang telah diberitahu tentang rute ini sebelumnya.

Selain meng-advertise prefix, BGP juga mengizinkan informasi lain untuk di-

advertise ke BGP router tetangga. Informasi ini dalam BGP disebut dengan

atribut. Atribut merupakan salah satu pertimbangan dalam proses pemilihan

rute terbaik dari semua rute yang diterima untuk suatu prefix tertentu. Da-

lam proses inilah operator jaringan dapat melakukan manipulasi terhadap suatu

rute dengan cara mengubah atribut yang terkait dengan prefix rute tadi. Atri-

but BGP ini dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu well-known mandatory,

well-known discretionary, optional transitive dan optional non-transitive. Atribut

yang transitive dapat diteruskan ke AS tetangga, sedang atribut non-transitive

tidak dapat diteruskan ke AS tetangga. Tabel 2.1 menunjukkan beberapa atribut

penting dalam BGP beserta pembagiannya.

2.2.3 Pemilihan rute terbaik dalam BGP

Agar dapat lebih mudah dalam memahami proses pemilihan rute dalam BGP,

perhatikan gambar BGP router yang telah di sederhanakan di Gambar 2.7. Ro-
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Atribut Jenis Atribut Fungsi

ORIGIN well-known manda-

tory

mendefinisikan asal jalur in-

formasi

AS PATH well-known manda-

tory

berisi rangkaian segemen ja-

lur AS

NEXT HOP well-known manda-

tory

mendefinisikan alamat IP

(unicast) yang digunakan

sebagai next hop untuk su-

atu tujuan

MULTI EXIT DISC optional non-

transitive

membedakan titik masuk

yang banyak menuju ke su-

atu AS

LOCAL PREF well-known discretio-

nary

menunjukkan tingkatan pe-

milihan rute

COMMUNITY optional transitive menandai rute pelanggan,

rute milik peer, maupun ru-

te pada suatu area geografis

tertentu

Tabel 2.1: Atribut-atribut penting dalam BGP

uter terdiri dari 4 komponen utama. Komponen pertama adalah filter input dan

output yang dapat dikonfigurasikan untuk setiap sesi BGP. Fungsi dari filter rute

adalah untuk menolak rute yang diterima atau dikirim oleh router atau dapat

juga digunakan untuk memanipulasi atribut rute tersebut. Misalnya filter yang

diterapkan hanya untuk menerima rute yang memiliki AS path yang berisi se-

kumpulan AS yang terpercaya. Proses filter ini dilakukan oleh operator jaringan.

Komponen kedua adalah tabel routing BGP. Tabel routing ini berisi semua rute

yang diterima oleh router dan lolos dari proses filter input. Atribut dari route

ini disimpan dalam tabel routing dan mungkin telah diupdate oleh filter input.

Komponen ketiga adalah decision process. Dalam proses ini terjadi pemilihan ru-

te terbaik dari rute-rute yang disimpan dalam tabel routing untuk setiap prefix

tujuan. Ketika sebuah rute dipilih sebagai rute terbaik untuk suatu prefix tujuan,

rute tersebut kemudian diinstall di tabel forwarding dan diumumkan ke router
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Gambar 2.8: Sketsa sebuah router BGP

tetangga. Tabel forwarding ini adalah komponen keempat dari router. Untuk se-

tiap paket yang diterima, tabel forwarding ini akan dilihat kemudian ditentukan

outgoing interface yang harus digunakan untuk meneruskan paket ke tujuan.

Proses pemilihan rute terbaik untuk suatu prefix tujuan melibatkan kriteria

pemilihan yang sering disebut dengan best path selection algorithm yang akan

dijelaskan berikut ini.

1. Memilih rute dengan nilai LOCAL PREF yang terbesar. Atri-

but ini digunakan untuk memilih rute yang lebih diprioritaskan dibanding

rute lain untuk prefix tujuan yang sama. Rute yang memiliki nilai LO-

CAL PREF yang lebih besar akan lebih diprioritaskan.

2. Memilih rute dengan AS PATH terpendek. Ketika informasi routing

dipropagasikan dalam jaringan, ASN akan ditambahkan dalam AS PATH.

Dengan memilih AS PATH terpendek, BGP mengasumsikan semakin pen-

dek AS PATH maka semakin kecil delay yang akan diperoleh. Tentunya

hal ini tidak sepenuhnya benar dalam kenyataannya di Internet.
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3. Memilih rute dengan nilai ORIGIN yang terkecil. Atribut ini meng-

indentifikasikan bagaimana suatu originating AS mengetahui tentang suatu

rute. Nilai ORIGIN ini dapat berupa IGP, EGP, maupun INCOMPLETE.

4. Memilih rute dengan nilai MED terkecil. Rute tanpa atribut MED di-

anggap memiliki MED terendah. MED ini digunakan untuk memilih egress

point dalam domain lokal. Aplikasi MED yang paling sering digunakan

adalah cold potato routing yang bertujuan untuk membawa trafik selama

mungkin berada dalam domain lokal sebelum diteruskan ke domain tetang-

ga.

5. Memilih rute eBGP dibandingkan rute iBGP. Hal ini digunakan agar

paket dapat segera mungkin meninggalkan domain (hot potato routing).

6. Memilih rute yang memiliki IGP cost paling kecil menuju egress

point. Hal ini bertujuan juga agar paket dapat segera mungkin mening-

galkan domain (hot potato routing). Hal ini dicapai dengan cara menga-

rahkan trafik ke border router terdekat berdasarkan nilai IGP cost.

7. Pemilihan rute terbaik berdasarkan implementasi vendor secara spesifik jika

masih terdapat rute yang memiliki paling sedikit 2 alternatif hingga langkah

ini. Contohnya memilih rute yang memiliki alamat IP paling kecil, atau

memilih rute yang berumur lebih lama.

Aturan-aturan di atas, kecuali nomor 1, disebut dengan aturan tie-breaking

dari proses keputusan dalam BGP. Algoritma tie-breaking ini dimulai dengan

menganggap semua rute menuju ke tujuan adalah sama dan sebanding, kemudi-

an algoritma ini memilih rute-rute yang akan dihapus dari pertimbangan. Hal

inilah yang menyebabkan atribut LOCAL PREF tidak termasuk dalam aturan

tie-breaking.

2.3 Traffic Engineering

Traffic Engineering pada Internet, secara umum, mengacu pada aspek-aspek re-

kayasa jaringan dalam kaitannya dengan isu evaluasi performa dan optimasi per-

forma dari jaringan yang beroperasi[2] . Traffic engineering ini meliputi aplikasi
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teknologi dan prinsip-prinsip sains untuk mengukur, mengkarakterisasi, memo-

delkan, dan mengendalikan trafik jaringan.

Secara umum, tujuan dari traffic engineering adalah sebagai berikut :

1. Memindahkan trafik dari jalur yang mengalami kongesti

2. Membagi rata beban trafik ke seluruh jaringan untuk meningkatkan jumlah

trafik yang dapat ditangani oleh jaringan

3. Bereaksi dengan cepat apabila terjadi kegagalan sistem atau kegagalan ja-

ringan dengan cara memindahkan trafik dari sumber daya jaringan yang

mengalami kegagalan tersebut

4. Mendukung persyaratan Quality of Service (QoS)

Dua tujuan paling awal dilakukan untuk menghindari penyediaan kembali

sumber daya jaringan apabila terjadi perubahan demand dari jaringan. Tuju-

an ketiga dimaksudkan untuk mengupayakan kondisi jaringan yang cepat pulih

dari kegagalan, baik pada sistem maupun jaringan. Sedangkan tujuan terakhir

dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan Service Level Agrement (SLA) yang

diberikan kepada pelanggan.

2.3.1 Pengukuran dalam traffic engineering

Pengukuran dalam traffic engineering merupakan langkah awal yang perlu dila-

kukan sebelum menerapkan traffic engineering. Tujuan dari pengukuran dalam

interdomain routing antara lain :

1. Untuk mendiagnosis performa jalur, misalnya dari sisi latency, throughput,

dan packet loss.

2. Untuk mendiagnosis trafik, misalnya dari sisi load dan karakteristik trafik

tersebut.

3. Sebagai bahan analisis what-if scenario apabila terjadi perubahan dalam

jaringan di masa yang akan datang
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Pengukuran pada umumnya dibagi menjadi dua bagian, pengukuran aktif dan

pengukuran pasif. Pada pengukuran aktif dilakukan penambahan trafik yang

ditujukan sebagai alat untuk mengukur. Pengukuran jenis ini misalnya ping,

traceroute, dan pathchar. Berbeda dengan pengukuran aktif yang melakukan

penambahan trafik di jaringan, pengukuran pasif tidak melakukan penambahan

trafik pada jaringan. Pengukuran jenis ini dilakukan dengan menganalisis data

pada interface dan aplikasi jaringan. Pengukuran ini misalnya menganalisis log

pada suatu host atau router dalam jaringan, SNMP (Simple Network Monitoring

Protocol), dan monitoring paket (misal : netflow, bgp dump).

2.3.2 Interdomain traffic engineering

Dalam hubungan interdomain, kebutuhan akan traffic engineering seringkali di-

motivasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan trafik pada jalur antar AS. Hal

ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya membawa trafik pada jalur-jalur ter-

sebut. Kebutuhan akan traffic engineering ini bergantung pada jenis hubungan

bisnis antar suatu AS dengan AS lainnya.

Pada hubungan customer-to-provider, suatu AS sebagai pelanggan membayar

atas jalur yang diberikan AS lain, sebagai provider, untuk mencapai Internet. De-

ngan hubungan seperti ini, provider menjamin pelanggannya dapat terhubungan

secara dua arah dengan AS-AS lain di Internet. Jenis hubungan ini adalah jenis

yang paling banyak ditemui di Internet saat ini. Lebih khusus lagi, kebanyakan

dari hubungan jenis customer-to-provider ini AS pelanggan adalah suatu stub AS,

yaitu AS yang hanya menerima dan mengirimkan trafik dari dan menuju pada-

nya, tanpa melewatkan/meneruskan trafik AS lain. Menurut [6], jumlah stub AS

di Internet saat ini mencapai sekitar 84 % dari total AS. Untuk tujuan performa

dan redundansi, AS jenis ini biasanya memiliki paling sedikit dua jalur menuju

ke provider, baik provider yang sama maupun provider yang berbeda.

Hubungan lain yaitu hubungan peer-to-peer. Pada jenis hubungan ini, terjadi

pembagian biaya atas jalur yang digunakan untuk melakukan hubungan peer-to-

peer. Hubungan ini biasanya dilakukan antar AS yang besar untuk mengurangi

biaya atas trafik antar pelanggan mereka.
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Selain jenis hubungan di atas, traffic engineering dalam interdomain juga

dipengaruhi oleh jenis layanan yang diberikan. Pada content consumer di mana

suatu AS lebih banyak menerima trafik dibandingkan mengirim trafik, optimasi

dilakukan pada trafik yang memasuki jaringan. Sebaliknya pada content provider

dimana suatu AS lebih banyak mengirim trafik dibandingkan menerima trafik,

optimasi dilakukan pada trafik yang meninggalkan jaringan.

Traffic engineering yang dilakukan oleh suatu AS akan berpengaruh terhadap

traffic engineering yang dilakukan oleh AS lain. Misal suatu transit AS memiliki

pelanggan sebuah stub AS content provider dan sebuah AS content consumer.

Traffic engineering yang dilakukan oleh masing-masing AS tersebut tentunya akan

berbeda. Seperti yang telah dijelaskan di atas, stub AS yang merupakan content

consumer akan cenderung untuk melakukan optimasi pada trafik yang masuk ke

jaringan (inbound traffic), sedangkan content provider akan cenderung melakukan

optimasi pada trafik yang keluar meninggalkan jaringan (outbound traffic). Hal

ini tentunya mempengaruhi policy routing yang diterapkan masing-masing AS

tersebut dalam interdomain routing. Demikian halnya bagi AS yang menyediakan

transit, AS ini juga memiliki policy sendiri agar tujuan traffic engineering dapat

tercapai. Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan traffic engineering pada

tingkat interdomain.

2.3.2.1 Mengendalikan outgoing traffic

Untuk dapat mengendalikan trafik yang meninggalkan jaringan (outgoing traffic),

sebuah AS harus dapat memilih rute mana yang akan digunakan untuk mencapai

suatu tujuan tertentu melalui peer-nya. Hal ini dapat dilakukan dengan mela-

kukan perubahan pada proses pemilihan rute dalam BGP sehingga rute yang

dipilih untuk tujuan tadi merupakan best path yang akan diinstall dalam Routing

Information Base (RIB) dari router. Pada umumnya ada dua teknik yang sering

digunakan untuk mengendalikan trafik outgoing yaitu dengan atribut local-pref

atau dengan bergantung pada protokol routing intradomain.

Atribut LOCAL PREF adalah atribut opsional yang hanya dapat didistri-

busikan dalam sebuah AS. Atribut ini dapat digunakan untuk mengurutkan ru-

te berdasarkan tingkatan. Atribut ini juga merupakan kriteria pilihan pertama
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dalam proses pemilihan rute dalam BGP. Contoh penggunaan dari atribut ini

misalnya pada sebuah stub AS yang multihomed ke dua buah ISP dengan ban-

dwidth yang berbeda pada masing-masing jalurnya. AS ini dapat menerapkan

LOCAL PREF dengan nilai yang lebih besar untuk rute yang melalui jalur me-

nuju ke ISP dengan bandwidth yang lebih besar dibandingkan jalur menujut ISP

lain untuk rute yang sama. Hal ini membuat trafik menuju ke rute tadi akan

selalu melewati jalur dengan bandwidth yang lebih besar.

Pada prakteknya, pemilihan nilai atribut local-pref dapat dilakukan berda-

sarkan pengukuran pasif maupun pengukuran aktif. Berdasarkan pengukuran-

pengukuran tersebut, dan dengan pengetahuan tentang topologi jaringan, opera-

tor dapat memberikan nilai yang cocok untuk atribut local-pref yang mengindi-

kasikan rute mana yang merupakan rute terbaik bagi sebuah router BGP.

Teknik kedua yaitu bergantung pada protokol routing intradomain sering di-

gunakan oleh provider yang menyediakan transit untuk mengatur bagaimana sua-

tu paket bergerak melintasi jaringan transit tersebut. Seperti yang telah dijelask-

an dalam proses pemilihan rute dalam BGP, dengan memilih rute yang memiliki

IGP cost paling kecil menuju egress point, suatu paket dapat sesedikit mungkin

menggunakan sumber daya jaringan. Teknik ini dikenal dengan nama hot potato

routing.

2.3.2.2 Mengendalikan incoming traffic

Ada beberapa teknik untuk mengendalikan trafik yang masuk ke dalam sebuah

AS yang multihomed. Pada intinya, teknik-teknik yang digunakan berdasar pada

pengumuman prefix, baik pengumuman prefix secara selektif atau pengumuman

prefix yang berbeda tiap jalur koneksi menuju provider. Untuk lebih jelasnya

perhatikan gambar 2.9. Router A meng-advertise prefix 167.205.0.0/16 via jalur

A-D, sedangkan router B meng-advertise prefix 167.205.126.0/23 via jalur B-C.

Hal ini dimaksudkan agar incoming traffic menuju ke prefix 167.205.126.0/23 da-

pat melalui jalur C-B, sedangkan menuju host tujuan yang masih dalam prefix

167.205.0.0/16 dapat melalui D-A. Loadbalance incoming traffic dapat dicapai

dengan pendekatan seperti ini. Namun, jika hanya melakukan tuning BGP de-

ngan cara ini, dapat menyebabkan kegagalan sistem apabila terjadi masalah pada
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Gambar 2.9: Loadbalancing incoming traffic dengan selective advertisement

Gambar 2.10: Loadbalancing incoming traffic dengan AS path prepending
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jalur D-A atau pada router A/D. Jika masalah itu terjadi, host-host selain dalam

prefix 167.205.126.0/23 tidak akan dikenali oleh Internet. Untuk menghindari hal

ini prefix 167.205.0.0/16 harus juga di-advertise melalui jalur B-C.

Teknik lain yang dapat digunakan untuk mengendalikan incoming traffic ada-

lah dengan AS PATH prepending. Perhatikan gambar 2.10. Kita membagi prefix

167.205.0.0/16 menjadi dua bagian : prefix 167.205.0.0/17 dan 167.205.128.0/17.

Kemudian untuk prefix 167.205.0.0/17 di-advertise melalui jalur B-C tanpa AS

path prepending dan prefix 167.205.128.0/17 dengan AS PATH prepending 3x.

Sebaliknya, prefix 167.205.0.0/17 di-advertise melalui jalur A-D dengan AS PATH

prepending 3x sedang prefix 167.205.128.0/17 tanpa AS PATH prepending. Hal

ini memungkinkan untuk melakukan loadbalance trafik yang masuk ke AS4796.

Jalur B-C akan menjadi jalur utama untuk trafik menuju prefix 167.205.0.0/17

dan jalur backup untuk prefix 167.205.128.0/17; berlaku sebaliknya untuk jalur

A-D.

Selain dua teknik di atas, teknik lain yang dapat digunakan adalah dengan

atribut MED. Teknik ini hanya dapat digunakan pada AS yang mempunyai lebih

dari satu koneksi (multiconnected) ke AS lain. Teknik ini membolehkan pemilihan

jalur yang akan digunakan oleh AS tetangga untuk mengirimkan paket menuju

tujuan yang spesifik.

2.3.2.3 Community-based traffic engineering

Sebagai tambahan dari teknik-teknik yang telah disebutkan sebelumnya, dalam

interdomain routing dapat dilakukan proses traffic engineering dengan menggu-

nakan atribut COMMUNITY milik BGP. Atribut ini digunakan oleh ISP sebagai

penanda bagi rute pelanggan, rute milik peer, maupun rute dari suatu daerah

geografis tertentu. Penanda ini berfungsi untuk mengendalikan redistribusi rute

bagi pelanggan, peer dan provider suatu ISP. Atribut ini juga dapat digunakan

oleh pelanggan suatu ISP untuk mengeset atribut seperti LOCAL PREF dari

ISPnya dengan cara mengirimkan nilai COMMUNITY yang bersesuaian. Perha-

tikan gambar 2.10. Pelanggan (AS2) menginginkan agar trafik yang menuju prefix

192.0.2.0/24 hanya melewati jalur primary. Hal ini dilakukan dengan menam-

bahkan AS path sebanyak 8x pada prefix 192.0.2.0/24 yang di-advertise melalui
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jalur backup. Meskipun demikian, karena ISP B lebih mengutamakan trafik pe-

langgan mereka, maka ISP B akan tetap menggunakan atribut LOCAL PREF un-

tuk mengarahkan trafik menuju ke pelanggannya (AS2). Atribut LOCAL PREF

ini lebih diutamakan dibandingkan AS PATH length. Untuk mengatasi hal ini,

salah satu cara adalah dengan menggunakan atribut COMMUNITY. Misalnya

didefinisikan nilai COMMUNITY adalah 3:90 pada import policy di AS3 ber-

arti mengeset nilai LOCAL PREF adalah 90. Terdefinisi pula di AS3 bahwa

nilai LOCAL PREF untuk pelanggan adalah 100 sedangkan untuk peer adalah

90. Dengan adanya pre definisi ini, maka AS2 dapat melalukan advertise prefix

192.0.2.0/24 dengan AS PATH = 2 dan COMMUNITY = 3:70. Terlihat pada

gambar 2.11, trafik menuju AS2 akan melalui jalur primary.

2.3.2.4 Tantangan dalam Interdomain Traffic Engineering

Bagian di atas telah menjelaskan beberapa teknik yang dapat digunakan untuk

melakukan traffic engineering dalam interdomain. Namun demikian, terdapat

beberapa batasan-batasan yang perlu untuk dipertimbangkan ketika akan me-

nerapkan teknik-teknik di atas. Batasan-batasan inilah yang kemudian menjadi

tantangan dalam traffic engineering pada interdomain.

Seperti yang telah disebutkan sepintas dalam Bab 1 dan bagian tentang

BGP bahwa meskipun proses pemilihan rute terbaik dapat dilakukan berdasark-

an parameter-parameter BGP, tapi hal ini hanya terbatas pada diversitas rute

yang diterima dari AS-AS tetangga. Selain itu, perilaku BGP sebagai path vector

protocol membuat BGP hanya meredistribusi sebuah rute (sebagai best route)

menuju ke suatu tujuan. Hal ini membuat BGP memiliki pandangan yang terba-

tas tentang topologi jaringan. Selain itu, independensi dari domain mengizink-

an suatu domain untuk menerapkan policy-nya sendiri dalam hubungan dengan

domain-domain lainnya. Ketidakcocokan antara policy yang diterapkan suatu do-

main dengan policy yang diterapkan domain lain sangat mungkin terjadi. Jadi,

meskipun proses pemilihan rute terbaik yang dilakukan oleh suatu domain da-

pat dipengaruhi oleh domain tetangganya dengan melakukan tuning pada atribut

BGP, domain tetangga dapat tidak mengizinkan pengaruh luar dalam menerapk-

an interdomain routing policy.
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Gambar 2.11: AS PATH prepending tidak selalu berfungsi dalam traffic engine-

ering

Gambar 2.12: Penggunaan COMMUNITY dalam traffic engineering
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Untuk dapat melakukan interdomain traffic engineering, diperlukan kendali

dalam hal routing di Internet. Meskipun demikian, BGP didesain untuk menye-

diakan informasi reachability bukan mengontrol keputusan routing. Teknik inte-

rdomain traffic engineering yang sering digunakan oleh operator jaringan adalah

teknik-teknik yang berdasar pada tuning atribut-atribut BGP. Namun, penerap-

an teknik-teknik masih bergantung pada metode trial and error.
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Bab 3

Analisis dan Pemodelan Routing

Interdomain

3.1 Pendahuluan

Untuk merancang sistem optimasi routing interdomain, ada beberapa hal yang

perlu diketahui sebagai pijakan dalam menerapkan traffic engineering. Seperti

yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, pengetahuan tentang topologi ro-

uting interdomain, pengetahuan tentang statistik trafik interdomain, dan prediksi

policy routing yang diterapkan oleh domain-domain tetangga, merupakan bebe-

rapa hal yang perlu diketahui sebelum menerapkan policy dalam interdomain.

Hal ini bertujuan agar obyektif-obyektif dari traffic engineering dapat terpenuhi.

Pada bab ini akan dibahas tentang analisis routing interdomain. Sebagai

studi kasus diambil jaringan ITB (Institut Teknologi Bandung). ITB adalah

suatu institusi pendidikan yang memiliki administrasi sendiri dalam hal penga-

turan jaringannya. ITB memiliki ASN public sendiri yaitu AS4796, dan juga

memiliki prefix public dari APNIC1 yaitu prefix 167.205.0.0/162. Total ban-

dwidth yang dimiliki oleh ITB adalah 48,5 Mbps internasional(uplink), 60 Mbps

internasional(downlink-with some shared), 2 Mbps IIX (Indonesia Internet eXcha-

nge) (uplink-downlink) dan 155 Mbps INHERENT (Indonesia Higher Education

and Research Network) (uplink-downlink). Untuk jalur internasional, terbagi

1Pada waktu itu(tahun 1997) proses registrasi dilakukan langsung ke ARIN.
2Sebagai catatan, saat ini prefix 167.205.128.0/17 dipinjamkan ke INHERENT.
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atas jalur pendidikan dan komersil. Pembagian ini berdasar atas fakta bahwa

ISP-ISP komersil seperti Level3, AT&T, dan lain-lain, tidak dapat dilalui me-

lalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini adalah milik TEIN2 (Trans Eurasia

Information Network), sebuah organisasi non-profit yang beranggotakan institusi-

institusi pendidikan di kawasan Asia dan Eropa.

Langkah berikutnya adalah memodelkan routing interdomain untuk jaringan

ITB yang meliputi pengumpulan konfigurasi router-router BGP di ITB, pemodel-

an topologi jaringan baik intradomain maupun interdomain, pengumpulan data

routing BGP, dan karakterisasi trafik interdomain.

3.2 Topologi Jaringan Interdomain ITB

Untuk dapat memodelkan topologi jaringan interdomain ITB diperlukan data ko-

nektivitas layer 31 dari router-router yang ada di ITB. Perhatian khusus hanya di-

berikan kepada router-router yang menjalankan protokol routing BGP, baik iBGP

maupun eBGP. Kemudian, dengan diketahuinya konfigurasi router-router terse-

but, dapat diketahui sesi-sesi iBGP antar router dalam AS dan sesi-sesi eBGP

router antar AS. Selain itu, agar dapat memodelkan efek dari perubahan routing

terhadap trafik, diperlukan juga data tentang flow traffic baik inbound maupun

outbound. Data ini dapat diperoleh dengan meng-capture trafik di router-router

BGP.

3.2.1 Pengumpulan data konfigurasi router

Langkah pertama untuk memodelkan topologi jaringan adalah dengan membaca

konfigurasi dari router-router BGP yang berada di ITB. Dari pembacaan konfi-

gurasi ini diperoleh data sebagai berikut :

• Pemetaan antara konektivitas fisik ke konektivitas layer 3.

Perhatikan bahwa pemetaan konektivitas fisik ke konektivitas layer 3 juga

harus mengikutsertakan interface tunnel maupun interface vlan (jika ada).

1Layer 3 yang dimaksud dalam Tugas Akhir ini adalah layer 3 dalam TCP/IP protocol suite
yaitu Network Layer.
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Dengan adanya interface-interface ini memungkinkan sebuah router memi-

liki lebih dari satu hubungan BGP dengan router-router BGP yang lain.

Kemudian perlu diperhatikan pula alamat IP yang terpasang pada tiap-

tiap interface tadi dalam kaitannya untuk menentukan alamat IP mana

yang nantinya akan digunakan dalam pemodelan. Penentuan alamat IP ini

biasanya adalah IP yang digunakan sebagai “bgp router-id” dari sebuah

router BGP.

• IGP metric pada tiap-tiap konektivitas layer 3.

IGP metric ini nantinya dapat digunakan sebagai salah satu faktor penentu

dalam proses pemilihan rute BGP.

• Sesi-sesi BGP.

Dengan mengetahui sesi-sesi BGP antar BGP router, dapat diketahui mana

yang merupakan sesi iBGP antar BGP router dalam jaringan ITB maupun

sesi-sesi eBGP antar BGP router milik ITB dengan upstream providernya.

• BGP policy.

Dalam konfigurasi ini juga dapat dilihat policy yang diterapkan dalam in-

terdomain routing. Policy ini biasanya diterapkan pada setiap sesi BGP

suatu router dengan router lainnya.

Dari data konfigurasi router yang diperoleh, menunjukkan adanya inkonsis-

tensi dalam konfigurasi router BGP. Inkonsistensi ini misalnya pendefinisian sesi

BGP yang hanya terdapat di sebuah router BGP tapi tidak pada router BGP

yang menjadi peer-nya. Selain itu, dapat terjadi pula pendefinisian policy routing

yang tidak diterapkan dalam sesi BGP manapun yang terdapat dalam konfigu-

rasi router BGP. Penggunaan routing software BGP yang berbeda juga dapat

menyebabkan kesulitan pembacaan konfigurasi. Terkadang juga ditemukan opsi-

opsi yang spesifik pada suatu vendor tertentu. Karena alasan-alasan di atas,

diperlukan suatu mekanisme pembacaan konfigurasi yang dapat menghasilkan

laporan yang sesuai dengan implementasi sebenarnya di jaringan. Hal ini men-

jadi tantangan yang berat, terutama untuk jaringan yang cukup besar karena

semakin besar jaringan, semakin banyak pula konfigurasi BGP router yang harus
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dipelajari agar pemodelan topologi jaringan dapat sesuai dengan tujuan yang

diinginkan. Ketika jaringan “membesar”, kebutuhan akan mekanisme otomasi

untuk melakukan pembacaan konfigurasi router menjadi sebuah keharusan.

Selain dengan pembacaan konfigurasi router, agar dapat diperoleh gambaran

yang riil tentang keadaan sebenarnya di jaringan-sekaligus sebagai cross-checking,

diskusi dengan operator jaringan juga diperlukan.

3.2.2 Representasi topologi jaringan

Langkah kedua dari pemodelan topologi jaringan adalah membuat model dari

topologi jaringan. Model ini berupa gambar router-router beserta konektivitas

layer 3 antar router-router tersebut. Pembuatan model ini dapat dilakukan de-

ngan bergantung pada konfigurasi router-router seperti yang telah dijelaskan di

atas. Sebagai perbandingan, dapat dilakukan dumping database sebuah rou-

ter dalam jaringan yang berisi topologi jaringan. Perhatikan bahwa sesi iBGP

dapat terjadi karena adanya protokol routing intradomain yang melandasinya,

misal OSPF (Open Shortest Path First), IS-IS (Intermediate System to Inter-

mediate System), EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), atau

RIPv2 (Routing Information Protocol version 2), atau dapat juga dari routing

statik. Oleh karena itu, dengan hanya bergantung pada dumping database pro-

tokol intradomain, pemodelan topologi jaringan dapat dilakukan. Untuk kasus

ITB, protokol routing intradomain menggunakan OSPF dengan single area. Hal

ini memudahkan pembacaan topologi jaringan ITB karena topologinya yang se-

derhana. Agar memperoleh model yang merepresentasikan kondisi interdomain

routing jaringan ITB, pemodelan topologi hanya dilakukan pada beberapa rou-

ter yang menjadi ASBR (Autonomous System Border Router) dan router yang

mengendalikan pemilihan rute.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sebuah router BGP dapat me-

miliki lebih dari satu alamat IP sehingga memungkinkan sebuah router BGP

memiliki lebih dari satu sesi BGP. Jika hal ini terjadi maka diperlukan pemetaan

node pada model dengan router di jaringan. Hal ini dapat dilakukan dengan

memetakan alamat-alamat IP yang dimiliki oleh sebuah router ke dalam sebuah
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Gambar 3.1: Topologi jaringan interdomain ITB

alamat IP saja. Pemetaan ini harus dilakukan secara tepat karena protokol rou-

ting BGP mungkin menggunakan alamat IP ini dalam proses pemilihan rutenya

(tie-breaking rules). Pada umumnya, alamat IP yang dapat digunakan sebagai

representasi dalam model adalah alamat loopback 1 , yang seringkali sekaligus se-

bagai router-id. Hasil dari pemetaan topologi jaringan ITB beserta interdomain

routing policy yang diterapkan, dapat dilihat pada gambar 3.1

Pada gambar 3.1, R1-R4 adalah router-router yang berada di ITB (AS4796),

sedangkan R6-R10 adalah router ISP yang melakukan peering dengan ITB. R1,R2,

dan R3 adalah router BGP, sedangkan R1 dan R4 adalah router OSPF. R1 dan

R4, masing-masing meng-advertise prefix 0.0.0.0/0 (default) ke area 0 OSPF de-

ngan metric yang berbeda yaitu untuk R1 nilai metric = 10 dan R4 metric =

1.

Dari gambar 3.1 dapat dianalisis bahwa R1 memiliki lebih dari satu alamat IP

1Alamat loopback adalah alamat khusus yang didesain untuk interface loopback dari sof-
tware pada sebuah komputer (http://www.webopedia.com/TERM/L/loopback address.html)
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karena menangani 4 sesi eBGP dan 2 sesi iBGP. Oleh karena itu, perlu dilakukan

pemetaan secara tepat alamat IP yang akan digunakan sebagai alamat IP no-

de yang merepresentasikan R1 dalam topologi jaringan ITB. Kemudian, dengan

melihat tujuan BGP routes dari AS-AS eksternal ke AS4796, dapat disimpulkan

bahwa R1 adalah BGP router yang mengatur pemilihan rute menuju ke tujuan

di luar AS4796 sedangkan untuk rute menuju tujuan dalam prefix milik ITB di-

atur oleh R4. Hal ini dapat dibuktikan dengan R1 yang hanya meng-advertise

default ke area 0 OSPF sehingga R1 tidak menyimpan prefix-prefix OSPF. Pem-

buktian lainnya di dapat dari konfigurasi R1 di mana terdapat static routing

menuju prefix 167.205.0.0/171 melalui R4. Dengan topologi seperti ini, R1 ada-

lah single point of failure, dimana ketika R1 mengalami kegagalan sistem, AS4796

tidak akan mengenali dan dikenali oleh Internet. Hal positif yang mungkin da-

pat diambil dari topologi jaringan seperti ini adalah kemudahan bagi operator

untuk mengatur policy routing interdomain cukup dilakukan di R12 . Perlu di-

perhatikan bahwa dengan topologi jenis ini, diperlukan router yang handal yang

dapat melakukan pemrosesan paket secara cepat. Selain itu, untuk menambah

redundansi jaringan, diperlukan mekanisme rendundansi misalnya dengan me-

nambahkan sebuah router yang me-maintain state yang sama dengan R1 dengan

cara melakukan peering ke semua peer dan berada dalam satu subnet dengan

R1. Sebagai tambahan, untuk meningkatkan performa jaringan, apabila diper-

lukan firewall, sebaiknya firewall diletakkan pada downlink antara R1 dan R4

sehingga R1 dan R4 cukup menangani routing saja, dan proses pemfilteran paket

dilakukan oleh firewall.

Dari data konfigurasi router yang diperoleh, terlihat adanya inkonsistensi pa-

da policy routing yang diterapkan pada jalur ITB-Indosat(AS4795). Perhatikan

sketsa policy routing ini pada gambar 3.3. Dari gambar tersebut terlihat bahwa

R1 meng-advertise prefix 167.205.0.0/16 dan prefix 167.205.126.0/23 ke R2 ke-

mudian diteruskan oleh R2 dengan hanya meng-advertise prefix 167.205.126.0/23

saja. Ketika terjadi kegagalan pada jalur ITB-AI3(AS4717) yang menyebabkan

1Perhatikan bahwa prefix ITB yang digunakan oleh ITB adalah 167.205.0.0/17 karena prefix
167.205.128.0/17 dipinjamkan ke INHERENT.

2Menurut hemat penulis, R1 adalah RR(Route Reflector)-like karena berperilaku seperti
RR. Lebih lanjut tentang RR dijelaskan dalam RFC4456
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Gambar 3.2: Selective advertisement yang dapat menyebabkan terjadinya pinalti

trafik yang sebelumnya melalui ITB-AI3 bergeser menuju ke ITB-Indosat, ak-

an membuat sebagian besar prefix ITB tidak dikenali di Internet karena hanya

prefix 167.205.126.0/23 yang di-advertise melalui jalur ITB-Indosat. Perhatikan

bahwa jalur ITB-AI3 dan ITB-INDOSAT adalah jalur yang dapat digunakan un-

tuk mencapai seluruh penjuru Internet1. Apabila jalur ITB-AI3 pulih kembali,

routing menuju ke ITB akan mengalami penalty oleh router-router di Internet

yang menerapkan route damping [14]2 . Akibat dari penalti ini, proses dikena-

linya ITB oleh Internet akan semakin lama. Oleh karena itu sebaiknya prefix

167.205.0.0/16 juga di-advertise melalui jalur ITB-Indosat agar apabila terjadi

kegagalan dalam jalur ITB-AI3, ITB tetap dikenali sepenuhnya oleh Internet.

Hal ini berarti fungsi multihoming BGP yaitu menyediakan redundansi jaringan

dapat terpenuhi.

1hal ini akan dijelaskan pada sub bab 3.3 Data Routing BGP.
2Route damping adalah fitur dari BGP yang didesain untuk mengurangi propagasi flapping

routes pada internetwork
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3.3 Data Routing BGP

Setelah topologi jaringan dapat dimodelkan, langkah selanjutnya adalah meng-

umpulkan data routing. Berbeda dengan routing intradomain di mana rute dapat

ditentukan berdasarkan kedekatan (adjacency) dan metric dari jalur antar rou-

ter, proses pemilihan rute interdomain bergantung pada rute yang diterima dari

AS tetangga melalui hubungan eBGP antar AS. Agar diperoleh prediksi model

yang paling mendekati dengan kondisi riil, seluruh rute eBGP yang diperoleh dari

setiap AS tetangga harus dikumpulkan.

Teknik pengumpulan data routing BGP ada beberapa macam misalnya meng-

capture paket data di tiap-tiap border router, melakukan dumping tabel BGP di

tiap-tiap border router, SNMP, BMP (BGP Monitoring Protocol) dan melakukan

passive-peering dengan seluruh border router. Teknik yang paling banyak digu-

nakan adalah dengan melakukan passive-peering sesi iBGP dengan seluruh border

router yang berada di dalam AS. Metode ini cukup dilakukan dengan menggu-

nakan komputer yang terinstall software BGP kemudian dikonfigurasi agar me-

lakukan passive-peering dengan border-border router di dalam AS. Metode ini

disebut passive-peering karena komputer workstation ini tidak meng-advertise

prefix apapun melainkan hanya menerima rute dari setiap peer-nya.

Dalam kasus jaringan ITB, teknik ini tidak dapat dilakukan karena jika meng-

gunakan teknik ini workstation hanya akan memperoleh best routes dari beberapa

AS eksternal saja. Merujuk kembali pada gambar 3.1, terlihat bahwa R1 mene-

rima empat best routes dari keempat peer-nya. Hal ini menyebabkan apabila

workstation melakukan peering dengan R1, workstation hanya akan menerima

sebuah best routes yang telah mengalami proses pemilihan rute di R1. Teknik

yang dipakai kemudian adalah dengan dumping rute BGP di R1 dan R2. Data

BGP R3 tidak diperlukan karena tidak ada filter rute BGP yang diterima dari

AS24490 pada sesi iBGP antara R3-R1. Data BGP R2 tetap diperlukan karena

dari R9 hanya meng-advertise rute miliknya dan rute default ke R2. Data BGP

R2 ini nantinya diperlukan juga untuk menganalisis statistik trafik interdomain

di ITB. Sebagai catatan, dumping BGP sering tidak disarankan oleh operator ja-

ringan karena operator jaringan pada dasarnya enggan mengambil resiko terjadi
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ASN Next hop Nama AS Jumlah prefix

4795 Indosat 2

4717 AI3 37.775

24490 TEIN2 10632

38144 Jalawave 3109

65003 INHERENT 242

Tabel 3.1: Pembagian rute dan AS yang meng-advertise-nya

load berlebih pada routernya karena dumping data tersebut. Namun, dalam ka-

sus ITB, dumping tidak berefek signifikan dalam load router, hal ini dikarenakan

R1 dan R2 menggunakan PC-based router yang memiliki kapasitas memori yang

besar.

Dari dump tabel BGP di R1 pada tanggal 24 Juli 2007, didapatkan sejumlah

51.766 prefix atau sekitar 22% dari total sekitar 234 ribu prefix di Internet per

Agustus 2007. Pada perancangan sistem optimasi routing interdomain di bab 4,

diasumsikan data dump tabel BGP itu stabil setiap waktu. Detail dari pembagian

prefix tersebut beserta AS next hop-nya bisa dilihat pada tabel 3.1.Dari deskripsi

detail prefix tersebut dapat terlihat hubungan antara ITB dengan AS-AS peernya.

Hubungan ITB dengan AS neighbor -nya dapat dibagi dalam 3 bagian besar :

1. Jalur pendidikan. Pada hubungan jenis ini, pertukaran rute hanya terja-

di antar AS yang tergabung pada suatu institusi pendidikan tertentu. Hu-

bungan ini misalnya hubungan antara ITB-INHERENT, ITB-TEIN2. Agar

rute menuju institusi-institusi pendidikan yang bergabung dalam jaringan

tertentu tadi tidak bercampur dengan rute menuju jaringan komersiil se-

perti Yahoo, rute diberi penanda dan di-advertise dengan menggunakan

atribut COMMUNITY. Rute untuk INHERENT tidak menggunakan atri-

but COMMUNITY tetapi ASN yang digunakan adalah ASN private yang

hanya dikenali oleh anggota INHERENT saja dan tidak dikenali oleh In-

ternet.
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2. Jalur komersiil. Pada hubungan jenis ini, AS yang menjadi transit da-

ri AS milik ITB, memastikan paket dapat dikirim dari Internet ke ITB

dan sebaliknya. Hubungan jenis ini membutuhkan biaya yang lebih ma-

hal dibandingkan hubungan yang menggunakan jalur pendidikan. Contoh

hubungan ini adalah ITB-AI3 dan ITB-Indosat.

3. Jalur mutual Hubungan jenis ini sama dengan hubungan peer-to-peer

dimana rute yang dipertukarkan oleh masing-masing AS yang melakukan

peering adalah rute milik pelanggan mereka. Contoh hubungan ini adalah

ITB-Melsa dan ITB-IIX yang melalui ISP Jalawave (AS38144).

Dari data BGP, terlihat bahwa variasi rute yang diperoleh sangat sedikit,

10.808 prefix (21%) memiliki dua buah rute sedangkan sisanya, 30145 prefix (79%)

hanya memiliki sebuah rute. Hal ini membuat implementasi tie-breaking rules

sulit untuk dilakukan. Untuk panjang AS path dari rute-rute tersebut, variasinya

cukup lebar yaitu dari 1 sampai 23 AS path dengan distribusi terbanyak pada

rentang 3 hingga 8 panjang AS path. Hal ini membuktikan bahwa ITB masih

cukup jauh dari ujung-ujung Internet. Gambar 3.3 dan 3.4 adalah grafik distribusi

prefix terhadap jumlah rute dan panjang AS path.

Policy yang diterapkan oleh ITB dalam menerima rute-rute dari Indosat ada-

lah hanya mengizinkan prefix milik Indosat dan prefix default1. Hal ini berbeda

dengan policy yang diterapkan ITB dalam menerima rute-rute dari AI3 yang

menerima seluruh rute yang diberikan AI3 (termasuk di dalamnya adalah pre-

fix default). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kedua ISP ini adalah

ISP yang dapat mengantarkan trafik dari ITB ke seluruh penjuru Internet. Pada

umumnya ISP yang mengizinkan AS transit menawarkan dua pilihan dalam mela-

kukan advertising rute ke AS pelanggannya yaitu dengan meng-advertise default

atau meng-advertise seluruh prefix Internet yang diterimanya. Keuntungan de-

ngan hanya diterimanya prefix default dibandingkan jika menerima seluruh prefix

Internet adalah beban yang kecil pada router dan kemudahan untuk melakukan

1Meskipun demikian, full Internet routes masih dapat diperoleh (karena masih tersimpan
dalam Adj-RIB-in) dengan meng-capture output hasil keluaran perintah “show ip bgp neighbor
ip router indosat received− routes′′.

40



Gambar 3.3: Grafik distribusi jumlah prefix terhadap jumlah rute

Gambar 3.4: Grafik distribusi jumlah prefix terhadap panjang AS PATH
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konfigurasi. Namun, karena minimnya informasi rute yang diterima ini, infor-

masi tentang jalur tersebut misalnya panjang AS path, agregasi routing yang

diterapkan, dan karakteristik prepending yang dilakukan suatu AS, tidak dapat

diketahui.

3.4 Statistik Trafik Interdomain

Bagian ketiga dari pemodelan routing interdomain adalah memodelkan trafik.

Dengan diketahuinya statistik trafik interdomain, efek dari perubahan policy ro-

uting terhadap flow trafik dapat diprediksi. Berbeda dengan trafik intradomain

dimana pemodelan trafik dapat dilakukan dengan router-to-router traffic matrix,

pemodelan trafik interdomain dilakukan dengan prefix-to-prefix traffic matrix.

Hal ini, menurut [8]disebabkan oleh dua hal yaitu egress router yang dipilih oleh

ingress router untuk mengirimkan trafik menuju suatu prefix mungkin berubah,

dan, yang kedua karena ingress router yang menerima trafik dari suatu prefix

dapat juga berubah. Oleh karena alasan-alasan inilah, router-to-router matrix

tidak dapat dilakukan karena matriks ini tidak menyediakan informasi sumber

dan asal dari flow trafik.

Untuk dapat membuat prefix-to-prefix matrix, salah satu pendekatan yang

dapat dilakukan adalah dengan statistik data netflow yang dikumpulkan di bo-

rder router. Umumnya, pada jaringan operasional, implementasi netflow harus

dilakukan secara tepat karena untuk melakukan penangkapan data dibutuhkan

infrastruktur yang handal dikarenakan proses ini cukup membebani kinerja rou-

ter. Selain itu, hasil dari netflow sangat besar, sehingga diperlukan server khusus

untuk menyimpan data netflow tersebut. Terkadang, untuk mengurangi besar

data netflow yang disimpan, dilakukan sampling pada netflow. Peletakkan sof-

tware netflow ini dapat dilakukan di Router yang membawa trafik yang signifikan

dalam jaringan.

Pada jaringan ITB, proses penangkapan data dilakukan oleh software fprobe1

di R1 pada Gambar 3.1. Pada proses penangkapan data netflow ini tidak dila-

kukan sampling. Proses pengambilan data dilakukan selama 5 bulan dari bulan

1software untuk mengumpulkan data trafik jaringan dan mengirimkannya ke collector se-
bagai data netflow (http://sourceforge.net/projects/fprobe).
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Maret 2007-Juli 2007 dan menghasilkan 5,2 GB data netflow. Setelah itu, pem-

rosesan data netflow dilakukan dengan bantuan software flow-tools1 dan script

perl2. Script perl ini diperlukan karena data netflow yang tersedia tidak me-

nyertakan pemetaan prefix ke ASN sehingga penulis melakukan konversi prefix

ke ASN menggunakan server whois.cymru.com, sebuah whois server yang disedi-

akan oleh Team Cymru3. Data netflow ini kemudian digabungkan dengan data

BGP yang telah diperoleh sebelumnya untuk kemudian dilakukan karakterisasi

pada trafik interdomain yang diperoleh.

Berikut adalah script perl yang digunakan penulis untuk memetakan prefix

dari data netflow ke ASN :

#!/usr/bin/perl

#file ipsrcdestcount.out memiliki format <ip source>,<ip dest>

#file ini dihasilkan oleh flow-tools

open (SIKAT, "ipsrcdestcount.out") or die "Error : $!\n";

while (<SIKAT>) { chomp();

(@baris) = split(/,/);

system("whois -h whois.cymru.com \" -v $baris[1] \"");

}

Dalam melakukan analisis trafik interdomain, diambil 50 alamat IP tujuan yang

menghasilkan outbound traffic terbesar dalam setiap bulan selama bulan Maret

- Juli 2007. Alasan yang melandasi dipilihnya outbound traffic adalah data mo-

nitoring ITB pada bulan Desember 2006. Gambar 3.5 menunjukkan terjadinya

kongesti pada jalur uplink ITB menuju AI3 dan IIX, sedangkan pada jalur uplink

lain (Indosat dan TEIN2) utilisasinya kecil. Selain itu, dari gambar tersebut juga

dapat dianalisis bahwa pada jaringan ITB terjadi ketimpangan distribusi outbo-

und traffic menuju Internet. Berdasarkan kondisi di atas, dipilihlah outbound

traffic dalam sistem optimasi routing interdomain agar utilisasi tiap jalur dapat

merata.

Hal pertama yang dapat dilihat dari statistik outbound traffic ITB adalah

bahwa konsentrasi outbound traffic ITB ditanggung oleh 50 alamat IP tujuan

1http://www.splintered.net/sw/flow-tools/
2http://www.perl.org
3http://www.cymru.com
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Gambar 3.5: Grafik monitoring utilisasi trafik ITB pada bulan Desember 2006

yaitu rata-rata sebesar 40 % tiap bulannya. Penelitian lain [13] menunjukkan

adanya kesamaan tren distribusi outbound traffic ini, yaitu sebagian besar ou-

tbound traffic dihasilkan oleh trafik yang menuju ke sebagian kecil alamat IP

tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suatu AS dapat saling mempertu-

karkan trafik dengan sebagian besar AS di Internet, distribusi pertukaran trafik

untuk setiap AS tidak sama. Gambar 3.6 menunjukkan distribusi pertukaran

trafik antara ITB dengan AS-AS lain di Internet misalnya Yahoo, Google, dan

Friendster. Dari gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa trafik menuju domain

Yahoo terdistribusi ke beberapa tujuan. Hal ini terjadi karena Yahoo memiliki

lebih dari satu buah ASN misalnya AS26101 (Yahoo 3), AS17110 (Yahoo US 2),

dan AS14780 (Inktomi Lawson).

Analisis lain dari statistik outbound traffic ITB adalah distribusi trafik ber-

dasarkan panjang AS PATH. Gambar 3.7 menunjukkan prosentasi besar trafik

outbound dibandingkan dengan panjang AS PATH. Dari gambar tersebut ter-

lihat bahwa tujuan trafik outbound sebagian besar terletak sejauh 3 AS hop.

Meskipun demikian, trafik menuju tujuan sejauh 5 hingga 10 AS hop masih ada.

Hal ini menunjukkan variasi trafik outbound ITB masih cukup besar.
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Gambar 3.6: Grafik distribusi pertukaran trafik antara ITB dengan AS lain di

Internet selama periode Maret - Juli 2007

Gambar 3.7: Grafik distribusi besar trafik terhadap waktu dengan panjang

AS PATH sebagai parameter
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Dari data statistik trafik interdomain yang diperoleh ini, traffic engineering

yang akan diterapkan dalam kasus ITB dapat dilakukan dengan cukup memper-

timbangkan trafik yang menuju popular destinations. Kemudian data statistik

digabungkan dengan data BGP, hal ini mengingat variasi jumlah rute yang di-

terima oleh ITB sangat kecil. Dengan diketahuinya statistik trafik interdomain,

pengaruh perubahan policy routing interdomain terhadap trafik dapat dipredik-

sikan sehingga obyektif-obyektif dari traffic engineering dapat terpenuhi.
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Bab 4

Optimasi Routing Interdomain

4.1 Pendahuluan

Setelah model routing interdomain diperoleh, proses optimasi akan dilakukan de-

ngan bantuan software simulasi routing interdomain yaitu C-BGP [9]. C-BGP

adalah routing solver software, yaitu sebuah software yang dapat digunakan untuk

simulasi BGP decision process secara efisien. C-BGP mendukung implementasi

Route Reflector, versatile route filter, dan pemodelan routing IGP. Selain itu, C-

BGP tidak memodelkan koneksi TCP antar BGP router, tidak memodelkan BGP

FSM (Finite State Machine) secara keseluruhan, dan tidak memodelkan BGP

timers (misalnya dampening). Hal ini membuat C-BGP lebih scalable diban-

dingkan BGP modeling tool lainnya. C-BGP juga dapat berhubungan langsung

dengan BGP router riil serta melakukan peering sesi BGP dengan BGP router

riil tersebut. C-BGP juga dapat berinteraksi dengan suatu program tertentu,

misalnya program optimasi interdomain yang menerapkan suatu algoritma ter-

tentu karena C-BGP memiliki modul Perl, Python dan interface JNI (Java Native

Interface). Fitur inilah nanti nya yang akan digunakan untuk membuat sistem

optimasi routing interdomain.

Data topologi jaringan yang diperoleh akan digabungkan dengan data routing

riil jaringan ITB beserta statistik trafiknya untuk dimasukkan sebagai input dari

C-BGP. Setelah itu, C-BGP dengan bantuan algoritma optimasi yang merupakan

tambahan eksternal, akan melakukan komputasi dalam periode waktu tertentu
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Gambar 4.1: Skema sistem optimasi interdomain routing dengan BGP

untuk menentukan solusi optimal dalam interdomain traffic engineering. Gambar

4.1 memperlihatkan skema sistem optimasi yang dilakukan dalam tugas akhir ini.

4.2 Input Sistem Optimasi

4.2.1 Instalasi dan konfigurasi C-BGP

Bagian pertama dari input sistem optimasi adalah instalasi dan konfigurasi C-

BGP. Saat ini, C-BGP dapat diinstall pada berbagai macam sistem operasi se-

perti FreeBSD, UNIX, Solaris, dan Linux. Dalam perancangan sistem optimasi

interdomain routing ini, lingkungan yang digunakan adalah sistem operasi Ubun-

tu/Linux pada laptop IBM X31 dengan processor Intel R©Pentium R©M 1300 Mhz

dan memori 512 MB.
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Kebutuhan yang diperlukan sebelum menginstall C-BGP adalah GNU readli-

ne1, libpcre2, dan libgds3. Cara menginstall libgds dan C-BGP adalah sebagai

berikut :

adhy@najma:$apt-get install libreadline5

adhy@najma:$apt-get install libpcre3

adhy@najma:$tar xzf libgds-1.3.0.tar.gz

adhy@najma:$cd libgds-1.3.0

adhy@najma:$ ./configure --prefix=/home/adhy/cbgp1.3

adhy@najma:$make clean && make && make install

adhy@najma:$cd ../ && tar xzf cbgp-1.3.0.tar.gz

adhy@najma:$cd cbgp-1.3.0

adhy@najma:$./configure --prefix=/home/adhy/cbgp1.3 \

--with-libgds-dir=/home/adhy/cbgp1.3

adhy@najma:$make && make install

adhy@najma:$ export PATH=/home/adhy/cbgp1.3/bin:$PATH

C-BGP memiliki dua mode pada operasinya, yaitu mode script dan mode

interaktif. Pada mode script, file konfigurasi harus dibuat terlebih dahulu. File

ini disebut dengan file cli dan berisi perintah-perintah yang terdapat dalam C-

BGP. File ini akan dibaca oleh C-BGP per baris. Berbeda dengan mode script,

pada mode interaktif, C-BGP akan menunggu input perintah dari pengguna.

Mode ini sangat membantu dalam pembuatan script untuk simulasi.

Untuk mengkonversi konfigurasi BGP router riil ke format C-BGP, ada tool

yang dapat digunakan yaitu BGP-converter4. Namun, karena terbatasnya doku-

mentasi dari tool tersebut, penulis tidak dapat memakai tool tersebut sehingga

proses konversi konfigurasi BGP router riil ke format C-BGP dilakukan secara

manual. Untuk memastikan “kebenaran” dari konfigurasi pada C-BGP, penulis

membandingkan state tabel routing antara BGP router riil dengan modelnya da-

lam C-BGP ketika dimasukkan dump BGP routes dari BGP router riil. State

1Dapat diperoleh di http://www.gnu.org.
2Dapat diperoleh di http://www.pcre.org.
3Libgds dan C-BGP dapat diperoleh di http://cbgp.info.ucl.ac.be.
4http://www.info.ucl.ac.be/˜standel/bgp-converter
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tabel routing ini harus sama agar pemodelan topologi interdomain sesuai dengan

kondisi riil.

Dari analisis terhadap konfigurasi BGP yang dimasukkan ke dalam C-BGP,

penulis menemukan beberapa fitur yang tidak atau belum diimplementasikan da-

lam C-BGP dan beberapa bug. Fitur dan bug itu adalah regular expression (re-

gex) pada AS PATH, route map, dan traffic injection/generation. Penulis meng-

konfirmasi hal ini kepada pembuat software tersebut, Dr. Bruno Quoitin via

email dan dibenarkan1. Untuk fitur-fitur yang tidak/belum diimplementasikan,

penulis mengabaikannya dalam perancangan sistem optimasi.

4.2.2 Data BGP routes

Seperti yang telah disebutkan pada Bab 3, data BGP routes diambil dari sebuah

BGP router di ITB yang mengatur proses pemilihan rute2. Pengambil data ini

dilakukan dengan men-dump BGP routes pada software Quagga di R1. Hasil

dump ini berupa file binary yang kemudian dikonversi ke ASCII menggunakan

libbgpdump3. Data BGP routes ini perlu diubah sedikit agar dapat dimasukkan

kedalam C-BGP. Perubahan ini diperlukan karena pembuat software, Dr. Bruno,

mengasumsikan bahwa hasil dump BGP routes didapatkan dari suatu worksta-

tion yang melakukan peering dengan semua eBGP router dari sebuah AS, bukan

langsung dari eBGP router. Karena rute yang terdapat dalam file dump BGP

ini ribuan baris yaitu 51.766 baris, penulis membuat script php4 sederhana un-

tuk melakukan parsing dan manipulasi data agar dapat dimasukkan ke dalam

C-BGP. Berikut adalah script tersebut :

<?php

$handle = fopen("itb-cbgp-route-v2.mrt", "r");

while (!feof($handle)) {

$buffer = fgets($handle, 4096);

$pieces = explode("|", $buffer);

1Transkrip korespondensi dapat diperoleh dengan menghubungi penulis
2R1 pada gambar 3.1
3http://www.ripe.net/source/libbgpdump-1.4.99.7.tar.gz
4http://www.php.net
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$pieces[3] = "167.205.62.245";

$pieces[4] = "4796";

$result = implode("|",$pieces);

echo $result;

}

}

fclose($handle);

?>

Ketika BGP routes ini dimasukkan ke dalam C-BGP, beberapa route yang

mengalami agregasi routing tidak dapat terbaca oleh C-BGP. Hal ini terjadi ka-

rena perbedaan format untuk route yang mengalami agregasi routing antara tool

yang digunakan penulis dan tool yang digunakan dalam C-BGP. C-BGP ternyata

menggunakan route btoa1 yang menggunakan format berbeda, pada AS SET ha-

sil agregasi routing, dengan libbgpdump. Format yang digunakan oleh route btoa

adalah “[ASN1 ASN2]” sedangkan pada libbgpdump adalah “ASN1,ASN2”. Se-

telah dilakukan perubahan pada file dump BGP routes, file tersebut dapat dima-

sukkan ke dalam C-BGP tanpa mengalami kegagalan.

4.2.3 Data trafik interdomain

Untuk dapat merancang sistem optimasi routing interdomain, penulis berdasar

salah satunya pada data statistik trafik interdomain. Data ini digunakan untuk

mengetahui tren dari trafik serta sekaligus sebagai parameter untuk melakukan

verifikasi sistem optimasi interdomain. Untuk men-generate data trafik ini, di-

gunakan software flow-tools. Data trafik yang dihasilkan berupa file ASCII yang

berisi alamat IP sumber, alamat IP tujuan, dan besar bytes dari paket. File ini

di-generate setiap jam dan diberi nama sesuai dengan waktu sebenarnya dari flow

trafik.

4.2.4 Interaksi C-BGP dengan script perl

Setelah data input diperoleh, langkah berikutnya adalah menyatukan data input

dengan C-BGP sebagai software simulator. Penulis menggunakan perl sebagai

1http://mrt.sourceforge.net
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software untuk menyatukan data input dengan C-BGP. Saat ini, modul perl untuk

C-BGP yang dapat digunakan adalah versi 0.3. Berikut adalah prosedur untuk

melakukan instalasi modul perl untuk C-BGP.

adhy@najma:$tar xzf perl_CBGP_0_3.tar.gz

adhy@najma:$cd perl_CBGP_0_3

adhy@najma:$perl Makefile.PL

adhy@najma:$sudo make install

Perl interface ini bekerja sebagai berikut. Ketika dipanggil, dia akan menja-

lankan simulator C-BGP dan mempersiapkan file descriptor agar dapat menulis

ke C-BGP’s standard input dan membaca dari C-BGP’s standard output. Modul

ini bergantung pada thread yang terpisah dalam mengatur komunikasi antara

script perl dan C-BGP untuk menghindari masalah buffering. Dengan meng-

gunakan modul ini, pengaturan interaksi dengan C-BGP hanya membutuhkan

beberapa baris kode.

4.3 Perancangan Sistem Optimasi Routing In-

terdomain

Pada gambar 4.1, dapat dilihat skema sistem optimasi routing interdomain yang

dilakukan. Dalam perancangan sistem ini, penulis berdasar pada algoritma se-

derhana untuk menguji skenario-skenario yang mungkin dalam sebuah domain

solusi. Setiap skenario akan diujicobakan pada C-BGP, kemudian diverifikasi de-

ngan data trafik yang digenerate dari data netflow. Hasil dari setiap skenario

adalah utilitas dari setiap jalur per jam selama 24 jam. Untuk menentukan solusi

terbaik dari skenario-skenario tadi, utilitas dari setiap jalur ini akan digunakan

sebagai pembanding. Utilitas ini dihitung dengan rumus

u(i, t) =

∑
b(i, t) ∗ 8

B(i) ∗ 3600
(4.1)

dimana u(i,t) adalah utilitas tiap jalur dalam satu jam, b adalah besar paket

dalam byte, dan B(i) adalah besar bandwidth dari jalur.
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Gambar 4.2: Flowchart sistem optimasi interdomain routing dengan BGP

Proses dalam sistem optimasi routing interdomain dapat dijelaskan dengan

gambar flowchart di atas.

Pemilihan skenario didasarkan pada analisis-analisis berikut ini :

1. BGP routes yang diterima oleh oleh router.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 mengenai BGP, pengaturan ou-

tbound trafik bergantung sepenuhnya pada rute yang diterima oleh BGP

router suatu AS. Kemudian, jika rute tersebut ada (diterima oleh BGP

router), proses pemilihan rute dapat dimanipulasi, salah satu cara dengan

menambahkan atribut LOCAL PREF pada rute tadi. Cara lain yang dapat

digunakan, misalnya dengan mengubah weight dari jalur yang digunakan

menuju rute tadi.

2. Statistik trafik interdomain.

Statistik dari trafik interdomain digunakan untuk mengamati tren dari

trafik interdomain, misalnya korelasi antara besar trafik dengan panjang
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AS PATH dan korelasi antara domain dengan besar trafik (misalnya pada

hubungan content provider dengan content consumer). Data statistik tra-

fik interdomain juga dapat menunjukan prefix/ASN yang menjadi popular

destinations dari suatu AS.

3. Kapasitas jalur (Bandwidth).

Dalam hubungan interdomain, penggunakan jalur yang memiliki bandwidth

yang besar daripada jalur yang memiliki bandwidth kecil seringkali men-

jadi hal utama. Hal ini tentunya didasari akan traffic demand dari suatu

domain/AS.

4. Hubungan interdomain.

Pada penjelasan tentang BGP dan traffic engineering pada interdomain

routing, telah dibahas jenis-jenis hubungan interdomain di Internet. Pa-

da dasarnya, hubungan antar domain di Internet terjadi atas dasar saling

membutuhkan. Seseorang yang ingin dapat menggunakan Internet harus

membayar sejumlah uang kepada ISP, dan ISP agar dapat mengantarkan

paket yang dikirimkan orang tersebut mungkin juga harus membayar kepa-

da ISP lain yang dilalui oleh paket dalam perjalanannya menuju ke tujuan.

Selain hubungan ISP dengan pelanggannya, hubungan antar ISP secara

mutual juga kerap ditemui di Internet saat ini. Hubungan peer-to-peer ini

seringkali dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi misalnya untuk membagi

biaya pada jalur yang digunakan untuk mempertukarkan trafik pelanggan

antara dua buah ISP yang berbeda. Pada skala yang lebih besar lagi, hu-

bungan peer-to-peer ini dapat juga berupa Internet eXchange antar AS-AS

yang ingin berbagi biaya infrastruktur jaringan serta trafik antar pelanggan

AS-AS tersebut.

Empat hal di atas inilah yang melandasi pembuatan skenario-skenario pada

sistem optimasi interdomain routing. Pada sub bab berikutnya akan dibahas con-

toh skenario yang digunakan pada studi kasus ITB beserta hasil dan verifikasinya.
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4.4 Skenario, Hasil dan Verifikasi Sistem Opti-

masi Routing Interdomain

Pada studi kasus ITB, penulis mengambil 3 skenario untuk diujicobakan pada

sistem. Skenario pertama adalah skenario default policy yang diimplementasikan

ITB. Skenario ini didapatkan dari konfigurasi router-router BGP yang berada di

ITB. Pada skenario ini, policy routing untuk trafik outbound dilakukan dengan

memberikan LOCAL PREF yang sebanding dengan bandwidth jalur, yaitu : jalur

INHERENT dengan bandwidth 155 Mbps diberikan nilai LOCAL PREF 200,

jalur TEIN2 dengan bandwidth 45 Mbps diberikan nilai LOCAL PREF 120, jalur

INDOSAT dengan bandwidth 2 Mbps diberikan nilai LOCAL PREF 110, dan

untuk jalur AI3 tidak berikan nilai LOCAL PREF. Policy ini memungkinkan

apabila terdapat dua rute menuju suatu prefix tujuan, paket akan diantarkan

melalui rute yang memiliki bandwidth lebih besar.

Skenario kedua masih merupakan “tetangga” dari skenario pertama. Pada

skenario ini, penulis menambahkan policy routing sendiri pada default policy

yang diimplementasikan ITB. Policy routing ini berupa penambahan routing sta-

tik pada R1 di Gambar 3.1. Penambahan policy routing ini berdasarkan pada

kenyataan bahwa prefix yang ditambahkan secara statik pada tabel routing R1

adalah prefix-prefix yang menjadi popular destinations selama periode Maret -

Juli 2007. Karena prefix-prefix tersebut tidak didapatkan dari rute yang di-

advertise oleh AS-AS yang menjadi upstream dari ITB, metode filtering prefix

dengan LOCAL PREF tidak mungkin untuk dilakukan. Prefix-prefix ini memi-

liki panjang AS PATH 6-9 jika menggunakan jalur INDOSAT. Untuk informasi

panjang AS PATH masing-masing prefix tadi jika melalui jalur AI3 tidak diketa-

hui karena AI3 tidak meng-advertise seluruh rute Internet kepada ITB. Dengan

ditambahkannya routing statik ini, terjadi shifting traffic pada jalur INDOSAT

ke jalur AI3.

Pada skenario terakhir, skenario ketiga, penulis menambahkan lagi beberapa

prefix popular destinations yang memiliki panjang AS PATH 5 ke skenario kedua.

Hasil dari masing-masing skenario dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan Gambar

4.4.
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Gambar 4.3: Grafik utilisasi jalur pada masing-masing skenario untuk data trafik

pada tanggal 4 April 2007

Gambar 4.4: Grafik utilisasi jalur pada masing-masing skenario untuk data trafik

pada tanggal 7 Juli 2007
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Verifikasi yang digunakan adalah dengan men-generate data trafik pada tang-

gal 4 April 2007 dan 7 Juli 2007. Dari gambar 4.3 dapat dilihat bahwa skenario 2

memiliki keseimbangan dalam hal utilitas link yang lebih baik dibandingkan ske-

nario 1 dan skenario 3. Dari gambar tersebut dapat dilihat juga bahwa utilitas

jalur cenderung tinggi pada jam kerja yaitu antara jam 7 - jam 17. Utilitas jalur

mencapai puncaknya pada sekitar jam 11 dan jam 16. Berbeda dengan Gambar

4.3, Gambar 4.4 menunjukkan bahwa pada jam-jam sibuk, skenario 1 lebih ba-

ik dalam menyeimbangkan beban trafik pada jalur AI3 dan jalur Indosat. Dari

gambar tersebut juga dapat dilihat terjadi lonjakan utilisasi yang cukup tinggi di

jalur Indosat pada jam 16-21.

Gambar 4.3 dan 4.4 tidak menyertakan utilitas jalur-jalur lain yang dimiliki

ITB yaitu jalur TEIN2, Melsa, INHERENT, dan IIX. Hal ini disebabkan karena

utilitas jalur-jalur tersebut cenderung stabil setiap jam dan memiliki nilai yang

kecil yaitu berkisar pada orde 10−9 − 10−3.

Dengan hasil yang diperoleh ini terlihat bahwa skenario-skenario yang diuji-

cobakan memiliki efek yang berbeda-beda terhadap data trafik yang digenerate

sebagai verifikasi sistem. Hal ini menunjukkan bahwa sistem optimasi ini dapat

melihat efek dari setiap skenario yang diujicobakan. Selain itu, terlihat bahwa

skenario yang merupakan skenario paling optimal untuk tanggal 4 April 2007,

bukan merupakan skenario yang paling optimal untuk tanggal 7 Juli 2007.Hal

ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan skenario yang optimal pada suatu

waktu tertentu, sistem harus dijalankan terus-menerus dengan memperhatikan

tren trafik periode waktu tersebut.
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Bab 5

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

• Dari hasil percobaan pada Bab 4 diperoleh bahwa untuk menda-

patkan skenario yang paling baik untuk diterapkan pada periode

waktu tertentu, sistem harus dijalankan terus-menerus dengan

memperhatikan tren trafik pada periode waktu tersebut. Sistem

optimasi interdomain yang dibuat memungkinkan untuk melihat efek per-

ubahan utilisasi jalur pada setiap skenario yang diujicobakan.

• Faktor-faktor yang mempengaruhi optimasi interdomain routing

adalah tabel routing BGP, policy interdomain routing dan traffic

demand. Dari hasil yang didapatkan pada bab 4, dapat dibuktikan bah-

wa BGP routes yang di-advertise oleh AS tetangga sangat mempengaruhi

bentuk policy routing untuk trafik outbound suatu stub-multihomed AS.

Dari penjelasan di bab 3 dan bab4 didapatkan bahwa untuk dapat memi-

liki pengetahuan yang luas tentang routing interdomain di Internet, suatu

stub-multihomed AS harus mendapatkan full Internet routes dari provider-

nya. Hal ini akan mempermudah dalam merancang dan menerapkan policy

routing interdomain. Kemudian, agar dapat memprediksi perubahan flow

traffic outbound ketika menerapkan suatu policy routing, suatu AS dapat

bergantung pada data statistik trafik outbound yang di-capture di border

58



router. Data statistik ini digunakan untuk menunjukkan tren dari trafik

outbound suatu AS.

• Bentuk sistem optimasi routing interdomain yang tidak berdasar

pada trial and error basis adalah sistem yang berjalan pada suatu

simulator yang dapat memasukkan data riil berupa data BGP

routes dan data statistik sehingga mampu melakukan prediksi dan

analisis atas kejadian external yang juga menjadi input sistem.

Dengan sistem optimasi model ini, pemodelan routing interdomain dapat

mendekati kondisi riil operasionalnya sehingga perubahan-perubahan yang

terjadi pada flow traffic akibat perubahan policy routing atau perubahan

kondisi jaringan dapat diprediksikan terlebih dahulu.

5.2 Saran

Berlandaskan atas hasil penelitian ini, penulis mengusulkan saran-saran sebagai

berikut :

• Untuk operator jaringan ITB, penulis menyarankan topologi jaringan ITB

yang memiliki redundansi dan skalabilitas yang lebih baik dari kondisi saat

ini. Saran ini berdasar pada dasar teori tentang BGP dan multihoming.

Topologi yang disarankan penulis dapat dilihat pada gambar 5.1. Pada

gambar tersebut, ditambahkan sebuah router baru R1 yang melakukan pe-

ering eBGP dan iBGP dengan seluruh peer. Teknologi ethernet yang mul-

tiaccess memungkinkan dibangunnya dua sesi eBGP dengan menggunakan

sebuah jalur yang sama. Desain firewall sebaiknya dipisahkan dengan pro-

ses routing. Hal ini dilakukan untuk menjaga performa sistem baik router

maupun firewall. Firewall pada gambar 5.1 diasumsikan adalah firewall

yang bekerja pada layer 2. Referensi yang diambil adalah peta topologi

jaringan University of California Berkeley1 .

• Dengan diperolehnya hasil utilisasi trafik yang seimbang antar jalur-jalur

utama ITB, seperti yang telah dibahas pada bab 4, penulis mengharapkan

1http://www.net.berkeley.edu/netinfo/newmaps/ucb-border.html

59



Gambar 5.1: Topologi jaringan interdomain ITB dengan redundansi

agar sistem optimasi seperti yang penulis lakukan dapat dipertimbangkan

untuk diterapkan pada jaringan ITB.

• Pada penelitian berikutnya, diharapkan agar sistem optimasi interdomain

juga mencakup optimasi inbound traffic.

• Sistem optimasi yang dirancang oleh penulis masih belum sempurna dalam

hal otomasi script/tool untuk mengendalikan komponen-komponen sistem

optimasi. Untuk itu penulis menyarankan agar pada penelitian selanjutnya,

tool otomasi sistem optimasi dapat disempurnakan sehingga lebih scalable.

60



Lampiran A

Akronim

APNIC Asia Pacific Network Information Center

ARPANET Advanced Research Project Agency Network

AS Autonomous System

ASBR Autonomous System Border Router

ASN Autonomous System Number

BGP Border Gateway Protocol

BMP BGP Monitoring Protocol

DoD Department of Defense

EGP Exterior Gateway Protocol

EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

FSM Finite State Machine

GB Giga Byte

GNU GNU is Not Unix

HLP Hybrid Link-state and path vector Protocol

IGP Interior Gateway Protocol

IIX Indonesia Internet eXchange

INHERENT Indonesia Higher Education and Research Network

IP Internet Protocol

ISP Internet Service Provider

IS-IS Intermediate System to Intermediate System

ITB Institut Teknologi Bandung

IX Internet eXchange
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JNI Java Native Interface

Mbps Mega bit per second

MB Mega Byte

MED Multi Exit Discriminator

OSPF Open Shortest Path First

PoP Point of Presence

QoS Quality of Service

RIP Routing Information Protocol

RIR Routing Information Registry

RR Route Reflector

SDH Synchronous Digital Hierarchy

SLA Service Level Agreement

SNMP Simple Network Management Protocol

SONET Synchronous Optical Network

SPVP Simple Path Vector Protocol

SRI Standford Research Institute

TCP Transport Control Protocol

TEIN2 Trans Eurasia Information Network2

UCL University College London

UCLA University of California at Los Angeles

UCSB University of California at Santa Barbara
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Lampiran B

Contoh Skenario

#---skenario #2 STATIC_ROUTE untuk beberapa prefix ---#

#---diambil dari yg memiliki AS_PATH_LENGTH 6-9 dari popular destinations---#

#adhy@students.itb.ac.id

#20070911

#static route to each destination prefix

#this because they don’t show up in the ADJ-RIB from each provider

net node 167.205.62.245 route add 66.196.96.0/21 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 68.142.192.0/19 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 68.142.224.0/20 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 69.147.72.0/21 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 76.184.0.0/14 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 202.95.160.0/20 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 206.190.32.0/19 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 209.11.168.0/23 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 209.131.32.0/20 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 209.191.64.0/18 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 216.252.104.0/21 202.249.24.38 202.249.24.38 120

sim run

#---skenario #3 STATIC_ROUTE untuk beberapa prefix ---#

#---diambil dari yg memiliki AS_PATH_LENGTH 5 dari popular destinations---#

#adhy@students.itb.ac.id

#20070911

#static route to each destination prefix

#this because most of them don’t show up in the ADJ-RIB from each provider

net node 167.205.62.245 route add 62.116.64.0/18 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 64.28.176.0/20 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 64.111.96.0/19 202.249.24.38 202.249.24.38 120
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net node 167.205.62.245 route add 66.90.64.0/18 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 66.218.64.0/19 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 72.3.128.0/17 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 72.20.32.0/19 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 75.126.0.0/16 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 84.80.0.0/14 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 85.224.0.0/13 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 87.255.32.0/22 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 88.85.64.0/19 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 202.88.238.0/24 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 208.100.0.0/19 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 208.113.128.0/19 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 209.73.160.0/20 202.249.24.38 202.249.24.38 120

net node 167.205.62.245 route add 216.155.192.0/20 202.249.24.38 202.249.24.38 120

sim run
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Lampiran C

Source Code Program

#!/usr/bin/perl

#---------------------------------------------------------------------------------

# simulasi interdomain routing dengan C-BGP

# oleh Adhy S. Bramantyo (adhy@students.ITB.ac.id)

# 20070911

#---------------------------------------------------------------------------------

use CBGP 0.3;

#use strict;

use constant {

#path dari C-BGP

CBGP_PATH => ’/home/adhy/cbgp1.3/bin/cbgp’,

};

#logging C-BGP

#$$cbgp_ref->{log}=1;

#deklarasi Bandwidth setiap link

my $bw_inherent = 155*1024*1024*3600;

my $bw_tein = 45*1024*1024*3600;

my $bw_iix = 2*1024*1024*3600;

my $bw_isat= 2*1024*1024*3600;

my $bw_ai3 = 1.5*1024*1024*3600;

my $bw_melsa = 384*1024*3600;

#----------------------

#main program

#----------------------

my $cfile = $ARGV[0];

my $mrt = $ARGV[1];

if (@ARGV!=2) {

die "\n Usage: $0 <cli_file> <mrt_file>\n";

}
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print "Setting up C-BGP simulator\n\n";

my $cbgp_ref = \CBGP->new(CBGP_PATH);

$$cbgp_ref->spawn;

die if $$cbgp_ref->send("set autoflush on\n");

print "Loading cli file into C-BGP simulator\n\n";

cbgp_setup($cbgp_ref,$cfile);

print "Running simulation\n\n";

$$cbgp_ref->send("sim run\n");

print "Injecting mrt file to AI3-INA-router \n\n";

$$cbgp_ref->send("bgp router 167.205.62.245 load rib $mrt\n");

$PATH="/home/adhy/corat-coret-adhy/source-code";

@skenario=("$PATH/skenario1.cli","$PATH/skenario2.cli","$PATH/skenario3.cli");

$i=1;

foreach (@skenario) {

print "\nGo to Skenario$i\n";

open (STATIC,"$_") or die "Can\’t open scenario file scenario$i : $!\n";

while (<STATIC>) {

$$cbgp_ref->send("$_\n");

}

close (STATIC);

++$i;

#--------------------------------------------------------------------------

#baca file yg berisi statistik trafik

#kemudian cari total trafik untuk setiap jalur AS

#--------------------------------------------------------------------------

print "Injecting traffic file \n\n";

print "Open directory : \"/home/adhy/hasil-flow-report-v2/\"\n\n";

opendir (NETFLOW, "/home/adhy/hasil-flow-report-v2/") or die "Can\’t open directory : $!\n";

#print "Open directory : \"/home/adhy/coba-netflow/\"\n\n";

#opendir (NETFLOW, "/home/adhy/coba-netflow/") or die "Can\’t open directory : $!\n";

while($nfile = readdir(NETFLOW)) {

my %sum;

my $total = 0;

if(($nfile ne ".") && ($nfile ne "..")) {

open (FLOWDATA,"/home/adhy/hasil-flow-report-v2/$nfile") or die "Can\’t open file $nfile : $!\n";

# open (FLOWDATA,"/home/adhy/coba-netflow/$nfile") or die "Can\’t open file $nfile : $!\n";

my ($time_stamp) =$nfile =~ /^ipsrcdest([0-9]+)\.out$/;

print "Utilization for each link at $time_stamp :\n";

while (<FLOWDATA>) {

#processing data trafik per baris

next if $_ =~ /(^#)/;

@flowfile = split (/,/);

$$cbgp_ref->send("net node 167.205.62.245 show rt $flowfile[1]\n");

my $rib_out = $$cbgp_ref->expect(1);

@as_link = split (/\s/,$rib_out);

# @as_link = split (/\t/,$rib_out);

# my ($as_link) = $rib_out =~ /0\.0\.0\.0\t+([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)/;
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$sum{$as_link[2]} = $sum{$as_link[2]}+$flowfile[3];

# $sum{$as_link} = $sum{$as_link}+$flowfile[3];

$total = $total+$flowfile[3];

# print total per baris untuk setiap as_link

# print "$as_link[2] \t $total\n";

}

while (($key, $value) = each(%sum)){

# print "$key\t$value\n";

# utilisasi jalur setiap jam

# print "$key\t";

if ($key == "167.205.62.247") {

my $utilisasi = ($value*8)/$bw_isat;

print "$key\t$utilisasi\n";

}

if ($key == "202.249.24.38") {

my $utilisasi = ($value*8)/$bw_ai3;

print "$key\t$utilisasi\n";

}

if ($key == "167.205.62.246") {

my $utilisasi = ($value*8)/$bw_tein;

print "$key\t$utilisasi\n";

}

if ($key == "167.205.190.3") {

my $utilisasi = ($value*8)/$bw_inherent;

print "$key\t$utilisasi\n";

}

if ($key == "202.51.232.65") {

my $utilisasi = ($value*8)/$bw_iix;

print "$key\t$utilisasi\n";

}

if ($key == "202.138.225.1") {

my $utilisasi = ($value*8)/$bw_melsa;

print "$key\t$utilisasi\n";

}

}

}

}

}

$$cbgp_ref->finalize();

#-------------------------#

#---Subroutines---#

#-------------------------#

sub cbgp_setup {

my ($cbgp_ref,$cfile) = @_;

if ($cfile ne ’’) {

$$cbgp_ref->send("include $cfile\n");

}

cbgp_check($cbgp_ref);

}
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sub cbgp_check {

my $cbgp_ref = shift;

$$cbgp_ref->send("print \"CHECK\\n\"\n");

$_ = $$cbgp_ref->expect(1);

chomp;

if ($_ ne "CHECK") {

die "Error: ada masalah dengan cbgp simulator\n";

}

}
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