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Abstrakt 
 

Tato bakalářská práce pojednává o technologii MPLS a jejím rozšíření v podobě MPLS VPN. 

Je zde uveden teoretický popis těchto technologií, na který navazuje praktické odzkoušení na 

směrovačích a osobních počítačích. Zapojování všech prvků a následná jejich konfigurace byla 

prováděna v plně vybavené laboratoři. Jak už je z názvu práce patrné, jako směrovače byly převážně 

voleny prvky značky MikroTik. Jedním z cílů bylo ověření kompatibility mezi prvky MikroTik a 

Cisco v těchto sítích, proto byly do obou sítí zahrnuty i Cisco prvky. V jednotlivých krocích této práce 

jsou uvedeny postupy konfigurace směrovačů a nastavení počítačů. Výpisy aktuálního nastavení všech 

směrovačů jsou uvedeny v přílohách. 
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Abstract 
 

This bachelor thesis deals with the MPLS technology and its extension in form of MPLS VPN. 

It consists of theoretical description of these technologies followed by testing of routers and personal 

computers. The interconnection of all components and their configuration was done in a fully 

equipped laboratory. As the title implies MikroTik components were mostly used. One of the goals 

was to ensure the compatibility between MikroTik and Cisco components in these networks. That is 

why Cisco components were included too. The configuration of routers and computers is described in 

separate parts of this thesis. The outputs of actual settings of all routers are mentioned in the appendix. 
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1 Úvod 

Technologie MPLS je v dnešní době využita poměrně hojně. Na páteřních sítích mají MPLS 

v současnosti všichni operátoři v ČR (Telefonica O2, Vodafone, T-Mobile, GTS i Ufon), používají ho 

také systémoví integrátoři, jako např. NextiraOne, Anect, HP, Gity apod. Na MPLS staví operátoři i 

své služby pro zákazníky. Produkt IP Connect od společnosti Telefonica O2 je MPLS L3 VPN.  

Cíl této bakalářské práce spočívá v ověření funkčnosti technologie MPLS na směrovačích 

MikroTik a následně v testování kompatibility směrovačů MikroTik a Cisco v rámci MPLS sítě. Na 

směrovačích umístěných v páteřní síti MPLS je také žádoucí nakonfigurovat virtuální privátní síť, a 

sice MPLS VPN. Konkrétně L3 VPN. Navržená síť MPLS je postavena na směrovacím protokolu 

OSPF a MPLS VPN využívá i protokolu BGP.  

V kapitole 2 a kapitole 3 jsou teoreticky popsány samotné technologie a je zde vysvětleno 

několik základních pojmů. Veškeré obrázky v kapitole 2 a kapitole 3 jsou převzaty z [1]. Kapitola 4 je 

zaměřena na postup konfigurace jednotlivých směrovačů s patřičným vysvětlením dílčích kroků. 

Kapitola 5 se zabývá ověřováním kompatibility. Obrázky v kapitole 4 a kapitole 5 jsou záznamy 

z praktické konfigurace, která probíhala v laboratoři. 
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2 Technologie MPLS 

Jak uvádí [1] a [3]. Přepínaný protokol MPLS (MultiProtocol Label Switching) je součástí sítí 

mnoha poskytovatelů služeb a internetových sítí velkých podniků. Jeho umístění v referenčním 

modelu ISO/OSI není zcela přesně specifikováno. MPLS je považováno za zástupce vrstvy 2,5. 

Respektive vrstvy 2+, více v [4]. V síti MPLS zasílají směrovače pakety odlišným způsobem, než je 

tomu u sítí, kde se směruje podle cílové IP adresy. MPLS namísto IP adres, směruje (lépe řečeno 

přepíná) pakety podle návěští MPLS Label. Směrovače mohou rozhodovat o příslušné cestě k cíli 

nejen podle cílové IP adresy, ale mohou vzít v úvahu jiné faktory. Například řízení provozu, 

požadavky na kvalitu služeb (QoS), či požadavky na soukromí zákazníků připojených ke stejné MPLS 

síti, pracující však nadále i s tradičními informacemi zjišťovanými pomocí směrovacích protokolů. 

MPLS obsahuje rozsáhlé spektrum aplikací a každá z nich pracuje s různými faktory, které mají 

následně vliv na rozhodování MPLS o zasílání. Jsou to například, jak je uvedeno a popsáno v [1] a [3]: 

Jednosměrové zasílání MPLS IP a Virtuální privátní sítě MPLS VPN. Více informací o samotné 

technologii MPLS se lze dočíst v [2] a [6]. O implementaci technologie MPLS lze nalézt informace v 

[8]. Vhodné prameny pro pochopení MPLS jsou také [10] a [11]. 

2.1 Jednosměrové zasílání MPLS IP 

MPLS sítě mohou být využity pro jednosměrové zasílání IP (MPLS Unicast IP Forwarding), i 

když se v sítí MPLS rozhoduje o zasílání paketů podle návěští. Při výběru rozhraní, přes která budou 

pakety zaslány, uvažuje MPLS pouze cesty, které jsou zapsané v jednosměrové směrovací tabulce IP. 

Neboli pakety nakonec putují po úplně stejné cestě jako bez MPLS (pokud jsou všechny ostatní 

faktory nezměněny). Jednosměrové zasílání MPLS IP, tedy není příliš výraznou výhodou, avšak jiné 

aplikace, jako MPLS VPN jej využívají jako důležitou součást celkové sítě MPLS. Pomocí protokolů 

řídící úrovně, jako OSPF a LDP zjišťují mechanismy MPLS návěští paketů a následně z nich za 

pomoci konkrétních cílových prefixů sestaví tabulky pro rozesílání.  

Hostitelé generují pakety bez návěští MPLS, poté směrovač na dané cestě návěští doplní. 

Další směrovače podle návěští směrují a nakonec poslední směrovač návěští odstraní, neboli 

hostitelské počítače o existenci MPLS vůbec neví. Vše je názorně ukázáno na obrázku 2.1. 
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Obr. 2.1 Zasílání paketu bez MPLS hlavičky a s MPLS hlavičkou 

 

Jednotlivé kroky z obrázku 2.1: 

1. Hostitel A odešle paket bez návěští s cílovou adresou hostitele 10.3.3.3. 

2. Směrovač CE1 (bez konfigurace MPLS) zašle paket bez návěští na cílovou adresu 10.3.3.3. 

3. Směrovač PE1 (už s podporou MPLS) vloží do paketu návěští 22 a odešle na směrovač P1. 

4. Paket s návěštím 22 přijde na směrovač P1, ten návěští upraví na hodnotu 39 a odešle paket. 

5. Směrovač PE2 obdrží paket, odstraní z něj návěští a zašle na směrovač CE2. 

6. Směrovač CE2 (bez konfigurace MPLS) zašle paket běžným způsobem (podle cílové IP 

adresy) na IP adresu 10.3.3.3. 

Směrovač LSR (Label Switch Router) je označení pro všechny směrovače, které podporují 

MPLS. Názvosloví jednotlivých směrovačů LSR je zobrazeno v tabulce 2-1. 

 

Tabulka 2-1: Názvosloví a význam směrovačů LSR 

 

Typ LSR Operace prováděné tímto směrovačem

LSR (Label Switch Router)
Jakýkoliv směrovač, doplňující/odebírající návěští paketům. 

Zasílá pakety s návěštím.

Hraniční LSR (E-LSR)
LSR na hranici MPLS sítě - zpracovává pakety s návěštím i 

bez návěští.

Vstupní (Ingress) E-LSR
Směrovač, který přijme paket bez návěští a následně jej do 

paketu doplní.

Výstupní (Egress) E-LSR
Směrovač, který přijme paket s návěštím, následně jej odstraní 

a odešle paket bez návěští.
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Na obrázku 2.1 využívají LSR směrovače při zasílání paketů informační báze FIB 

(Forwarding Information Base) a LFIB (Label Forwarding Information Base), kde jsou potřebné 

informace k návěštím, údaje o odchozím rozhraní a dalším přeskoku (hopu). FIB – slouží pro příchozí 

pakety bez návěští, směrovač hledá shodu cílové IP adresy paketu s nejlépe odpovídajícím prefixem 

ve FIB a podle tohoto údaje odešle paket dále. Jedná se o prostou směrovací tabulku IP. LFIB – slouží 

pro příchozí pakety s návěštím. Mechanismus porovná návěští v příchozím paketu se seznamem 

návěští v LFIB a podle tohoto údaje zašle paket dále. Jedná se o směrovací tabulku IP doplněnou o 

patřičná návěští. 

Situace, kdy 3 směrovače pracují s FIB a LFIB je ukázána na obrázku 2.2, který navazuje na 

obrázek 2.1. 

 

Obr. 2.2 Použití FIB a LFIB při zasílání paketů 

 

Postupové body k obrázku 2.2: 

1. Směrovač PE1 obdrží paket bez návěští, podívá se do báze FIB a vyhledá položku, která je 

shodná s cílovou adresou paketu 10.3.3.3 (položku 10.3.3.0/24). Mimo jiné tato položka 

obsahuje instrukce pro zavedení (push) návěští MPLS na začátek paketu. 

2. Směrovač P1 přijme paket s návěštím, zkontroluje bázi LFIB, kde najde hodnotu návěští 22. 

Zde je instrukce pro vyměnění (swap) hodnoty návěští 22 za hodnotu 39. 

3. Směrovač PE2 pracuje také s bází LFIB (přijímá paket s návěštím). V položce s hodnotou 

návěští 39, kterou PE2 přijal, je instrukce odebrání (pop). PE2 tedy návěští odejme a 

směrovači CE2 zašle paket bez návěští. 
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2.2 Hlavička MPLS 

MPLS hlavička se zapisuje před hlavičku IP a má velikost 4 bajty. Celé tyto 4 bajty však 

nepředstavují návěští (label). Návěští je pole o velikosti 20 bitů. Celá hlavička je proto někdy 

označována, jako vložená hlavička (shim header). MPLS hlavičku reprezentuje obrázek 2.3. 

 

Obr. 2.3 Struktura MPLS hlavičky 

 

Význam polí v hlavičce MPLS popisuje tabulka 2-2. 

 

Tabulka 2-2: Pole MPLS hlavičky 

 

Směrovače LSR dekrementují hodnotu TTL v MPLS hlavičce, hodnota TTL v IP hlavičce 

tedy zůstává stejná. Vstupní E-LSR dekrementuje hodnotu TTL v hlavičce IP, přidá před IP paket 

návěští MPLS a hodnotu TTL z IP hlavičky zkopíruje do pole TTL v MPLS hlavičce. Další 

směrovače, které vymění hodnotu návěští MPLS, dekrementují pole TTL v hlavičce MPLS a hodnotu 

v IP hlavičce ignorují. Výstupní směrovač E-LSR obdrží paket, dekrementuje TTL v MPLS hlavičce, 

hlavičku MPLS úplně odstraní a hodnotu MPLS TTL zkopíruje do IP hlavičky. Tuto situaci 

znázorňuje obrázek 2.4. 

Pole Bity Význam

Návěští (Label) 20 Identifikace přepínané trasy LSP.

Experimentální (EXP) 3 Značkování QoS, experimentální účely.

Dno zásobníku (Bottom-of-

Stack, S)
1

Při hodnotě 1 toto návěští bezprostředně předchází IP 

hlavičce (paket může obsahovat několik MPLS hlaviček)

Životnost (Time-to-Live, 

TTL)
8 Totožný význam jako TTL v hlavičce IP
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Obr. 2.4 Šíření hodnoty TTL v MPLS 

 

2.3 Protokol LDP 

 

2.3.1 Základy LDP 

MPLS podporuje mnoho protokolů řídící úrovně (jako jsou směrovací protokoly). Konkrétní 

řídící protokol se nejčastěji volí podle provozované aplikace MPLS. Sítě MPLS VPN pracují např. 

s protokolem řídící úrovně LDP a více protokolovým BGP, neboli MP-BGP. U některých jiných 

aplikací MPLS můžeme použít i několik různých protokolů řídící úrovně, ale jednosměrové zasílání 

MPLS IP využívá služeb jen protokolu IGP a LDP. Ještě před standardizováním LDP se jeho nejstarší 

verze nazývala TDP (Tag Distribution Protocol), používalo se totiž termínu „přepínání podle značek“ 

(tag switching), na rozdíl od termínu „přepínání podle návěští“ (label switching). Protokol LDP 

oznamuje návěští ke každému prefixu, který je uveden ve směrovací tabulce IP. Za pomoci LDP 

protokolu zasílají LSR směrovače zprávy svým sousedům, kde je informují o prefixech a k nim 

odpovídajících návěštím. Pokaždé, když se v jednosměrové směrovací tabulce IP objeví nová cesta IP, 

spouští se oznámení LDP. Směrovač LSR této cestě přiřadí návěští (lokální návěští), které je na tomto 

směrovači reprezentováno prefixem IP, právě zapsaným do směrovací tabulky IP. Tuto situaci 

zachycuje obrázek 2.5. 
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Obr. 2.5 Proces LDP 

 

Postup u obrázku 2.5: 

1. Směrovač PE2 zjistí novou jednosměrovou cestu IP, tu zapíše do tabulky IP. 

2. PE2 alokuje nové lokální návěští, což je návěští, které PE2 momentálně neoznamuje. 

3. PE2 za pomocí LDP oznámí všem sousedům mapování (přiřazení) mezi prefixem a návěštím. 

 

2.3.2 Vlastnosti LDP 

LDP používá kontaktní zprávy Hello, s jejichž pomocí rozpoznává sousedy a rozhoduje, na 

jakou IP adresu má nové spojení TCP vést. K zasílání Hello zpráv používá LDP více směrové zasílání 

(multicast), a to na adresu 224.0.0.2 na portu UDP 646. Hello zpráva obsahuje identifikátor LDP ID 

(LID) příslušného směrovače LSR. LSR může také v Hello zprávě uvádět transportní adresu, což je 

IP adresa používaná daným LSR pro všechna spojení LDP TCP. Pokud není transportní adresa 

uvedena, použijí ostatní směrovače v roli IP adresy pro TCP spojení první 4 bajty z LDP ID. 

V případě, že jsou LDP zprávy rozeslány a směrovače jsou vzájemně rozpoznány, naváže se mez i 

nimi TCP spojení na portu 646. TCP spojení pracuje s jednosměrnými adresami, a to buď transportní 

adresou oznámenou sousedem, nebo adresou v LID. Obě tyto adresy musí být dosažitelné podle 

směrovací tabulky IP. Jakmile je TCP spojení navázáno, každý ze směrovačů informuje o všech svých 

vazbách lokálních návěští a prefixů. Další informace o LDP lze nalézt v [12]. 
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2.4 Informační báze LIB 

Návěští a další informace s nimi spojené si LSR ukládá do datové struktury LIB (Label 

Information Base). Každý směrovač LSR musí zvolit nejlepší návěští spolu s odchozím rozhraním, 

které se použije a následně tyto informace zapíše do bází FIB a LFIB. FIB a LFIB obsahují jen návěští 

pro aktuálně použitý nejlepší segment trasy LSP, ale LIB obsahuje všechna návěští, o kterých LSR ví. 

LSR se rozhoduje, které návěští bude nejlépe použít pomocí směrovacího protokolu, jenž LSR 

informuje o nejlepší cestě. Právě díky tomu mohou LSR využívat funkce směrovacího protokolu a 

zabránit tak vzniku smyček a také mohou reagovat na cesty, které byly při konvergenci nově vybrány. 
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3 Technologie MPLS VPN 

Podle [1]. Virtuální privátní síť MPLS VPN je jedna z nejrozšířenějších aplikací MPLS vůbec. 

Prostřednictvím MPLS VPN může poskytovatel služeb, nebo velká společnost poskytovat služby sítí 

VPN na 3. vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. Moderní službou MPLS VPN bývají nahrazovány 

starší služby sítí WAN na 2. vrstvě, jako jsou Frame Relay, nebo ATM. Sítě MPLS VPN znají adresy 

3. vrstvy, tudíž může poskytovatel služeb nabízet svým zákazníkům širší doplňkové služby a zároveň 

je schopný zajišťovat soukromí, jaké je běžné ve službách WAN na 2. vrstvě. Síť MPLS VPN používá 

uvnitř sítě poskytovatele jednosměrové zasílání MPLS IP a na hraně mezi poskytovatelem a 

zákazníkem využívá další funkce postavené na základě MPLS.  

S problémem, se kterým se MPLS VPN musí vypořádat, jsou duplicitní rozsahy adres u 

zákazníků. Tento problém spočívá v tom, že jestliže poskytovatel služeb připojí mnoho zákazníků 

s využitím služby WAN na 2. vrstvě a samozřejmě se nezajímá o jejich vnitřní adresování IP, pak po 

jejich převedení na službu WAN vrstvy 3 musí od svých zákazníků zjistit intervaly adres a následně 

oznámit cesty k těmto adresám do své vlastní sítě. Pokud se tedy poskytovatel snaží zjistit všechny 

podsítě od všech svých zákazníků, nastává problém. Jelikož mnoho společností, či dalších 

poskytovatelů používá stejný interval adres, především privátních IP. Neboli pokud budeme chtít 

zajistit služby pro všechny své zákazníky pomocí MPLS s pouze jednosměrovým směrováním IP, 

docházelo by u směrovačů k velkým zmatkům v zasílání paketů, kvůli překrývajícím se prefixům.  

Smyslem sítě VPN na vrstvě 3 je umožnit komunikaci zákazníka A s jiným pracovištěm 

zákazníka A (pouze zákazníka A). Tento problém řeší právě virtuální privátní síť MPLS VPN. MPLS 

VPN však nabízí i další funkce. Standardy RFC pro MPLS VPN definují především používání 

několika směrovacích tabulek, ty se nazývají tabulky virtuálního směrování a zasílání (VRF) a 

oddělují cesty jednotlivých zákazníků, čímž řeší problém duplicitních adresních rozsahů. V sítí MPLS 

VPN máme 3 druhy směrovačů, jejichž názvy a funkce jsou uvedeny v tabulce 3-1. 
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Označení směrovače Funkce směrovače

Customer Edge (CE)

Směrovač, který nezná protokoly MPLS a nezasílá pakety s 

návěštím. Je však přímo připojen ke směrovači LSR (PE) v síti 

MPLS VPN.

Provide Edge (PE) Směrovač LSR, který má společnou linku s nejméně jedním CE.

Provider (P)

Směrovač LSR, který nemá přímé spojení se směrovačem CE. Musí 

tedy paket zasílat s návěším a také může ignorovat cesty v sítích 

VPN jednotlivých zákazníků.

Tabulka 3-1: Směrovače a jejich funkce v MPLS VPN 

 

Pochopení rozdílů mezi směrovači PE a P na řídící úrovni je klíčové k pochopení obecného 

mechanismu činnosti sítě MPLS VPN. Na obou těchto směrovačích pracuje protokol LDP a IGP za 

účelem jednosměrového směrování IP. IGP oznamuje cesty pro podsítě uvnitř sítě MPLS bez cest 

jednotlivých zákazníků. Směrovače P a PE mohou přepínat pakety s návěštími po celé cestě od 

vstupního PE, až po výstupní PE. Směrovače PE musí také zjistit cesty u zákazníka a sledovat, které 

cesty patří jakým zákazníkům. PE si vyměňují cesty s připojenými směrovači CE a následně si 

pamatují, které cesty od jakých zákazníků zjistily. Směrovače PE však tyto cesty neukládají do 

normální směrovací tabulky IP, ale do samostatných směrovacích tabulek, které jsou vytvořeny zvlášť 

pro každého zákazníka. Jak je uvedeno výše, tyto tabulky se nazývají VRF (Virtual Routing and 

Forwarding table) a jsou vytvořeny proto, aby si směrovače PE mohly zapamatovat i případně se 

překrývající prefixy. Poté si PE vyměňují tyto cesty s jinými PE pomocí vhodného protokolu, 

neoznamují je však směrovačům P. Více informací o MPLS VPN se lze dočíst v [7]. 

 

3.1 Tabulka virtuálního směrování a zasílání (VRF) 

Jedná se o tabulku, do které je možné ukládat cesty oddělené pro sítě VPN jednotlivých 

zákazníků. Díky těmto tabulkám je možné vyřešit mnoho problémů s překrýváním síťových prefixů. 

Tato tabulka je uložena vždy v jediném směrovači s podporou MPLS. Směrovač potřebuje obvykle 

nejméně jednu tabulku VRF, tzn. jednu VRF pro každého zákazníka, který je k tomuto směrovači 
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přímo připojený. U složitých sítí může jeden směrovač PE potřebovat i několik tabulek VRF pro 

jediného zákazníka.  

Tabulka VRF obsahuje tyto tři hlavní komponenty: 

1. Směrovací tabulka IP (zde označována jako RIB). 

2. Báze FIB, naplněná podle RIB této tabulky VRF. 

3. Samostatná instance, neboli proces směrovacího protokolu, který si bude vyměňovat cesty se 

směrovači CE podporovanými touto tabulkou VRF. 

Na následujícím obrázku 3.1, jenž zachycuje přidávání cest zjištěných od CE do tabulky VRF 

ve směrovači PE2 jsou vidět podrobnější informace o směrovači PE2 v roli protokolu IGP směrem ke 

směrovači zákazníka A (CE-A2) i ke směrovači zákazníka B (CE-B2). Použit je zde protokol RIP 

verze 2. 

 

Obr. 3.1 Přidávání cest do tabulky VRF 

 

U každého zákazníka probíhají následující 3 kroky: 

1. Směrovač CE-A2, který nepracuje v síti MPLS, oznámí cestu do podsítě 10.3.3.0/24 

protokolem RIP-2. 

2. Směrovači PE2 přijde na rozhraní S0/1/0 aktualizace RIP-2. Rozhraní S0/1/0 bylo přiřazeno 

tabulce VRF zákazníka A (VRF-A). Pro každou tabulku VRF běží samostatný proces, takže 

tuto aktualizaci bude interpretovat proces VRF-A RIP. Aktualizaci, kterou PE2 přijme na 

S0/1/1 bude zpracovávat proces VRF-B RIP. 

3. Proces VRF-A přidá položku podsítě 10.3.3.0/24 do báze RIB pro tabulku VRF-A. Stejně tak 

přidá proces VRF-B RIP cestu do podsítě 10.3.3.0/24 do báze VRF-B RIB. 
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3.2 Rozlišování cest pomocí RD 

Jakmile se PE2 dozví o cestách od směrovačů CE-A2 a CE-B2, tak je oznámí ostatním 

směrovačům. Ty budou poté vědět, kam směrovat pakety do nově zjištěných podsítí. Pro oznamování 

cest v síti MPLS VPN, neboli výměnu informací o všech cestách všech tabulek VRF se stará protokol 

iBGP. Původní specifikace BGP však nepočítají s překrývajícími se prefixy různých zákazníků. Tento 

problém řeší MPLS doplněním dalšího čísla před původní prefix, neboli BGP NLRI. Hodnota NLRI je 

jednoznačná. Každé číslo tedy může reprezentovat jiného zákazníka. K tomuto doplňování NLRI 

využívá MPLS dokument BGP RFC, nazývaný MP-BGP (RFC 4760), který umožňuje předefinování 

pole NLRI v aktualizacích BGP. Konkrétně povoluje doplnit před prefix další číslo s proměnnou 

délkou, nazývané rodina adres (address family).  

Dokument MPLS RFC 4364 nazýván BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs) 

definuje konkrétní novou rodinu adres pro podporu sítí MPLS VPN nad IPv4 a to rodinu adres MP-

BGP zvanou rozlišovače cest (Route Distinguishers, RD). Pomocí RD může protokol BGP rozlišit i 

mezi duplicitními prefixy IPv4 a může je také oznamovat. Každý prefix NLRI je oznámen jako 

klasický prefix IPv4, ale je k němu doplněno nové číslo (RD), které již danou cestu identifikuje 

jednoznačně. Nový formát NLRI, zvaný VPN-V4, má pak 2 části: 64bitový rozlišovač RD a 32bitový 

prefix IPv4. Na obrázku 3.2, který navazuje na obrázek 3.1, oznamuje směrovač PE2 pomocí 

protokolu MP-BGP směrovači PE1 své dvě cesty pro prefix IPv4 10.3.3.0/24. Jednu cestu z tabulky 

VRF-A a druhou cestu z tabulky VRF-B. V aktualizaci BGP je formát nové rodiny adres VPN- V4 pro 

informace NLRI. Rozlišovač RD 1:111 představuje síť VPN-A a rozlišovač RD 2:222 představuje síť 

VPN-B. Směrovač PE2 má za další přeskok sebe sama, jako zdroj aktualizací má uvedeno 

zpětnovazební rozhraní s IP adresou 3.3.3.3. 

 

Obr. 3.2 Zajištění jednoznačnosti adres pomocí RD 



 

TECHNOLOGIE MPLS VPN 

 

 

 

13 

 

Jednotlivé kroky z obrázku 3.2: 

1. Směrovač PE2 redistribuuje do protokolu BGP cesty ze směrovacích protokolů obou případů 

VRF. 

2. Při procesu redistribuce přebírá vždy rozlišovač RD z odpovídající tabulky VRF a doplňuje jej 

ke všem cestám redistribuovaným ze směrovací tabulky k VRF. 

3. Směrovač PE2 oznamuje tyto cesty pomocí iBGP směrovači PE1. Ten tím pádem zná cesty do 

obou podsítí 10.3.3.0/24, rozlišených hodnotou RD. 

První hodnota před dvojtečkou je tvořena ve všech případech. Buďto 2 bajtovým číslem 

autonomního systému (ASN), nebo 4 bajtovou adresou IPv4. Druhá hodnota za dvojtečkou už může 

být libovolná. V rozlišovači RD můžeme například uvést BGP ID směrovače LSR ve třetím formátu, 

tedy 3.3.3.3:100. Popřípadě využít číslo autonomního systému protokolu BGP, tedy např. 432:1. 

 

3.3 Určení cest RT import a RT export 

Směrovače PE oznamují určení cest RT (Route Target) v aktualizacích BGP v rozšířených 

atributech trasy BGP Extended Community Path Attributes (PA). MPLS definuje atribut BGP 

Extended Community PA s tím, že kóduje jednu, nebo více hodnot RT. Hodnoty RT mají stejný 

základní formát jako hodnoty rozlišovačů RD. Danému prefixu může být přiřazeno i několik RT, 

zatímco popisovač RD pouze jeden. Mechanismus MPLS ve směrovači PE pomocí určení cest (RT) 

stanoví, do které tabulky VRF zapíše cesty zjištěné protokolem iBGP. Na obrázku 3.3, který je 

pokračováním obrázku 3.2 a obrázku 3.1 je vidět, jak stanoví směrovače PE, do které z tabulek VRF 

zapíší cestu, a to podle hodnot RT. Na tomto obrázku 3.3 je exportní RT, což je parametr režimu 

konfigurace VRF, kde jsou pro tabulky VRF-A a VRF-B stanoveny různé hodnoty. Na PE1 je vidět 

importní RT pro každou VRF a podle ní se PE1 rozhodne, které položky z tabulky BGP zapíše do RIB 

v příslušné tabulce VRF. Pojem export znamená „redistribuce ven z VRF do BGP“, pojem import 

znamená „redistribuce dovnitř VRF z BGP“. 
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Obr. 3.3 Zpracovávání určení cest RT 

 

Jednotlivé kroky mechanismu zpracování určení cesty RT na obrázku 3.3: 

1. V konfiguraci dvou tabulek VRF na směrovači PE2 jsou definovány exportní hodnoty RT. 

2. Redistribuce tabulek VRF do protokolu BGP. 

3. Redistribuce VRF do BGP (proces exportu) zapíše odpovídající hodnoty RT také do tabulky 

BGP v PE2. 

4. PE2 oznámí cesty protokolem iBGP. 

5. PE1 zkontroluje nové položky pro tabulku BGP a porovná hodnoty RT s konfigurovanými 

importovanými hodnotami RT, podle kterých stanoví, které položky tabulky BGP zapíše do 

jaké z tabulek VRF. 

6. PE1 redistribuuje a zapíše cesty do odpovídajících tabulek VRF, konkrétně cesty, jejichž 

určení RT se shoduje s importním RT uvedeným v konfiguraci příslušné VRF.  

Do každé tabulky VRF je zapotřebí nejméně jedno určení RT exportovat a také nejméně jedno 

určení RT importovat, což není na obrázku 3.3 ukázáno. Následně se tedy PE2 potřebuje dozvědět 

cesty do podsítí, které jsou připojeny ke směrovačům CE-A1 a CE-B1. Tyto cesty si tedy musí zjistit 

směrovač PE1, poté je redistribuovat do protokolu BGP s nějakou exportovanou hodnotou RT a 

následně je oznámit směrovači PE2 v protokolu iBGP. Směrovač PE2 poté naimportuje správné cesty 

do správné tabulky VRF. 
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3.4 Vytvoření položek VRF FIB 

Vstupní směrovač PE při zpracování příchozího paketu bez návěští zpracuje příchozí paket 

podle tabulky VRF přiřazené k příchozímu rozhraní a poté odešle paket podle FIB této tabulky VRF. 

V položce FIB musí být pro podporu sítí MPLS VPN dvě návěští. Vnější, které identifikuje cestu LSP, 

po které je možné dosáhnout výstupní směrovač PE a vnitřní návěští, které identifikuje položku LFIB 

obsahující správné odchozí rozhraní výstupního PE. 

 

3.5 Mechanismus PHP 

Výstupní směrovač PE musí po přijetí paketu pracovat se dvěma návěštími, neboli musí 

provést dvojí hledání v bázi LFIB. To může být docela neefektivní a síť MPLS má pro tuto situaci 

řešení. Je to funkce odebrání v předposledním přeskoku (Penultimate Hop Popping, PHP). 

Předposledním přeskokem je zde myšlen druhý LSR od konce, zpracovávající paket s návěštím. 

V mechanismu PHP se vnější návěští odstraní již v předposledním přeskoku, takže poslední směrovač 

LSR (poslední přeskok) již dostane paket, ve kterém je zapsáno pouze návěští VPN. Jelikož je návěští 

pouze jedno, výstupní směrovač PE vyhledává v LFIB jen jednu položku. Tok datové úrovně se 

zapnutým PHP ukazuje obrázek 3.4. 

 

Obr. 3.4 Dvojí hledání v LFIB 
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4 Vytvoření sítě MPLS a MPLS VPN 

4.1 Prvotní seznámení se zařízením MikroTik 

Konfigurace jednotlivých RouterBoardů (dále RB) MikroTik byla prováděna za pomoci 

jednoho PC, které bylo připojeno do přepínače. Do tohoto přepínače byly následně připojeny všechny 

RB. Vše bylo konfigurováno za pomoci utility Winbox, což je utilita vyvinuta pro konfiguraci 

MikroTik RB na platformě Windows. Na Linuxovém jádru je spustitelná pouze pod programem Wine. 

V laboratoři, ve které byla konfigurace prvků prováděna, byl na osobních počítačích operační systém 

Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat, proto muselo být emulačního programu Wine využito. Program 

Winbox byl spouštěn z terminálu s právy superuživatele přkazem wine winbox.exe v aktuálním 

adresáři, kde se program, nebo zástupce programu nacházel, popřípadě kliknutím pravým tlačítkem 

myši na ikonu Winbox a vybráním nabídky spustit s Wine. 

Rozhraní Eth1/PoE je v defaultním nastavení nakonfigurováno jako DHCP klient. Pro 

konfiguraci RB přes rozhraní Eth1/PoE je tedy nutné nastavit tomuto rozhraní IP adresu. To je možné 

provést pomocí sériové linky a rozhraní RS232.  Poté je možné připojit se k RB pomocí Winboxu na 

PC, které má nastavenou IP adresu ve stejném rozsahu jako IP adresa rozhraní Eth1/PoE na RB. 

Přiřazení IP adresy rozhraní Eth1/PoE může být provedeno také za pomoci přepínače, do kterého je 

připojen RB přes jedno z rozhraní Eth2-Eth5. K RB MikroTik lze přistupovat nejen prostřednictvím IP 

adres, ale také pomocí MAC adres. Skrze Winbox probíhá připojení k RB pomocí IP adresy přes port 

8291, pomocí MAC adresy přes port 20561. Při konfiguraci IP adres, směrovacích protokolů apod., 

docházelo někdy při připojení pomocí MAC adresy k problémům, proto bylo nutné připojit se k RB 

přes port 8291, neboli pomocí IP adresy.  

Jednotlivé konfigurace jsou popisovány jako posloupnost příkazů v terminálu, nebo jako 

postup při nastavování v hlavních nabídkách ve Winboxu, tzv. klikací nabídky. Po úspěšném připojení 

ke všem RB byl proveden update systému RouterOS a to na verzi 5.12. Z webových stránek 

společnosti MikroTik byla stažena odpovídající verze RouterOS. Balíček routeros-mipsbe-5.12.npk  

byl přesunut myší do hlavní nabídky Files ve Winboxu a poté proveden restart RB. Je zde i možnost 

použití FTP serveru.  

Po prvním připojení k RB je vhodné provést nastavení identity pro lepší přehled všech 

připojených RB. To je možné učinit v nabídce Terminál příkazem system identity set name=“MK1“, 

tímto příkazem je nastavena RB identita s označením MK1. V defaultním nastavení je rozhraním 

Eth3-Eth5 přiřazen tzv. Master Port v podobě rozhraní Eth2. Žádoucí bylo, aby každé rozhraní 

představovalo připojení do nezávislé sítě, bez možnosti vzájemné komunikace a sdílení informací přes 

další rozhraní. Proto byla každému rozhraní zadána u nabídky Master Port hodnota none, neboli žádný 
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Master port. Toto nastavení bylo provedeno v nabídce Interfaces, záložka Interface, dvojklikem 

označení požadovaného rozhraní a u nabídky Master Port narolována hodnota none (viz obrázek 4.1). 

 

Obr. 4.1 Nabídka Interfaces ve Winboxu 

 

Aby nemusela být na PC, ze kterého byla prováděna konfigurace všech MikroTik zařízení 

stále měněna IP adresa pro připojení k jednotlivým RB, byl v nabídce System / packages zapnut 

kliknutím na okénko enable balíček ipv6 (následně musí být proveden restart RB). Poté je možné 

přistupovat k RB přes IPv6 adresy, jak ukazuje obrázek 4.2. 

 

Obr. 4.2 IPv6 ve Winbox Loaderu  
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V defaultním nastavení je rozhraní Eth2 nastaveno jako DHCP server, ten může být v případě 

potřeby buď upraven, nebo úplně vypnut.  

První část této práce je zaměřena pouze na samostatnou síť MPLS. Ve druhé části je popisována 

konfigurace i MPLS VPN. V obou případech je zvolena kombinace RB MikroTik a směrovačů Cisco. 

Síť MPLS obsahuje i záložní cesty. Obě sítě jsou navrženy tak, aby komunikace probíhala za všech 

okolností na RB MikroTik a směrovačích Cisco současně. Není tedy možné, aby probíhala 

komunikace pouze na MikroTik, nebo pouze na Cisco prvcích. Pro ověření kompatibility by takto 

navržená síť byla zcela bezpředmětná. RB značky MikroTik jsou v nákresech označovány MK1-6, 

prvky Cisco AR1-2. Více informací o konfiguraci RB MikroTik se lze dočíst na [5]. 

 

4.2 Síť MPLS 

Nákres této sítě je vidět na obrázku 4.3. IP adresy na straně koncových PC jsou voleny 

z privátního rozsahu 10.0.0.0/30 a 10.0.0.4/30, zatímco síť MPLS je postavena na veřejných IP 

adresách sítě 120.0.0.0/26. Na každém prvku je nakonfigurován loopback. U zařízení MikroTik je 

reprezentován hodnotou 1.0.0.X/32, kde X znamená koncové číslo zařízení v označení MK1-6. 

Loopback směrovače AR1 společnosti Cisco má hodnotu 2.0.0.1/32, loopback směrovače AR2 

reprezentuje hodnota 2.0.0.2/32. Konfigurace PC, jak v případě PC1, tak v případě PC2 byla 

prováděna zadáváním příkazů v terminálu s oprávněním superuživatele. Ke správnému nastavení u 

PC1 postačovaly tyto příkazy: 

ifconfig eth0 up 

ifconfig eth0 ip address 10.0.0.2 netmask 255.255.255.252 

route add default gw 10.0.0.1 

PC2 bylo nastaveno stejným způsobem, ovšem s jinými hodnotami.  
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Obr. 4.3 Nákres sítě MPLS 
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4.2.1 Konkrétní příklady konfigurace prvků MikroTik 

Konfigurace v klikací části Winboxu: 

IP → Addresses, zde nastavíme potřebné IP adresy všem rozhraním. Je dobré využít nabídku 

Commnet, která nám u rozhraní píše komentáře, což usnadňuje pozdější správu. Jednou z možností 

nakonfigurování loopbacku ve Winboxu je v záložce Bridge zvolit červený křížek, což znamená přidat 

zařízení. Name jsem zvolil Loopback1, další hodnoty nechal v defaultním nastavení. Loopbacku je 

taktéž zapotřebí nastavit IP adresu, a to stejným způsobem uvedeným výše. Síť MPLS byla postavena 

na směrovacím protokolu OSPF v oblasti (area) 0, tudíž je potřeba na všech směrovačích nastavit 

směrovací protokol OSPF. U RB MikroTik to provedeme v záložce Routing → OSPF. Následně 

v záložce Networks přídáme přímo připojené sítě. V případě MK1 tedy sítě 120.0.0.0/30, 120.0.0.4/30 

a nesmíme také zapomenout na loopback, tudíž i síť 1.0.0.1/32. Areas ponecháme backbone s area ID 

0.0.0.0 (area 0). Tohle nastavení pro spuštění směrovacího protokolu OSPF na směrovači MK1 plně 

postačuje.  

Dále je potřeba nastavit v záložce MPLS → MPLS jednotlivá rozhraní, která budou pracovat 

v režimu MPLS a přepínat tak podle značek, nikoliv směrovat podle síťových prefixů uložených ve 

směrovací tabulce. Respektive každému prefixu je přiřazena značka, podle které se následně v síti 

MPLS přepíná. V LDP Interface je nutné za pomoci červeného křížku přidat konkrétní rozhraní. V 

LDP Settings  zkontrolovat zaškrtnutí políčka Enabled a u takto navržené sítě, kde jsou cesty k cíli 

schválně vedeny přes několik možných prvků, velmi doporučuji zaškrtnout i políčko Looop Detect, 

pro detekování případných smyček. Pro správný chod MPLS sítě je také potřeba nastavit Transport 

address. To může být provedeno buď v nastavení LDP Settings, nebo při nastavování jednotlivých 

MPLS rozhraní zvlášť. Po nastavení všech potřebných rozhraní na všech směrovačích dojde 

k automatickému navázání spojení v rámci MPLS, což dokazuje výpis v záložce LDP Neighbor na 

obrázku 4.4. 

 

Obr. 4.4 Tabulka LDP Neighbor prvku MK1 

 

V tabulce LDP Neighbor jsou zobrazeny přímo sousedící prvky operující taktéž v síti MPLS. 

Položka DO znamená, že k navázání spojení došlo dynamicky (Dynamic) a komunikace probíhá 

(Operational). Transport je adresa rozhraní prvku, se kterým je spojení navázáno. 1.0.0.2 je adresa 
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loopbacku směrovače MK2. 1.0.0.3 je adresa loopbacku směrovače MK3. Další pole udává, zda 

dochází k zasílání označených hello paketů, jelikož bylo tohle nastavení ponecháno v defaultní 

hodnotě, tak k tomuto zasílání nedocházelo. Sloupec Peer udává adresu přímého souseda, přes kterého 

komunikace probíhá.  

Je také možné zadat prvek, se kterým chceme navázat MPLS spojení manuálně a tento prvek 

by nemusel být přímým sousedem. Následně by však bylo potřeba tohoto souseda zvolit (prvek, přes 

který by mělo dojít k navázání spojení). Hodnoty Transport a Peer by tedy v tomto případě byly 

rozdílné.  

Local Transport je adresa loopbacku aktuálního prvku, tedy MK1. Ostatní přímo sousedící 

směrovače tak uvidí ve sloupci Transport adresu 1.0.0.1. Tato adresa bude samozřejmě i ve sloupci 

Peer. Sloupec označený slovem Addresses ukazuje všechny IP adresy rozhraní nakonfigurovaných na 

daném prvku. Mimo výměnu informací o LDP sousedech dochází k výměně informací o značkách, 

což dokazují naplněné tabulky Forwarding Table (obrázek 4.5), Local Bindings (obrázek 4.6) a 

Remote Bindings (obrázek 4.7). 

 

Obr. 4.5 Forwarding Table prvku MK1 

 

V tabulce Forwarding Table je jako první z hodnot uvedeno písmeno L. Písmeno L zde 

reprezentuje příznak LDP, neboli je jasné, že se jedná o LDP Session (komunikace v rámci LDP 

protokolu). In label je číslo, které se nachází v hlavičce MPLS přicházejícího paketu, ten je přepínaný 

do sítě uvedené ve sloupci Destination. Pro úplnost uvádím, že se jedná o číslo ve formátu integer. 

Out label je číselná hodnota (opět integer), která je přidělena odchozím paketům. Interface 
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samozřejmě znamená odchozí rozhraní, ze kterého dochází k odesílání paketů směrem k dalšímu 

přeskoku. Další přeskok je hodnota ve sloupci Nexthop. 

 

Obr. 4.6 Local Bindings prvku MK1 

 

V tabulce Local Bindings jsou hodnoty značek, které aktuální směrovač přidělil síťovým 

prefixům a distribuuje je svým sousedům. Naproti tomu tabulka Remote Bindings ukazuje hodnoty 

značek, které byly přiřazeny prefixům sousedícími směrovači a distribuovány aktuálnímu směrovači. 

V tabulce Local Bindings je každý prefix zahrnut pouze jednou. V tabulce Remote Bindings se může 

vyskytnout vícekrát. To je zapříčiněno tím, že vyjednaná komunikace probíhá, nebo může probíhat 

přes více cest. Respektive směrovač distribuuje své značky sousedům, ale tomu samému směrovači je 

distribuováno více značek do stejných sítí, protože se tyto informace dozví od více než jednoho 

sousedícího směrovače. Pokud bude tedy směrovač MK1 zasílat paket do sítě 2.0.0.1 (loopback 

směrovače AR1), zašle jej s hodnotou Label 94 na směrovač MK2. Pokud dojde k výpadku cesty, 

zašle jej s hodnotou Label 69 na prvek MK3 a následně dojde k aktualizaci Forwarding Table. 
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Obr. 4.7 Remote Bindings prvku MK1 

 

Postup konfigurace prvku MK1 v klikací části:  

Nastavení rozhraní loopback: 

Bridge → Add → Name: Loopback1 

Nastavení IP adres (obrázek 4.8): 

IP → Addresses → Add  → Address: 1.0.0.1; Network: 1.0.0.1; Interface: Loopback1;         

Comment: Loopback1 

→ Address: 10.0.0.1/30; Network: 10.0.0.0; Interface: ether2-master-local; 

Comment: ethernet k PC7 
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→ Address: 120.0.0.1/30; Network: 120.0.0.0; Interface: ether4-slave-local; 

Comment: ethernet k MK2 

→ Address: 120.0.0.5/30; Network: 120.0.0.4; Interface: ether3-slave-local; 

Comment: ethernet k MK3 

 

Obr. 4.8 Nastavení IP adres prvku MK1 

 

Nastavení směrovacího protokolu OSPF (obrázek 4.9): 

Routing → OSPF → Networks → Add  → Network: 1.0.0.1; Area: backbone 

 → Network 10.0.0.0/30; Area: backbone 

 → Network 120.0.0.0/30; Area: backbone 

 → Network: 120.0.0.4/30; Area: backbone 

 

Obr. 4.9 Směrovací protokol OSPF prvku MK1 
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Nastavení MPLS (obrázek 4.10): 

MPLS → MPLS → LDP Interface   

 → LDP Settings → zaškrtneme Enabled; zaškrtneme Loop Detect 

 → Add  → Interface: ether3-slave-local; Transport Address: 1.0.0.1 

 → Interface: ether4-slave-local; Transport Address: 1.0.0.1 

 

Obr. 4.10 MPLS na prvku MK1 

 

Rozhraní Eth3 a Eth4 jsou na obrázku 4.10 znázorněny červenou barvou, jelikož nebyla tato 

rozhraní prozatím připojena. Jakmile se Eth3 a Eth4 propojí s protějším rozhraním, tak se červená 

barva změní na černou. 

U zařízení MK2 je nutné provést totéž nastavení jako u prvku MK1, samozřejmě s jinými 

hodnotami. Pro změnu je uveden postup nastavení zadávaný příkazy v terminálu ve Winboxu. 

Postup konfigurace prvku MK2 v terminálu: 

Nastavení rozhraní loopback: 

interface bridge add name=Loopback1 

Nastavení IP adres (obrázek 4.11): 

ip address add address=120.0.0.9/30 comment=“ethernet k MK4“ interface=ether3 
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ip address add address=120.0.0.2/30 comment=“ethernet k MK1“ interface=ether4 

ip address add address=120.0.0.21/30 comment=“ethernet k MK5“ interface=ether5 

ip address add address=1.0.0.2/32 comment=Loopback1 interface=Loopback1 

 

Obr. 4.11 Nastavení IP adres prvku MK2 v terminálu 

 

Nastavení směrovacího protokolu OSPF: 

routing ospf network add network=1.0.0.2/32 area=backbone 

routing ospf network add network=120.0.0.8/30 area=backbone 

routing ospf network add network=120.0.0.0/30 area=backbone 

routing ospf network add network=120.0.0.20/30 area=backbone 

Nastavení MPLS: 

mpls ldp set enabled=yes loop-detect=yes 

mpls ldp interface add interface=ether3 transport-address=1.0.0.2 

mpls ldp interface add interface=ether4 transport-address=1.0.0.2 

mpls ldp interface add interface=ether5 transport-address=1.0.0.2 

Nyní je nastaveno vše potřebné i na prvku MK2. Takto je zapotřebí postupovat při 

nastavování všech zařízení MikroTik, pouze s intuitivními změnami podle nákresu sítě. V přílohách 

této práce jsou uvedeny kompletní výpisy konfigurace všech směrovačů. Rozdíl spočíval v konfiguraci 

Cisco prvků. Tato konfigurace probíhala přes konzoli v programu MiniCom.  
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4.2.2 Konfigurace Cisco směrovače AR2 

Postup konfigurace prvku AR2: 

Router>enable 

Router#configure terminal 

Router(config)#hostname AR2 

Nastavení loopback rozhraní a jeho IP adresy: 

AR2(config)#interface loopback 1 

AR2(config-if)#ip address 2.0.0.2 255.255.255.255  

AR2(config-if)#no shutdown 

Nastavení IP adres všech rozhraní: 

AR2(config)#interface fa0/0 

AR2(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252 

AR2(config-if)#no shutdown 

AR2(config)#interface s0/1/0 

AR2(config-if)#ip address 120.0.0.38 255.255.255.252 

AR2(config-if)#no shutdown 

Spuštění směrovacího protokolu OSPF: 

AR2(config)#router ospf 1 

AR2(config-router)#network 2.0.0.2 0.0.0.0 area 0 

AR2(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0 

AR2(config-router)#network 120.0.0.36 0.0.0.3 area 0 

Nastavení MPLS: 

AR2(config)#ip cef 

AR2(config)#mpls label protocol ldp 

AR2(config)#interface s0/1/0 

AR2(config-if)#mpls ip 

Více informací o nastavení Cisco prvků v rámci MPLS se lze dočíst v [16]. 
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4.2.3 Vysvětlení postupu přepínání paketů na konkrétním příkladu 

Po této konfiguraci a správné konfiguraci ostatních prvků dojde k automatickému navázání 

spojení mezi všemi prvky. Respektive dojde k naplnění směrovacích tabulek, tabulek LFIB, LIB apod. 

Nyní je vysvětlen postup přepínání na obrázku 4.12, což je Forwarding Table prvku MK4. 

 

Obr. 4.12 Forwarding Table prvku MK4 

 

Forwarding Table z obrázku 4.12 ukazuje na 15. řádku ve sloupci Destination hodnotu 

10.0.0.4/30, což je adresa podsítě mezi prvkem AR2 a PC2. Ve sloupci In Label je hodnota 64 a ve 

sloupci Out Labels hodnota 74. Pokud tedy přijde na směrovač MK4 paket se značkou 64, je mu 

hodnota 64 odebrána, následně je do jeho hlavičky MPLS zapsána hodnota 74 a paket je rozhraním 

Eth4 odeslán k prvku s adresou 120.0.0.30. IP adresu 120.0.0.30 má rozhraní Eth4 prvku MK6. MK6 

tedy přijme paket se značkou 74, tu upraví na hodnotu 33, což je hodnota pro adresu sítě 10.0.0.4/30 

na směrovači MK6 a zašle jej rozhraním Eth2 na směrovač AR1. Na obrázku 4.13, který reprezentuje 

výpis show mpls ip binding prvku AR1 zadaném v privilegovaném režimu, je patrné následující. 

 

Obr. 4.13 Výpis MPLS IP Bindings prvku AR1 
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U příchozího paketu se značkou 33 dojde k odebrání (funkce pop) značky a ke směrovači AR2 

(lsr: 2.0.0.2:0) je paket předán bez značky MPLS. Tato skutečnost nastala, protože jsem ponechal 

zapnutý mechanismus Mechanismus PHP, neboli došlo k odebrání značky v předposledním přeskoku. 

Předposledním přeskokem je myšlen druhý LSR od konce, zpracovávající paket s návěštím. Pro 

kontrolu je uveden výpis show mpls ip binding z prvku AR2, viz obrázek 4.14. 

 

Obr. 4.14 Výpis MPLS IP Bindings prvku AR2 

 

Zde je patrné, že do sítě 10.0.0.4/30 přichází pakety bez jakékoliv MPLS značky a 

samozřejmě jsou do této sítě pakety bez značky odeslány. Směruje se tedy klasicky vyhledáváním v 

naplněné směrovací tabulce. Pokud však postupujeme opačným směrem, neboli na prvek AR2 přijde 

paket ze sítě 10.0.0.4/30, je mu přidělena značka s hodnotou 33 a paket je odeslán na AR1 (lsr: 

2.0.0.1:0).  Naprosto totožná situace ve smyslu odebírání, přidávání značek a zasílání paketů probíhá 

na všech ostatních prvcích v celé síti MPLS. Je nutné si uvědomit, že i adresy rozhraní loopback jsou 

adresami sítí, tudíž se mechanismus Mechanismus PHP uplatňuje i v tomto případě. K zobrazení 

značek přiřazených síťovým prefixům volíme u Cisco zařízení příkaz show mpls forwarding-table. 

Tato tabulka prvku AR1 je vidět na obrázku 4.15. 

 

Obr. 4.15 MPLS Forwarding Table prvku AR1 
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4.3 Síť MPLS VPN 

Slouží k rozdělení provozu sítí jednotlivých zákazníků, neřeší však otázku bezpečnosti. 

K tomuto účelu bychom museli použít např. technologii IPSec. V případě této práce jsou zvoleni 2 

nezávislí zákazníci, kteří komunikují skrze veřejnou síť poskytovatele se svými pobočkami tak, jako 

by byla síť zapojena v rámci jedné budovy. Nákres sítě zachycuje obrázek 4.16.  

Zákazníkovi A (dále Z-A) byl poskytovatelem přidělen privátní prefix 192.168.0.0/26. Na levé 

straně (v pobočce na straně 1) potřebuje Z-A 23 IP adres, proto mu byla pro tuto oblast přidělena 

podsíť 192.168.0.0/27. Na pravé straně (straně 2) potřebuje Z-A 18 IP adres, z čehož vychází podsíť 

192.168.0.32/27. Mezi CE a PE směrovači jsou potřeba 4 IP adresy, jedna pro každé rozhraní, jedna 

reprezentuje adresu podsítě a další představuje všesměrové vysílání sítě, tzv. broadcast. Tudíž jsou na 

tato místa voleny podsítě 192.168.0.64/30 a 192.168.0.68/30.  

Společnost zákazníka B (Z-B) obsahuje více prvků i s plánovaným rozšířením do budoucna a 

byl mu přidělen prefix 192.168.0.0/25. Na pobočce 1 má Z-B podsíť 192.168.0.0/25, na pobočce 

2 192.168.0.128/26. Jak je tedy patrné, síťové adresy jednoho zákazníka překrývají adresy druhého 

zákazníka. Tento problém řeší rozlišovače cest Rozlišování cest pomocí RD Na osobních počítačích 

nebyly nastaveny IP adresy, ani výchozí brány. O vše se postaraly nastavené DHCP servery na CE 

směrovačích. V terminálech administrátorských počítačů bylo tedy potřeba zadat pouze příkaz: 

dhclient eth0. Schválně je uvedeno slovo administrátorské, jelikož každý ze zákazníků disponuje 

pochopitelně větším množstvím počítačů a ostatních prvků vyžadujících IP adresu. Ke konfiguraci a 

následnému ověřování funkčnosti však postačilo jedno PC na každé pobočce. Pro kontrolu ve 

směrovacích tabulkách a ověření příkazem ping bylo potřeba jejich IP adresu znát. Proto byla 

každému administrátorskému PC přidělena IP adresa v DHCP serveru pevně, na základě jejich 

skutečné MAC adresy.  
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Obr. 4.16 Nákres sítě MPLS VPN 
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4.3.1 Konfigurace CE směrovače MikroTik MK1 

Bridge → Add → name: Loopback1 

IP → Addresses → Add  

→ Address: 192.168.0.1/27; Network: 192.168.0.0; Interface: ether2-master-

local; Comment: ethernet k ZakaznikA 

→ Address: 192.168.0.66/30; Network: 192.168.0.64; Interface: ether3-slave-

local; Comment: ethernet k MK3 

→ Address: 1.0.0.1; Network: 1.0.0.1; Interface: Loopback1; Comment: 

Loopback1 

Routing → OSPF → Networks → Add  

 → Network: 1.0.0.1; Area: backbone 

 → Network: 192.168.0.0/27; Area: backbone 

 → Network: 192.168.0.64/30; Area: backbone 

IP  → DHCP Server 

→ Networks → default configuration → Address: 192.168.0.0/27; Gateway: 192.168.0.1 

→ Leases → Add → Address: 192.168.0.2; MAC Address: 00:30:05:AF:77:20 

 → Pool → default-dhcp → Addresses: 192.168.0.3-192.168.0.30 

- V případě, že je DHCP Server vypnutý – DHCP → klikneme na default a následně Enable 

 

4.3.2 Konfigurace PE směrovače MikroTik MK3 

Byla podstatně složitější, než konfigurace CE směrovače. Uveden je postup konfigurace 

s vysvětlením jednotlivých kroků: 

Bridge → Add → name: Loopback1 

IP → Addresses → Add  

→ Address: 180.0.0.1/30; Network: 180.0.0.0; Interface: ether2-master-local; Comment: 

ethernet k MK4 

→ Address: 192.168.0.65/30; Network: 192.168.0.64; Interface: ether3-slave-local; 

Comment: ethernet k MK1 – zakaznikA 
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 → Address: 1.0.0.3; Network: 1.0.0.3; Interface: Loopback1; Comment: Loopback1 

 → Address: 192.168.0.193/30; Network: 192.168.0.192; Interface: ether4-slave-local; 

Comment: ethernet k MK2 – zakaznikB 

U nastavení směrovacího protokolu OSPF je nutné každému zákazníkovi přiřadit jinou 

instanci, i když je tato instance také ve směrovací oblasti 0. Každé instanci bude později přiřazena 

VRF: 

Routing → OSPF → Instances → Add 

 → Name: zakaznikA 

 → Name: zakaznikB 

 → Areas → Add 

   → Area Name: zakaznikA; Instance: zakaznikA 

   → Area Name: zakaznikB; Instance: zakaznikB 

  → Networks → Add 

   → Network: 1.0.0.3; Area: backbone 

   → Network: 180.0.0.0/30; Area: backbone 

   → Network: 192.168.0.64/30; Area: zakaznikA 

   → Network: 192.168.0.192; Area: zakaznikB 

Nastavení MPLS: 

MPLS → MPLS → LDP Interface → Add → Interface: ether2-master-local; Transport Address: 

1.0.0.3 

 Nyní je nutné nastavit tabulky VRF a správné hodnoty Rozlišování cest pomocí RD, Určení 

cest RT import a RT export a Určení cest RT import a RT export. Pokud budeme mít hodnoty RT-

export a RT-import stejné, je v případě zařízení Cisco možné použít příkaz route-target both.  

 Jak již bylo zmíněno, je vhodné volit následující formát označení Rozlišování cest pomocí 

RD. Číslo autonomního systému poskytovatele:námi zvolené číslo. Jelikož byla jako autonomní systém 

poskytovatele zvolena hodnota 10, RD Z-A má hodnotu 10:1 a RD Z-B hodnotu 10:2. RT export, 

které označuje, jakou hodnotou budou cesty z dané VRF šířeny do MP-BGP, byly zvoleny pro Z-A 

10:10, pro Z-B 10:20. RT import, označující jaké cesty mohou být do VRF importovány, byly pro Z-A 

taktéž 10:10 a pro Z-B 10:20.  
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IP → Routes → VRF → Add 

→ Routing Mark: vrf 1; Interfaces: ether3-slave-local; Route Distinguisher: 10:1; 

Import Route Targets: 10:10; Export Route Targets: 10:10  

→ Routing Mark: vrf 2; Interfaces: ether4-slave-local; Route Distinguisher: 10:2; 

Import Route Targets: 10:20; Export Route Targets: 10:20 

Nastavení protokolu BGP: 

Routing  → BGP → default hodnotu AS změníme na 10 

    → VRFs → Add  

→ Instance: default; Routing Mark: vrf 1; zaškrnout: Redistribute 

Connected, Redistribute OSPF 

→ Instance: default; Routing Mark: vrf 2; zaškrnout: Redistribute 

Connected, Redistribute OSPF 

Dále je nutné nastavit souseda BGP, se kterým MK3 naváže tzv. BGP Session. Tohoto souseda pro 

MK3 představuje prvek Cisco AR1: 

   → Peers → Add → General → Name: AR1; Remote Address: 2.0.0.1; Remote AS: 10 

   → Advanced → Update Source: Loopback1; zaškrtnout vpn4 

2.0.0.1 je adresa loopbacku prvku AR1, který je pomocí OSPF propagován v rámci poskytovatelovy 

sítě. 

Je potřeba nastavit nutnou podmínku ke zprovoznění VPN k oběma zákazníkům v rámci MPLS: 

Routing → OSPF → Instances → zakaznikA → MPLS → Routing Table: vrf1 

Routing → OSPF → Instances → zakaznikB -> MPLS → Routing Table: vrf2 

K úplnému zprovoznění zvolíme redistribuci BGP cest: 

Routing → OSPF → Instances → zakaznikA → General → Redistribute BGP Routes: as type2 

Routing → OSPF → Instances → zakaznikB → General → Redistribute BGP Routes: as type2 

 V tuto chvíli dojde k navázání spojení mezi zákazníky a PE směrovačem MK3. Cesty v rámci 

směrovacího protokolu OSPF jsou šířeny protokolem MP-BGP ke směrovači AR1. Samozřejmě, 

pokud je správně nakonfigurován směrovač AR1.  
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4.3.3 Konfigurace PE směrovače Cisco AR1 

 Nastavení IP adres rozhraní, hostname směrovače, nastavení MPLS apod. již nejsou popsány. 

Vše je jasně patrné z předchozích příkazů. Posloupnost následujících příkazů je zaměřena na nastavení 

samotných VRF, RD, RT a redistribuci cest. 

Konfigurace VRF pro Z-A: 

ip vrf 1 

 rd 10:1 

 route-target both 10:10 

 exit 

Přiřazení rozhraní směrovače k Z-A s příslušnou VRF: 

int s0/1/1 

 ip vrf forwarding 1 

 description serial k AR2 

 ip address 192.168.0.69 255.255.255.252 

 clock rate 64000 

 no shutdown 

 exit 

Redistribuce cest mezi AR1 a MK3: 

router bgp 10 

 no bgp default ipv4-unicast // Zakáže okamžité navázání relace se sousedy a zajistí výměnu 

//  prefixů IPv4 .  

 neighbor 1.0.0.3 remote-as 10 

 neighbor 1.0.0.3 update-source loopback 1 

 address family vpnv4  // BGP předává IP adresy doplněné o RD s prvky, které jsou následně 

// zadány jako active. 

 neighbor 1.0.0.3 active  // BGP přikážeme navázání spojení s prvkem s adresou 1.0.0.3. 

 neighbor 1.0.0.3 send-community extended  // Povolí předávání parametrů RT. 

 exit 
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Nastavení směrovacího protokolu OSPF v rámci VRF 1 (Z-A): 

router ospf 10 vrf 1 

 network 192.168.0.68 0.0.0.3 area 0 

 redistribute bgp 10 subnets 

Redistribuce cest do protokolu MP-BGP: 

router bgp 10 

 address family ipv4 vrf 1 

 redistribute ospf 10 vrf 1 

 redistribute connected 

Dobrovolný příkaz, zrušení propagace TTL (např. kvůli bezpečnosti): 

no mpls ip propagate-ttl 

 U prvku AR2 není zapotřebí VRF vůbec řešit. Klasicky se zprovozní směrovací protokol 

OSPF v oblasti 0. Označení VRF má pouze informativní význam, pro Z-A byl zvolen název vrf 1 a pro 

Z-B název vrf 2. Hodnota Route Distinguisher může mít společnou hodnotu jak pro Z-A, tak i pro Z-

B. Pokud jsou však zadány hodnoty různé, není to chyba a v případě překryvu adresních rozsahů je 

rozdílná hodnota nutná.  

 

4.3.4 Postup zpracování VRF tabulek 

 Určení cest RT směrovače PE oznamují v aktualizacích BGP. Konkrétnímu prefixu však může 

být přiřazen pouze jeden popisovač RD, určení RT i několik. Pomocí určení cest RT stanoví 

mechanismus MPLS ve směrovači PE, do které z tabulek VRF zapíše cesty, které byly zjištěny 

protokolem iBGP. Postup mechanismu zpracování určení cest v této síti je následující. V konfiguraci 

na AR2 směrovači jsou definovány exportní hodnoty RT. Poté přichází na řadu redistribuce tabulek 

VRF do protokolu BGP, což také zapíše odpovídající hodnoty RT do tabulky BGP v AR2. 

 AR2 oznámí cesty protokolem BGP. MK1 zkontroluje nové položky pro BGP tabulku a 

porovná hodnoty RT s nakonfigurovanými importovanými hodnotami RT. Podle těchto hodnot 

rozhodne, které položky BGP tabulky zapíše do jaké z VRF tabulek. MK1 redistribuuje a zapíše cesty 

do odpovídajících VRF tabulek. Jedná se o cesty, jejichž určení RT je shodné s importním RT 

uvedeným v konfiguraci příslušné VRF. Do každé VRF tabulky je nutné alespoň jedno určení 

importovat a alespoň jedno určení exportovat.  
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 Zjednodušeně řečeno, v případě správné konfigurace Z-A, dojde k redistribuci adres 2.0.0.2, 

192.168.0.32/27 a 192.168.0.68/30 z AR2 na AR1, z AR1 na MK3 a z MK3 na MK1, což dokazuje 

výpis ze směrovací tabulky MK1 na obrázku 4.17. 

 

Obr. 4.17 Směrovací tabulka prvku MK1 

 

 Totéž samozřejmě platí z opačné strany, neboli dojde k redistribuci adres 1.0.0.1, 

192.168.0.0/27 a 192.168.0.64/30 z MK1 na MK3, z MK3 na AR1 a z AR1 na AR2. Tuto skutečnost  

potvrzuje výpis ze směrovací tabulky směrovače AR2 zobrazený příkazem show ip route 

v privilegovaném režimu (viz obrázek 4.18). 

 

Obr. 4.18 Směrovací tabulka prvku AR2 

 

 Jak je z obrázku 4.18 patrné, v případě Cisco zařízení jsou cesty získané pomocí redistribuce 

protokolu BGP označeny O E2, což znamená externí typ 2 směrovacího protokolu OSPF. Pokud by 
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bylo nežádoucí používat redistribuované cesty, je zde možnost vyřešit tuto problematiku 

pomocí technologie Atom.  

 V podstatě stejnou směrovací tabulku, jaká je na směrovači AR2, je možné vidět i na 

směrovači AR1 a to po zadání příkazu show ip route vrf 1 (vrf 1 je přidělena Z-A), opět 

v privilegovaném režimu (viz obrázek 4.19).  

 

Obr. 4.19 Směrovací tabulka instance vrf 1 prvku AR1 

 

 Obrázek 4.19 tedy představuje v podstatě výpis směrovací tabulky směrovače AR2 

s tím rozdílem, že loopback směrovače AR2 (2.0.0.2/32) není na AR1 pochopitelně přímo 

připojen, ale cesta k němu je získána pomocí OSPF. Stejně tak podsíť 192.168.0.32/27. Sítě, 

které jsou na směrovači AR2 označeny hodnotou O E2 jsou na AR1 označeny hodnotou B, 

což znamená, že se jedná o cesty zjištěné pomocí protokolu BGP. 

 

4.4 Záloha konfiguračních souborů RB MikroTik 

 Na rozdíl od zařízení Cisco, kde je možné provést zálohu konfigurace pomocí TFTP serveru, 

či kopírovat příkazy z .txt souborů do příkazového řádku směrovače, můžeme u prvků MikroTik 

využít k zálohování konfigurace jednoduchého FTP serveru, popřípadě pár kliknutí myší. Pokud nám 

stačí automatický název záložního (backup) souboru, klikneme na nabídku Files a ve File List 

klikneme na Backup. Výsledný soubor můžeme tažením myši zkopírovat do libovolné složky v PC. 

Pokud chceme pro větší přehlednost vytvořit záložní soubor s vlastním názvem, napíšeme v terminálu 

následující příkaz: system backup save name=“MK2_MPLS_02-02-2012“, kde do uvozovek 

zadáváme název záložního souboru. Výsledný soubor tak bude vypadat: MK2_MPLS_02-02-

2012.backup. Postup zálohy konfigurace je znázorněn na obrázku 4.20. 
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Obr. 4.20 Postup zálohy konfiguračního souboru 
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5 Ověření funkčnosti a kontrola kompatibility prvků 

MikroTik a Cisco 

 Probíhalo již na základě kontroly správného naplnění veškerých směrovacích tabulek, tabulek 

Forwarding Table, Local Bindings, Remote Bindings apod. K doplňování těchto tabulek docházelo 

zcela automaticky a dynamicky. Obrázek 5.1 představuje výpis ze směrovací tabulky prvku MK3, 

neboli PE směrovače. 

 

Obr. 5.1 Směrovací tabulka prvku MK3 

 

 Hodnota DA z prvního sloupce opět značí, že k naplnění daného řádku došlo dynamicky a 

automaticky. Další hodnota ve sloupci Destination Address reprezentuje síťový prefix. Gateway je 

adresa protějšího rozhraní v kombinaci s vlastním odchozím rozhraním, někdy doplněná o informaci 

VRF, nebo se jedná pouze o odchozí rozhraní. Distance je administrativní vzdálenost použitého 

protokolu. 0 je přímo připojená síť, 110 směrovací protokol OSPF a 200 směrovací protokol BGP. 

Routing Mark je označení nakonfigurované VRF. Do sítě 192.168.0.32/27 se z prvku MK3 tedy 

dostaneme přes prvek AR1 (2.0.0.1), ke kterému vede cesta přes adresu 180.0.0.2, což je adresa Eth2 

prvku MK4. Distance 200 znamená, že se k tomuto cíli dostaneme právě pomocí protokolu BGP a 

VRF 1 udává, že se jedná o Z-A. 
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 K utvrzení správnosti kompatibility a celkové funkčnosti sítě byl využit ICMP protokol, 

respektive příkaz ping. Směrovač AR1 je v podstatě virtuálně „rozřezán“ na více směrovačů. 

Z toho také plyne skutečnost, že pro ověření kompatibility příkazem ping směrem k Z-A, 

například k PC9 nezadáváme příkaz: ping 192.168.0.34, ale je důležité před samotný příkaz 

napsat správnou hodnotu VRF. Korektní příkaz je tedy: ping vrf 1 192.168.0.34.  

 Ping byl také zadán na PC9 a směřoval na adresu 192.168.0.2 v rámci Z-A, neboli na PC7. Na 

obrázku 5.2 je patrná správná konfigurace DHCP serveru na AR2 a správná funkčnost příkazu ping. 

 

Obr. 5.2 DHCP Request na PC9 a ping z PC9 na PC7 

 

 Ačkoliv je síť poskytovatele pro zákazníka, ať už Z-A, nebo Z-B v podstatě neviditelná, 

pakety jsou přes ni samozřejmě přenášeny a přepínány. Pro ověření této skutečnosti byl umístěn mezi 

směrovač MK4 a MK5 rozbočovač. K rozbočovači bylo připojeno PC3 a programem Wireshark 

odchytáván provoz. Rozbočovač byl umístěn mezi tyto dva směrovače, jelikož s jeho pomocí je možné 

sledovat veškerý provoz, který je po dané trase přenášen. Vše co přijde na rozhraní rozbočovače je 

odesláno na všechna ostatní rozhraní, kromě toho, ze kterého rámce přišly. Rozbočovač se tedy chová 

jinak než přepínač. Přepínač si napřed zjistí, kterým rozhraním má data odeslat a nezatěžuje tak 

zbytečně celou síť. Ovšem pro odposlouchávání dat přenášených mezi MK4 a MK5 bylo potřeba 

umístit na tuto trasu právě rozbočovač. 

 Na obrázku 5.3 je patrné, jak probíhá ping z adresy 192.168.0.34 na adresu 192.168.0.2 

v rámci Z-A.  
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Obr. 5.3 Protokol ICMP ve Wiresharku 

 

 Po zadání příkazu ping 192.168.0.2 na PC9, dojde k vygenerování echo request protokolu 

ICMP. Na PC3 v síťovém analyzátoru Wireshark vidíme v Ethrnet II rámci jako Destination address 

hodnotu 00:0c:42:7f:26:b2, ta představuje MAC adresu rozhraní Eth3 směrovače MK4. Source 

address je MAC adresa rozhraní Eth3 prvku MK5, neboli 00:0c:42:53:44:e3. V rámci jedné sítě se 

totiž směruje podle MAC adres, nikoliv podle IP adres. První 3 dvojice čísel MAC adresy jsou stejné, 

což není náhoda. Reprezentují totiž společnost, která prvek vyrobila. V tomto případě tedy značku 

MikroTik. Type: MPLS label switched packet napovídá, že se jedná o směrování (přepínání) v rámci 

MPLS sítě. V hlavičce paketu je hodnota 24, podle které se přepíná. Respektive z prvku MK5 je 

směrem ke směrovači MK4 vyjednána hodnota 24. 
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat technologii MPLS, vytvořit fungující síť MPLS a 

MPLS VPN, následně ověřit kompatibilitu směrovačů MikroTik a Cisco v těchto sítích. Samotnou 

technologii jsem popsal a vysvětlil s užitím pramenů uvedených v seznamu použité literatury. Po 

navržení obou sítí (MPLS, MPLS VPN) jsem v laboratoři prováděl veškerá zapojování a patřičnou 

konfiguraci pro každý zúčastněný prvek v síti. 

U sítě MPLS jsem zjistil, že nedocházelo ke zrychlení provozu, jak uváděly teoretické 

informace. Bylo to zapříčiněno tím, že mnou navržená síť nebyla dostatečně velká pro ověření této 

skutečnosti. Pro dokázání zrychlení provozu v síti MPLS oproti síti bez MPLS bych musel toto 

testování provádět na mnohonásobně větší síti. Na mnou navržené síti MPLS jsem se přesvědčil, jak 

funguje přepínání na základě značek a dochází k naplnění tabulek Local Bindings, Remote Bindings, 

Forwarding Table a dalších. Dále jsem zjistil, že pakety putují v podstatě po úplně stejné cestě, jako 

kdyby síť technologií MPLS vůbec nedisponovala. Pro takto malou síť tedy není samotné MPLS 

zásadní výhodou. 

U sítě MPLS VPN je situace poněkud odlišná. Pokud chceme rozdělit provoz několika 

zákazníků na L3, je MPLS VPN určitě velmi užitečná, což dokazuje i tato BP.  Při správném nastavení 

se není možné dostat ze zákaznických PC na P směrovače, CE směrovače jiného zákazníka, popřípadě 

osobní počítače jiného zákazníka. V případě MPLS VPN jsem se prakticky přesvědčil, jak probíhá 

naplnění VRF tabulek, rozlišení cest na základě RD, určení cest na základě RT import a RT export, 

redistribuce přímo připojených cest a cest naučených z protokolu OSPF do protokolu MP-BGP.  

Především jsem se seznámil s obecnou konfigurací směrovačů MikroTik a zprovozněním 

MPLS a MPLS VPN na síti, kde dochází ke kombinaci zařízení MikroTik a Cisco. Následně jsem také 

zjistil, jak ověřit funkčnost a kompatibilitu v těchto sítích a mohu konstatovat, že obě sítě byly 

skutečně plně funkční.  

Síť MPLS VPN však není nějak bezpečnostně zajištěna, jelikož samotné MPLS nemá 

s bezpečnostní politikou mnoho společného. V praxi by tedy v případě napadení chytrým účastníkem 

mohlo dojít k úniku citlivých a důležitých informací. Bezpečnostní politika je sada pravidel, s jejichž 

pomocí lze dosáhnout určité míry bezpečnosti. Jelikož MPLS rámce cestují po běžných síťových 

médiích, na které existují v naprosté většině síťové analyzátory k dekódování provozu, nezbývá 

k zabezpečení provozu nic jiného, než šifrovat. Pro zajištění patřičné bezpečnosti by tedy bylo vhodné 

využít bezpečnostního rozšíření IP protokolu v podobě IPSec (IP security). Tohle rozšíření je založeno 

na šifrování a autentizaci každého IP datagramu. Je to tedy jedna z vhodných možností, jak navazovat 

na tuto práci. Stejně tak by bylo možné vypracovat nadstavbu nad MPLS v podobě usměrňování 
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provozu (traffic engineering), jak se lze dočíst v [14] a zajištění kvality služeb (QoS), uvedeno v [15]. 

Více informací o rozšířených nabídkách technologie MPLS se lze dočíst také v [13] a [9]. 

Teoreticky by bylo možné nasadit MPLS i na ATM. V praxi se to příliš neuplatňuje. 

Technologie ATM i MPLS vycházejí z podobných principů a nabízejí podobné služby. ATM je však 

na ústupu, jelikož jej dnes už nikdo aktivně nevyvíjí. V dnešní době se MPLS nasazuje převážně na 

technologiích 1Gbit a 10Gbit Ethernet, případně 40Gbit a 100Gbit Ethernet. Na síti MPLS je také 

možné použít technologii POS (Packet over SDH/SONET), tuto technologii dnes využívají zejména 

firmy disponující SDH/SONET infrastrukturou. Samotnou síť MPLS je možné nasadit na libovolnou 

IP síť.  
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Příloha A: Výpis konfigurace směrovače MK1 

MK1 

/system identity  

set name=MK1 

/interface bridge  

add name=Loopback1 

/interface ethernet  

set 0 master-port=none 

set 1 master-port=none 

set 2 master-port=none 

set 3 master-port=none 

set 4 master-port=none 

/ip dhcp-server 

set disabled=yes interface=ether2-master-local 

0 

/ip address 

remove 0 

/ip address 

add address=10.0.0.1/30 comment="ethernet k PC7" disabled=no interface=\ 

    ether2-master-local network=10.0.0.0 

add address=120.0.0.5/30 comment="ethernet k MK3" disabled=no interface=\ 

    ether3-slave-local network=120.0.0.4 

add address=120.0.0.1/30 comment="ethernet k MK2" disabled=no interface=\ 

    ether4-slave-local network=120.0.0.0 

add address=1.0.0.1/32 comment=Loopback1 disabled=no interface=Loopback1 \ 

    network=1.0.0.1 

/ip dhcp-client 

set disabled=yes interface=ether1-gateway 

0 

/routing ospf network  

add area=backbone disabled=no network=120.0.0.4/30 

add area=backbone disabled=no network=120.0.0.0/30 

add area=backbone disabled=no network=1.0.0.1/32 

add area=backbone disabled=no network=10.0.0.0/30 
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/mpls ldp 

set enabled=yes loop-detect=yes 

/mpls ldp interface 

add disabled=no interface=ether3-slave-local transport-address=1.0.0.1 

add disabled=no interface=ether4-slave-local transport-address=1.0.0.1 

/system 

reboot 

y 
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Příloha B: Výpis konfigurace směrovače MK2 

MK2 

/system identity  

set name=MK2 

/interface bridge  

add name=Loopback1 

/interface ethernet  

set 0 master-port=none 

set 1 master-port=none 

set 2 master-port=none 

set 3 master-port=none 

set 4 master-port=none 

/ip dhcp-server 

set disabled=yes interface=ether2-master-local 

0 

/ip address 

remove 0 

/ip address 

add address=120.0.0.2/30 comment="ethernet k MK1" disabled=no interface=\ 

    ether4-slave-local network=120.0.0.0 

add address=120.0.0.9/30 comment="ethernet k MK4" disabled=no interface=\ 

    ether3-slave-local network=120.0.0.8 

add address=1.0.0.2/32 comment=Loopback1 disabled=no interface=Loopback1 \ 

    network=1.0.0.2 

add address=120.0.0.21/30 comment="ethenet k MK5" disabled=no interface=\ 

    ether5-slave-local network=120.0.0.20 

/ip dhcp-client 

set disabled=yes interface=ether1-gateway 

0 

/routing ospf network 

add area=backbone disabled=no network=120.0.0.0/30 

add area=backbone disabled=no network=120.0.0.8/30 

add area=backbone disabled=no network=1.0.0.2/32 

add area=backbone disabled=no network=120.0.0.20/30 
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/mpls ldp 

set enabled=yes loop-detect=yes 

/mpls ldp interface 

add disabled=no interface=ether4-slave-local transport-address=1.0.0.2 

add disabled=no interface=ether3-slave-local transport-address=1.0.0.2 

add disabled=no interface=ether5-slave-local transport-address=1.0.0.2 

/system 

reboot 

y 
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Příloha C: Výpis konfigurace směrovače MK3 

MK3 

/system identity  

set name=MK3 

/interface bridge  

add name=Loopback1 

/interface ethernet  

set 0 master-port=none 

set 1 master-port=none 

set 2 master-port=none 

set 3 master-port=none 

set 4 master-port=none 

/ip dhcp-server 

set disabled=yes interface=ether2-master-local 

0 

/ip address 

remove 0 

/ip address 

add address=120.0.0.17/30 comment="ethernet k MK5" disabled=no interface=\ 

    ether2-master-local network=120.0.0.16 

add address=120.0.0.6/30 comment="ethernet k MK1" disabled=no interface=\ 

    ether4-slave-local network=120.0.0.4 

add address=120.0.0.13/30 comment="ethernet k MK4" disabled=no interface=\ 

    ether5-slave-local network=120.0.0.12 

add address=1.0.0.3/32 comment=Loopback1 disabled=no interface=Loopback1 \ 

    network=1.0.0.3 

/ip dhcp-client 

set disabled=yes interface=ether1-gateway 

0 

/routing ospf network 

add area=backbone disabled=no network=120.0.0.4/30 

add area=backbone disabled=no network=120.0.0.12/30 

add area=backbone disabled=no network=120.0.0.16/30 

add area=backbone disabled=no network=1.0.0.3/32 
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/mpls ldp 

set enabled=yes loop-detect=yes 

/mpls ldp interface 

add disabled=no interface=ether4-slave-local transport-address=1.0.0.3 

add disabled=no interface=ether5-slave-local transport-address=1.0.0.3 

add disabled=no interface=ether2-master-local transport-address=1.0.0.3 

/system 

reboot 

y 
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Příloha D: Výpis konfigurace směrovače MK4 

MK4 

/system identity  

set name=MK4 

/interface bridge  

add name=Loopback1 

/interface ethernet  

set 0 master-port=none 

set 1 master-port=none 

set 2 master-port=none 

set 3 master-port=none 

set 4 master-port=none 

/ip dhcp-server 

set disabled=yes interface=ether2-master-local 

0 

/ip address 

remove 0 

/ip address 

add address=120.0.0.14/30 comment="ethernet k MK3" disabled=no interface=\ 

    ether5-slave-local network=120.0.0.12 

add address=120.0.0.29/30 comment="ethernet k MK6" disabled=no interface=\ 

    ether4-slave-local network=120.0.0.28 

add address=1.0.0.4/32 comment=Loopback1 disabled=no interface=Loopback1 \ 

    network=1.0.0.4 

add address=120.0.0.10/30 comment="ethernet k MK2" disabled=no interface=\ 

    ether3-slave-local network=120.0.0.8 

/ip dhcp-client 

set disabled=yes interface=ether1-gateway 

0 

/routing ospf network 

add area=backbone disabled=no network=120.0.0.12/30 

add area=backbone disabled=no network=120.0.0.28/30 

add area=backbone disabled=no network=1.0.0.4/32 

add area=backbone disabled=no network=120.0.0.8/30 
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/mpls ldp 

set enabled=yes loop-detect=yes 

/mpls ldp interface 

add disabled=no interface=ether5-slave-local transport-address=1.0.0.4 

add disabled=no interface=ether4-slave-local transport-address=1.0.0.4 

add disabled=no interface=ether3-slave-local transport-address=1.0.0.4 

/system 

reboot 

y 
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Příloha E: Výpis konfigurace směrovače MK5 

MK5 

/system identity  

set name=MK5 

/interface bridge  

add name=Loopback1 

/interface ethernet  

set 0 master-port=none 

set 1 master-port=none 

set 2 master-port=none 

set 3 master-port=none 

set 4 master-port=none 

/ip dhcp-server 

set disabled=yes interface=ether2-master-local 

0 

/ip address 

remove 0 

/ip address 

add address=120.0.0.18/30 comment="ethernet k MK3" disabled=no interface=\ 

    ether2-master-local network=120.0.0.16 

add address=120.0.0.25/30 comment="ethernet k MK6" disabled=no interface=\ 

    ether3-slave-local network=120.0.0.24 

add address=1.0.0.5/32 comment=Loopback1 disabled=no interface=Loopback1 \ 

    network=1.0.0.5 

add address=120.0.0.22/30 comment="ethernet k MK2" disabled=no interface=\ 

    ether5-slave-local network=120.0.0.20 

/ip dhcp-client 

set disabled=yes interface=ether1-gateway 

0 

/routing ospf network 

add area=backbone disabled=no network=120.0.0.16/30 

add area=backbone disabled=no network=120.0.0.24/30 

add area=backbone disabled=no network=1.0.0.5/32 

add area=backbone disabled=no network=120.0.0.20/30 
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/mpls ldp 

set enabled=yes loop-detect=yes 

/mpls ldp interface 

add disabled=no interface=ether2-master-local transport-address=1.0.0.5 

add disabled=no interface=ether3-slave-local transport-address=1.0.0.5 

add disabled=no interface=ether5-slave-local transport-address=1.0.0.5 

/system 

reboot 

y 
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Příloha F: Výpis konfigurace směrovače MK6 

MK6 

/system identity  

set name=MK6 

/interface bridge  

add name=Loopback1 

/interface ethernet  

set 0 master-port=none 

set 1 master-port=none 

set 2 master-port=none 

set 3 master-port=none 

set 4 master-port=none 

/ip dhcp-server 

set disabled=yes interface=ether2-master-local 

0 

/ip address 

remove 0 

/ip address 

add address=120.0.0.33/30 comment="ethernet k Cisco AR1" disabled=no interface=\ 

    ether2-master-local network=120.0.0.32 

add address=120.0.0.30/30 comment="ethernet k MK4" disabled=no interface=\ 

    ether4-slave-local network=120.0.0.28 

add address=120.0.0.26/30 comment="ethernet k MK5" disabled=no interface=\ 

    ether3-slave-local network=120.0.0.24 

add address=1.0.0.6/32 comment=Loopback1 disabled=no interface=Loopback1 \ 

    network=1.0.0.6 

/ip dhcp-client 

set disabled=yes interface=ether1-gateway 

0 

/routing ospf network 

add area=backbone disabled=no network=120.0.0.24/30 

add area=backbone disabled=no network=120.0.0.28/30 

add area=backbone disabled=no network=1.0.0.6/32 

add area=backbone disabled=no network=120.0.0.32/30 
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/mpls ldp 

set enabled=yes loop-detect=yes 

/mpls ldp interface 

add disabled=no interface=ether4-slave-local transport-address=1.0.0.6 

add disabled=no interface=ether3-slave-local transport-address=1.0.0.6 

add disabled=no interface=ether2-master-local transport-address=1.0.0.6 

/system 

reboot 

y 
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Příloha G: Výpis konfigurace směrovače AR1 

AR1 

Current configuration : 1378 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname AR1 

! 

boot-start-marker 

boot system flash:c2801-advipservicesk9-mz.124-22.T.bin 

boot-end-marker 

! 

logging message-counter syslog 

! 

no aaa new-model 

dot11 syslog 

ip source-route 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

no ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

mpls ldp loop-detection 

mpls label protocol ldp 

! 

voice-card 0 

! 

archive 

 log config 
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  hidekeys 

!  

interface Loopback1 

 ip address 2.0.0.1 255.255.255.255 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 120.0.0.34 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls label protocol ldp 

 mpls ip 

! 

interface Serial0/1/0 

 ip address 120.0.0.37 255.255.255.252 

 mpls ip 

 no fair-queue 

 clock rate 64000 

! 

interface Serial0/1/1 

 no ip address 

 shutdown 

 clock rate 125000 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 2.0.0.1 0.0.0.0 area 0 

 network 120.0.0.32 0.0.0.3 area 0 

 network 120.0.0.36 0.0.0.3 area 0 

! 
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ip forward-protocol nd 

ip http server 

no ip http secure-server 

! 

control-plane 

! 

ccm-manager fax protocol cisco 

! 

mgcp fax t38 ecm 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

scheduler allocate 20000 1000 

end 
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Příloha H: Výpis konfigurace směrovače AR2 

AR2 

Current configuration : 1366 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname AR2 

! 

boot-start-marker 

boot system flash:c2801-advipservicesk9-mz.124-22.T.bin 

boot-end-marker 

! 

logging message-counter syslog 

! 

no aaa new-model 

dot11 syslog 

ip source-route 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

no ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

mpls ldp loop-detection 

mpls label protocol ldp 

! 

voice-card 0 

! 

archive 

 log config 
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  hidekeys 

!  

ip ftp username cisco 

ip ftp password cisco 

! 

interface Loopback1 

 ip address 2.0.0.2 255.255.255.255 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 10.0.0.5 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/1/0 

 ip address 120.0.0.38 255.255.255.252 

 mpls ip 

 no fair-queue 

! 

interface Serial0/1/1 

 no ip address 

 shutdown 

 clock rate 125000 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 2.0.0.2 0.0.0.0 area 0 

 network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0 

 network 120.0.0.36 0.0.0.3 area 0 

! 
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ip forward-protocol nd 

ip http server 

no ip http secure-server 

! 

control-plane 

! 

ccm-manager fax protocol cisco 

! 

mgcp fax t38 ecm 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

scheduler allocate 20000 1000 

end 
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Příloha I: Výpis konfigurace směrovače MK1 

MK1 

/system identity 

set name=MK1 

/interface bridge  

add name=Loopback1 

/interface ethernet  

set 0 master-port=none 

set 1 master-port=none 

set 2 master-port=none 

set 3 master-port=none 

set 4 master-port=none 

/ip pool 

set name=default-dhcp ranges=192.168.0.3-192.168.0.30 

0 

/ip dhcp-server lease 

add address=192.168.0.2 disabled=no mac-address=00:30:05:AF:77:20 

/ip dhcp-server network 

set address=192.168.0.0/27 gateway=192.168.0.1 

0 

/ip address 

remove 0 

/ip address 

add address=1.0.0.1/32 comment=Loopback1 disabled=no interface=Loopback1 \ 

    network=1.0.0.1 

add address=192.168.0.66/30 comment="ethernet k MK3" disabled=no interface=\ 

    ether3-slave-local network=192.168.0.64 

add address=192.168.0.1/27 comment="ethernet k zakaznikA" disabled=no \ 

    interface=ether2-master-local network=192.168.0.0 

/ip dhcp-client 

set disabled=yes interface=ether1-gateway 

0 

/routing ospf network 

add area=backbone disabled=no network=1.0.0.1/32 
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add area=backbone disabled=no network=192.168.0.0/27 

add area=backbone disabled=no network=192.168.0.64/30 

/system  

reboot 

y 
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Příloha J: Výpis konfigurace směrovače MK2 

MK2 

/system identity 

set name=MK2 

/interface bridge  

add name=Loopback1 

/interface ethernet  

set 0 master-port=none 

set 1 master-port=none 

set 2 master-port=none 

set 3 master-port=none 

set 4 master-port=none 

/ip pool 

set name=default-dhcp ranges=192.168.0.3-192.168.0.126 

0 

/ip dhcp-server lease 

add address=192.168.0.2 disabled=no mac-address=00:30:05:8E:5E:19 

/ip dhcp-server network 

set address=192.168.0.0/25 gateway=192.168.0.1 

0 

/ip address 

remove 0 

/ip address 

add address=1.0.0.2/32 comment=Loopback1 disabled=no interface=Loopback1 \ 

    network=1.0.0.2 

add address=192.168.0.194/30 comment="ethernet k MK3" disabled=no interface=\ 

    ether4-slave-local network=192.168.0.192 

add address=192.168.0.1/25 comment=Zakaznik-B disabled=no interface=\ 

    ether2-master-local network=192.168.0.0 

/ip dhcp-client 

set disabled=yes interface=ether1-gateway 

0 

/routing ospf network 

add area=backbone disabled=no network=192.168.0.0/25 
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add area=backbone disabled=no network=192.168.0.192/30 

add area=backbone disabled=no network=1.0.0.2/32 

/system  

reboot 

y 
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Příloha K: Výpis konfigurace směrovače MK3 

MK3 

/system identity 

set name=MK3 

/interface bridge  

add name=Loopback1 

/interface ethernet  

set 0 master-port=none 

set 1 master-port=none 

set 2 master-port=none 

set 3 master-port=none 

set 4 master-port=none 

/ip dhcp-server 

set disabled=yes interface=ether2-master-local 

0 

/ip address 

remove 0 

/ip address 

add address=1.0.0.3/32 comment=Loopback1 disabled=no interface=Loopback1 \ 

    network=1.0.0.3 

add address=180.0.0.1/30 comment="ethernet k MK4" disabled=no interface=\ 

    ether2-master-local network=180.0.0.0 

add address=192.168.0.65/30 comment="ethernet k MK1 - zakaznikA" disabled=no \ 

    interface=ether3-slave-local network=192.168.0.64 

add address=192.168.0.193/30 comment="ethernet k MK2 - zakaznikB" disabled=no \ 

    interface=ether4-slave-local network=192.168.0.192 

/ip dhcp-client 

set disabled=yes interface=ether1-gateway 

0 

/routing ospf instance 

add disabled=no name=zakaznikA redistribute-bgp=as-type-2 routing-table="vrf 1" 

add disabled=no name=zakaznikB redistribute-bgp=as-type-2 routing-table="vrf 2" 

/routing ospf area 

add area-id=0.0.0.0 disabled=no instance=zakaznikA name=zakaznikA type=d 
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add area-id=0.0.0.0 disabled=no instance=zakaznikB name=zakaznikB type=d 

/routing ospf network 

add area=zakaznikA disabled=no network=192.168.0.64/30 

add area=zakaznikB disabled=no network=192.168.0.192/30 

add area=backbone disabled=no network=180.0.0.0/30 

add area=backbone disabled=no network=1.0.0.3/32 

/mpls ldp 

set enabled=yes 

/mpls ldp interface 

add disabled=no interface=ether2-master-local transport-address=1.0.0.3 

/ip route vrf 

add disabled=no export-route-targets=10:10 import-route-targets=10:10 \ 

    interfaces=ether3-slave-local route-distinguisher=10:1 routing-mark="vrf 1" 

add disabled=no export-route-targets=10:20 import-route-targets=10:20 \ 

    interfaces=ether4-slave-local route-distinguisher=10:2 routing-mark="vrf 2" 

/routing bgp instance 

set default as=10 

/routing bgp instance vrf 

add disabled=no instance=default redistribute-connected=yes redistribute-ospf=yes routing-

mark="vrf 1" 

add disabled=no instance=default redistribute-connected=yes redistribute-ospf=yes routing-

mark="vrf 2" 

/routing bgp peer 

add address-families=ip,vpnv4 disabled=no instance=default name=AR1 remote-address=2.0.0.1\ 

    remote-as=10 update-source=Loopback1 use-bfd=no 

/system  

reboot 

y 
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Příloha L: Výpis konfigurace směrovače MK4 

MK4 

/system identity 

set name=MK4 

/interface bridge  

add name=Loopback1 

/interface ethernet  

set 0 master-port=none 

set 1 master-port=none 

set 2 master-port=none 

set 3 master-port=none 

set 4 master-port=none 

/ip dhcp-server 

set disabled=yes interface=ether2-master-local 

0 

/ip address 

remove 0 

/ip address 

add address=1.0.0.4/32 comment=Loopback1 disabled=no interface=Loopback1 \ 

    network=1.0.0.4 

add address=180.0.0.2/30 comment="ethernet k MK 3" disabled=no interface=\ 

    ether2-master-local network=180.0.0.0 

add address=180.0.0.5/30 comment="ethernet k MK5" disabled=no interface=\ 

    ether3-slave-local network=180.0.0.4 

/ip dhcp-client 

set disabled=yes interface=ether1-gateway 

0 

/routing ospf network 

add area=backbone disabled=no network=180.0.0.4/30 

add area=backbone disabled=no network=1.0.0.4/32 

add area=backbone disabled=no network=180.0.0.0/30 

/mpls ldp 

set enabled=yes 

/mpls ldp interface 
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add disabled=no interface=ether2-master-local transport-address=1.0.0.4 

add disabled=no interface=ether3-slave-local transport-address=1.0.0.4 

/system  

reboot 

y 
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Příloha M: Výpis konfigurace směrovače MK5 

MK5 

/system identity 

set name=MK5 

/interface bridge  

add name=Loopback1 

/interface ethernet  

set 0 master-port=none 

set 1 master-port=none 

set 2 master-port=none 

set 3 master-port=none 

set 4 master-port=none 

/ip dhcp-server 

set disabled=yes interface=ether2-master-local 

0 

/ip address 

remove 0 

/ip address 

add address=1.0.0.5/32 comment=Loopback1 disabled=no interface=Loopback1 \ 

    network=1.0.0.5 

add address=180.0.0.6/30 comment="ethernet k MK4" disabled=no interface=\ 

    ether3-slave-local network=180.0.0.4 

add address=180.0.0.9/30 comment="ethernet k Cisco AR1" disabled=no interface=\ 

    ether2-master-local network=180.0.0.8 

/ip dhcp-client 

set disabled=yes interface=ether1-gateway 

0 

/routing ospf network 

add area=backbone disabled=no network=1.0.0.5/32 

add area=backbone disabled=no network=180.0.0.8/30 

add area=backbone disabled=no network=180.0.0.4/30 

/mpls ldp 

set enabled=yes 

/mpls ldp interface 
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add disabled=no interface=ether3-slave-local transport-address=1.0.0.5 

add disabled=no interface=ether2-master-local transport-address=1.0.0.5 

/system  

reboot 

y 
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Příloha N: Výpis konfigurace směrovače MK6 

MK6 

/system identity 

set name=MK6 

/interface bridge  

add name=Loopback1 

/interface ethernet  

set 0 master-port=none 

set 1 master-port=none 

set 2 master-port=none 

set 3 master-port=none 

set 4 master-port=none 

/ip pool 

set name=default-dhcp ranges=192.168.0.131-192.168.0.190 

0 

/ip dhcp-server lease 

add address=192.168.0.130 disabled=no mac-address=00:30:05:AF:78:7B 

/ip dhcp-server network 

set address=192.168.0.128/26 gateway=192.168.0.129 

0 

/ip address 

remove 0 

/ip address 

add address=1.0.0.6/32 comment=Loopback1 disabled=no interface=Loopback1 \ 

    network=1.0.0.6 

add address=192.168.0.198/30 comment="ethernet k AR1" disabled=no interface=\ 

    ether3-slave-local network=192.168.0.196 

add address=192.168.0.129/26 comment=zakaznikB disabled=no interface=\ 

    ether2-master-local network=192.168.0.128 

/ip dhcp-client 

set disabled=yes interface=ether1-gateway 

0 

/routing ospf network 

add area=backbone disabled=no network=1.0.0.6/32 
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add area=backbone disabled=no network=192.168.0.128/26 

add area=backbone disabled=no network=192.168.0.196/30 

/system  

reboot 

y 
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Příloha O: Výpis konfigurace směrovače AR1 

AR1 

Current configuration : 2256 bytes 

! 

version 12.3 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname AR1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

! 

resource policy 

! 

mmi polling-interval 60 

no mmi auto-configure 

no mmi pvc 

mmi snmp-timeout 180 

ip subnet-zero 

ip cef 

! 

no ip dhcp use vrf connected 

! 

ip vrf 1 

 rd 10:1 

 route-target export 10:10 

 route-target import 10:10 

! 

ip  vrf 2 

 rd 10:2 
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 route-target export 10:20 

 route-target import 10:20 

! 

no ip domain lookup 

no  ip ips deny-action ips-interface 

! 

mpls label protocol ldp 

no mpls ip propagate-ttl 

! 

interface Loopback1 

 description loopback 

 ip address 2.0.0.1 255.255.255.255 

! 

interface Loopback2 

 no ip address 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description fa k MK6 

 ip vrf forwarding 2 

 ip address 192.168.0.197 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description fa k MK5 

 ip address 180.0.0.10 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls ip 

! 

interface Serial0/1/0 

 no ip address 

 shutdown 

 no fair-queue 

 clock rate 125000 
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! 

interface Serial0/1/1 

 description serial k AR2 

 ip vrf forwarding 1 

 ip address 192.168.0.69 255.255.255.252 

 clock rate 64000 

! 

router ospf 10 vrf 1 

 log-adjacency-changes 

 redistribute bgp 10 subnets 

 network 192.168.0.68 0.0.0.3 area 0 

! 

router ospf 20 vrf 2 

 log-adjacency-changes 

 redistribute bgp 10 subnets 

 network 192.168.0.196 0.0.0.3 area 0 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 2.0.0.1 0.0.0.0 area 0 

 network 180.0.0.8 0.0.0.3 area 0 

! 

router bgp 10 

 no bgp default ipv4-unicast 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 1.0.0.3 remote-as 10 

 neighbor 1.0.0.3 update-source Loopback1 

 ! 

 address-family vpnv4 

 neighbor 1.0.0.3 activate 

 neighbor 1.0.0.3 send-community extended 

 exit-address-family 

 ! 

 address-family ipv4 vrf 2 

 redistribute connected 
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 redistribute ospf 20 vrf 2 

 no auto-summary 

 no synchronization 

 exit-address-family 

 ! 

 address-family ipv4 vrf 1 

 redistribute connected 

 redistribute ospf 10 vrf 1 

 no auto-summary 

 no synchronization 

 exit-address-family 

! 

ip classless 

! 

ip http server 

no ip http secure-server 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

end 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA P: VÝPIS KONFIGURACE SMĚROVAČE AR2 

 

 

 

XXXVI 

 

Příloha P: Výpis konfigurace směrovače AR2 

AR2 

Current configuration : 1257 bytes 

! 

version 12.3 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname AR2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

mmi polling-interval 60 

no mmi auto-configure 

no mmi pvc 

mmi snmp-timeout 180 

no aaa new-model 

ip subnet-zero 

ip cer 

! 

ip dhcp pool admin 

  host 192.168.0.34 255.255.255.0 

  hardware-address 0030.058e.5e4f 

  default-router 192.168.0.33 

! 

ip dhcp pool AR2DHCP 

  network 192.168.0.32 255.255.255.224 

  default-router 192.168.0.33 

! 

no ip domain lookup 

no ftp-server write-enable 

! 
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interface Loopback1 

 ip address 2.0.0.2 255.255.255.255 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description fa k lan zakaznikA 

 ip address 192.168.0.33 255.255.255.224 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/1/0 

 no ip address 

 shutdown 

 no fair-queue 

 clockrate 125000 

! 

interface Serial0/1/1 

 description serial k AR1 

 ip address 192.168.0.70 255.255.255.252 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 2.0.0.2 0.0.0.0 area 0 

 network 192.168.0.32 0.0.0.31 area 0 

 network 192.168.0.68 0.0.0.3 area 0 

! 

ip classless 

ip http server 

! 

control-plane 
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! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


