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Abstrakt 
 
Teoretická část diplomové práce seznamuje čtenáře s technologií MPLS, principem fungování 

a jejími podpůrnými protokoly. Po vysvětlení základních principů technologie MPLS je navázáno na 

nejznámější aplikace MPLS, jako je MPLS VPN, AToM a MPLS TE, kde je vysvětlena jejich funkce 

s teoretickým rozborem. 

V praktické části je zvlášť sestavena síťová topologie pro každou aplikaci MPLS. Otestováním 

příslušné síťové topologie dojde k ověření kompatibility a funkčnosti mezi síťovými zařízeními 

Huawei a Cisco. Po úspěšném ověření kompatibility a funkčnosti síťových topologií vytvářené v 

laboratorním prostředí mezi jednotlivými směrovači, bude možnost využívat příslušné aplikace MPLS 

v reálném síťovém provozu. 
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Abstract 
 

 The theoretical part of the diploma thesis introduces readers with MPLS technology, how it 

works and its supporting protocols. After explaining the basic principles of MPLS technology follow-

up the most famous MPLS applications, such as MPLS VPN, AToM and MPLS TE, where their 

function is explained with the theoretical analysis. 

 The practical part is separately assembled network topology for each application of MPLS. 

Compatibility and functionality between network devices Huawei and Cisco is verified by testing the 

appropriate network topology. After successful validation, compatibility and functionality of the 

network topologies between the routers created in a laboratory environment it will be possible to use 

the appropriate MPLS applications in real network traffic. 
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Úvod 

V 90. letech byla technologie ATM považována za ideální řešení v přenosových sítích pro 

provoz s různými nároky. Postupně tuto technologii začal nahrazovat IP protokol, který se stal 

nejpopulárnějším síťovým protokolem. Protože přenos IP přes ATM nesl nezbytnou režii a především 

vyžadoval nové páteřní sítě, vznikl jednodušší mechanizmus, který přináší do IP sítí zrychlení 

datového provozu a je alternativou přenosu IP paketů v sítí.  

Koncept Multiprotocol Label Switching zkráceně MPLS, byl poprvé představen skupinou 

vývojářů z Ipsilon Networks  nicméně jejich technologie byla svázána pouze s technologií ATM.  

V roce 1998 byla implementována firmou Cisco Systems pod názvem Tag Switching a již nebyla 

svázána pouze s ATM. O rok později byla tato technologie přepracována organizací IETF RFC 3031 a 

stává se otevřeným standardem. IETF použila více konceptů od více vývojářů a výsledek je kombinací 

z několika nezávisle vyvíjených koncepcí. 

Cílem této diplomové práce bude teoreticky popsat technologii MPLS s principem fungování, 

která je uvedena v první kapitole. Díky těmto základním principům se ve druhé kapitole čtenář 

seznámí s nejrozšířenější aplikaci MPLS VPN, díky které je možné efektivně propojit a oddělit provoz 

několika poboček různých zákazníků. Třetí kapitola pojednává o principech aplikace AToM, u které je 

možno zachovávat záhlaví linkové vrstvy a tím efektivně využívat konfiguraci L2VPN typu bod-bod. 

Poslední teoreticky rozebranou aplikací je technologie MPLS TE, která efektivně řídí přenos dat tak, 

aby byl optimální a docházelo k rozložení zátěže v páteřní síti MPLS. 

V první praktické části bude nejdříve sestavena základní síťová topologie MPLS s využitím 

směrovačů Huawei a Cisco. Pomocí této podpůrné topologie budou postupně vytvářeny další aplikace 

MPLS. Následně budou rozepsány a postupně vysvětleny základní konfigurační příkazy obou 

směrovačů. 

V dalších praktických částech je navazováno na tyto základní konfigurační příkazy, kde 

následuje konfigurace jednotlivých aplikací MPLS, jako jsou AToM, MPLS VPN a MPLS TE. 

U každé aplikace MPLS bude ověřena kompatibilita a funkčnost, kterou doloží výpisy z 

jednotlivých směrovačů a výpisy z programu Wireshark. 

V závěru budou zhodnoceny všechny navržené aplikace MPLS.
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1 Technologie MPLS 

1.1 Základní informace o technologii MPLS 

MPLS (Multiprotocol Label Switching) je řešením integrace IP a technologií s obsluhou 

pomocí virtuálních kanálů a patří do rodiny sítí s přepojováním paketů podobně jako ATM, nebo 

Frame-Relay. V ISO/OSI modelu nemá přesně specifikovanou vrstvu, avšak tuto technologii bychom 

umístili mezi druhou a třetí vrstvou. Z tohoto důvodu je tato technologie označována jako „Layer 2.5 

Protocol“ nebo „Layer 2+ Protocol“. MPLS bylo vytvořeno jako potřeba pro unifikovaný přenos v 

sítích s přepojováním okruhů i paketů, ve kterých slouží k přenosu dat datagramová služba [1]. 

V názvu multiprotocol znamená, že může být nasazen v kombinaci s jakýmkoliv protokolem síťové 

vrstvy (IP, IPv6, IPX) a linkové vrstvy (Ethernet, HDLC, PPP, Frame Relay, ATM). Technologie 

MPLS je vhodná pro přenos nejen běžných data, ale může také zajišťovat kvalitu služeb (QoS) pro 

hlas a video. Má za úkol zlepšit poměr cena/výkon při směrování na síťové vrstvě, zlepšit 

rozšiřitelnost síťové vrstvy a poskytnout větší flexibilitu v doručování směrovaných služeb. Tato 

technologie se využívá především v páteřních sítích a není závislá na přenosovém médiu. 

  

Obr. 1.1: Umístění MPLS v OSI modelu 

1.2 Princip fungování MPLS 

Technika MPLS je mnohem efektivnější a rychlejší, než přepínací algoritmus IP, protože 

směrování paketů neprobíhá pomocí cílové IP adresy v záhlaví paketu, ale podle návěští (značky) tzv. 

MPLS Label, která se vkládá před pakety. Místo toho aby směrovač při každém směrování paketu 

vyhledával příslušnou cestu ve směrovací tabulce o velikosti desetitisíc záznamů, stačí mu pro 

směrování nahlédnout do kratší přepínací tabulky značek. Tuto funkci můžeme přirovnat k ISO/OSI 

modelu, kdy dojde ke zpracování paketů na úrovní linkové vrstvy, místo klasického zpracování paketů 

na úrovní třetí vrstvy. Každá takováto značka má pouze lokální význam a průchodem směrovačem se 
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hodnota značky mění, podobně jako u technologií Frame Relay nebo ATM.  Kromě urychlení procesu 

přepínání paketů může navíc značkování nabídnout i rozšířenou podporu kvality služeb (QoS).  

Hostitelé, kteří figurují v lokálních sítích, nepoužívají ani nezpracovávají MPLS značky. Ve 

skutečnosti je pro ně MPLS síť transparentní, neboť sám uživatel tuto skutečnost nepostřehne. 

Fungování si můžeme přiblížit na obrázku č. 1.2, kde je vyobrazena topologie MPLS sítě. Hostitel 

generuje pakety bez MPLS značky. Tato značka je přidána až páteřními směrovači, kteří provádějí 

přepínání na základě tohoto návěští - label switching. Poslední páteřní směrovač tuto značku odstraní a 

směrování paketu probíhá obvyklým způsobem. 

 

 

Obr. 1.2: Princip fungování MPLS [2]. 

 

Postup při zpracování paketu jednotlivými směrovači: 

1. Hostitel A vygeneruje paket s cílovou IP adresou 10.3.3.3 bez MPLS záhlaví.  

2. Směrovač CE1 (bez konfigurace MPLS) směruje paket standardním způsobem podle IP záhlaví. 

3. Hraniční směrovač PE1 (s konfigurací MPLS) vloží před paket MPLS návěští s  číslem 22 a 

odešle ho směrovači P1. 

4. Směrovač P1 tuto značku zpracuje, následně ji upraví na číslo 39 a odešle směrovači PE2. 

5. Hraniční směrovač PE2 odstraní značku a zašle paket na směrovač CE2. 

6. Směrovač CE2 již paket směruje klasickým způsobem podle cílové IP adresy 10.3.3.3. 

 

Tabulka č. 1.1: Základní stavební prvky MPLS sítě a jejich funkce 

Typ směrovače Funkce a umístění směrovačů v síti 

Vstupní 
(Ingress) LSR 

Vstupní směrovač, který se nachází na rozhraní klasické IP sítě a MPLS sítě a 
přidává MPLS návěští k příchozímu IP paketu. 

Výstupní 
(Egress) LSR 

Výstupní směrovač, který se nachází na rozhraní klasické IP sítě a MPLS sítě a 
odebírá MPLS návěští k odchozímu IP paketu. 

LSR Směrovač uvnitř MPLS sítě, který pracuje pouze s MPLS návěštím. 
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1.3 Label Switched Path (LSP) 

Pakety, které se přenáší datovou síti uvedenou výše na obrázku č. 1.2, mají definovanou 

jednosměrnou cestu uvnitř MPLS sítě, nazývanou LSP (Label Switched Path). Daná LSP je 

definována celou páteřní síti MPLS mezi vstupním a výstupním směrovačem. Nutno podotknout, že 

pro každý směr v MPLS síti se předem definuje takováto jednosměrná cesta.  Pro opačný směr by již 

byla definována jiná LSP.  

1.4 Forwarding Equivalence Class (FEC) 

Pokud je skupina paketů přenesena přes stejnou LSP, mají tyto pakety přiděleno stejné MPLS 

návěští a zachází se s nimi stejným způsobem. Takovéto pakety jsou zařazovány do třídy FEC 

(Forwarding Equivalence Class), která je definována vstupním směrovačem LER. O příslušnosti dané 

třídy podle [3] rozhoduje vstupní LSR na základě: 

 

• Paketů s cílovými IP adresami spadajícími do stejného prefixu (síťové adresy). 

• Paketů příslušející určité multicastové skupině. 

• Paketů se stejnou hodnotou DSCP (DiffServ Code Point) pole. 

1.5 Typy databází LSR směrovačů  

Jednotlivé databáze se vytvářejí nezávisle na ostatních směrovačích LSR. Každý LSR 

směrovač si udržuje dohromady tři databáze. Při přepínání paketů využívají tyto směrovače dvě 

přepínací databáze pro zpracování paketů. V těchto databázích se nacházejí potřebné údaje k návěštím 

a informace odchozího rozhraní s dalším přeskokem (next hop). Ve třetí databázi si směrovač udržuje 

všechna návěští.  

 

• FIB (Forwarding Information Base) – funguje podobně jako standardní IP směrovací tabulka, 

která se využívá k porovnání příchozích paketů bez návěští. 

• LFIB (Label Forwarding Information Base) – jedná se o databázi s MPLS značkami. Díky této 

databázi se porovnávají příchozí pakety obsahující návěští. Směr paketu se vyhodnocuje na 

základě nalezení příslušné značky v databázi LFIB. 

• LIB (Label Information Base) – tato databáze není určena přímo pro přepínání paketů, ale z této 

databáze se vytvářejí vstupní informace do výše uvedených databází. Tato databáze zahrnuje 

všechna návěští, o kterých LSR ví. Nejlepší návěští je voleno díky této databázi a tato informace 

se zapíše do LFIB. 
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Princip fungování jednotlivých databází LSR směrovačů je znázorněný na obrázku č. 1.3. 

 

 

Obr. 1.3: Princip fungování jednotlivých databází [2]. 

 

Průběh zpracování paketu v jednotlivých databázích: 

1. Směrovač PE příjme IP paket bez návěští s cílovou IP adresou 10.3.3.3 a porovná ho s databázi 

FIB. Podle této databáze zjistí, že se IP adresa 10.3.3.3 nejvíce shoduje z prefixem 10.3.3.0/24 v 

tabulce. Než se paket vyšle na rozhraní S0/0/1 přidá se před paket návěští 22 (push). 

2. Směrovač P1 obdrží paket s návěštím 22 a porovnává ho v databázi LFIB, kde zjistí, že návěští 

22 má vyměnit za návěští 39 (swap) a odeslat ho na rozhraní S0/1/0.  

3. Směrovač PE2 příjme paket s návěštím 39. Ve směrovací databázi LFIB je uvedena akce pro 

odebrání návěští 39 (pop). Proto dojde k odebrání návěští a paket je již směrován bez návěští na 

rozhraní FA0/0. 

 

1.5.1 Operace se značkami v databázích LSR směrovačů 

 Obrázek č. 1.3 znázorňoval princip zpracování paketů v jednotlivých databázích LSR 

směrovačů. V těchto databázích existuje pět typů operací se značkami, z nichž jsme tři operace mohli 

vidět na obrázku č. 1.3. 

Tabulka č. 1.2: Typy operací se značkami  

PUSH přidává se značka k IP paketu, nebo k další MPLS značce 

SWAP dojde k výměně vrchního návěští za jiné 

POP odebere se vrchní MPLS značka 

Untagged dojde k odstranění všech MPLS značek 

Agreggate 
Odstranění návěští a následné směrování klasickým 

způsobem 
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1.6 Hlavička a návěští MPLS 

 MPLS záhlaví je tvořeno 32bity a vkládá se před celý IP paket. Návěští není tvořeno celou 

MPLS hlavičkou, pouze jedná se o část pole MPLS záhlaví, které má velikost 20bitů.  V jiných 

literaturách se můžeme setkat s MPLS záhlavím jako s vloženou hlavičkou tzv. „shim header“. 

 

 
Obr. 1.4: Formát MPLS záhlaví. 

 

Tabulka č. 1.3: Funkce jednotlivých polí  MPLS záhlaví 

Pole Funkce pole 

Label (návěští, značka) identifikuje část přepínané trasy, která je přiřazená ke třídě FEC 

Cos/Exp (třída 
služby/experimentální) 

slouží pro značkování QoS, nebo experimentální použití 

S, Bottom-of-Stack (dno 
zásobníku) 

pokud je pole nastavené na log 1, za MPLS záhlavím se nenachází další 
MPLS záhlaví (paket může obsahovat více MPLS hlaviček) 

TTL, Time to Live 
(životnost) 

pole má stejný význam jako pole TTL v IP záhlaví 

 

Návěští je může nabývat až 1 048 575 hodnot (220
@ 1), kde hodnoty 0 – 15 jsou vyhrazeny pro 

speciální účely [3]. 

1.7 Protokoly pro výměnu značek mezi LSR 

 Proto, aby si směrovače LSR mohli mezi sebou vyměňovat informace o použitých značkách, 

je nutné, aby byl na každém směrovači LSR spuštěn libovolný směrovací protokol IGP, který se 

použije k výměně potřebných směrovacích informací v síti. Čili poslouží nám pro zjištění topologie 

sítě. Pro výměnu značek je možné využít buďto stávajícího směrovacího protokolu, nebo využít 

speciálního protokolu pro výměnu značek. 

 Jeden ze směrovacích protokolů, který se využívá především mezi autonomními systémy je 

protokol BGP. V MPLS sítí se jedná o upravenou verzi protokolu BGP, tzv. MP-BGP (Multiprotocol 

BGP). Mezi speciální protokoly, které byly vytvořeny k výměně značek v MPLS sítí se řadí: 
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• TDP (Tag Distribution Protocol) – byl vytvořený firmou Cisco a v současné době se již 

nevyužívá. 

• LDP (Label Distribution Protocol) – standardizovaný protokol pro výměnu značek. 

• RSVP (Resource ReSerVation Protocol) – používá se pro potřeby MPLS Traffic Engineering 

[3].  

 

1.7.1 Label Distribution Protocol (LDP) 

 Jedná se o signalizační protokol, který je definován v RFC 3036 a slouží k výměně informací 

o přidělených značkách mezi směrovači LSR. Je definován na třetí vrstvě ISO/OSI.  Pokud se jedná o 

jednosměrové vysílání, směrovače LSR pomocí protokolu LDP oznamují sousedům zprávy, ve 

kterých jsou uvedeny prefixy a k nim odpovídající návěští. Směrovač pomocí tohoto protokolu vysílá 

zprávu, která říká sousednímu směrovači, že pokud bude odesílat paket na tento prefix, má použít 

návěští MPLS, které je uvedeno v aktualizaci LDP. LDP aktualizace je spuštěná ve chvíli, kdy se v IP 

směrovací tabulce objeví nový prefix sítě. Princip LDP protokolu je lépe vysvětlený na obrázku č. 1.5. 

 

 

Obr. 1.5: Princip LDP protokolu [2]. 

 

Funkce LDP protokolu: 

1. Směrovač CE2 zasílá směrovací informaci pomocí IGP o nové síti směrovači PE2. 

2. Jakmile se směrovač PE2 dozví novou cestu, dojde k alokaci nového lokálního návěští (to které 

tento směrovač aktuálně nepoužívá). 

3. Pomocí protokolu LDP oznámí všem svým sousedům LDP přiřazení mezi IP prefixem a MPLS 

návěštím  
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 Každý LSR uchovává své lokálně vygenerované značky i značky přijaté od sousedů v databázi 

LIB (Label Information Base) [3]. 

 

Funkce a vlastnosti LDP protokolu: 
 
 Při vyhledání sousedních LSR na kterých běží protokol LDP, se realizuje pomocí Hello zpráv, 

které jsou v pravidelných intervalech odesílány na multicastovou adresu 224.0.0.2 pomocí protokolu a 

portu UDP/646. Každý LSR má svůj identifikátor LDP ID (LID), který je tvořen 32bitovým číslem.  

Identifikátor je tvořen transportní adresou, což je IP adresa, kterou bude LSR používat pro veškerá 

spojení LDP TCP [4]. Pokud směrovač transportní adresu neuvádí, identifikátor je tvořen buďto 

nejvyšší IP adresou loopback rozhraní, nebo nejvyšší aktivní IP adresou fyzického rozhraní (podobně 

jako u směrovacího protokolu OSPF). Pokud dojde k oboustrannému rozpoznání prostřednictvím LDP 

Hello zpráv, provede se navázání pomocí protokolu a portu TCP/646, zatímco toto spojení je 

udržováno pomocí kontaktních zpráv LDP Hello. Po tomto navázání každý směrovač oznamuje své 

lokální návěští a prefixy, které se ukládají do LIB. 

 
1.7.2 Resource Reservation Protocol (RSVP) 

 Je to standard, který je navržený organizací IETF v RFC 2205, který pracuje na třetí vrstvě 

modelu ISO/OSI. Je součástí architektury integrovaných služeb (Integrated Services – IntServ). Tato 

architektura je podmnožinou standardů IETF, která definuje své požadavky na kvalitu služby (QoS). 

Nicméně tento protokol nezajišťuje QoS uvnitř sítě, ale s jeho pomocí se směrovače dohodou na 

realizaci QoS. Protokol je určen pro jednosměrnou signalizaci požadavků na rezervaci zdrojů mezi 

odesílatelem a příjemcem. Pro obousměrný provoz je potřeba provést dvě rezervace odděleně. 

 Nejčastěji se jedná o alokaci přenosového pásma. Všechny směrovače mezi odesílatelem a příjemcem 

musí podporovat protokol RSVP, aby došlo k rezervaci po celé přenosové cestě. Za rezervaci zdrojů 

zodpovídá příjemce, který určuje parametry a zajišťuje její provedení. Rezervace se neprovádí fixně, 

ale v průběhu komunikace musí být dynamicky aktualizována. Technologie MPLS využívá nástavbu 

protokolu RSVP a jedná se variantu RSVP-TE. 
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2 Technologie MPLS VPN 

 Virtuální privátní sítě založené na technologií MPLS (Multiprotocol Label Switching Virtual 

Private Networks), jsou v dnešní době jednou z neoblíbenějších a nejrozšířenějších aplikací, které se 

používají v praxi. Pomocí této aplikace může poskytovatel internetových služeb, nebo velký podnik 

využívat služby VPN na třetí vrstvě modelu ISO/OSI. Tato moderní služba prakticky vytlačila 

všechny starší WAN technologie, které jsou založeny na modelu překryvných VPN sítí, jako jsou 

např. ATM a Frame Relay [4]. MPLS VPN vychází z modelu peer-to-peer VPN sítí. Služba nabízí 

svým zákazníkům mnohem širší doplňkové služby, protože sítě MPLS VPN znají adresy třetí vrstvy 

ISO/OSI v sítích zákazníků. Navíc je možné v MPLS VPN zajišťovat soukromí, jaké se používá ve 

službách WAN na druhé vrstvě ISO/OSI. Pakety, které se přenáší MPLS VPN, se zasílají 

jednosměrově na hraně mezi poskytovatelem a zákazníkem [2]. Tato technologie je standardizována 

organizací IETF v RFC 2547 a byla aktualizována v RFC 4364. 

 Technologie MPLS VPN také přináší výhodu využití stejných IP adres v sítích různých 

zákazníků. Problémy, které mohou nastat s duplicitními adresovými prostory, při připojení velkého 

počtu IP sítí (např. privátní rozsahy IP adres) jsou eliminovány díky protokolu MP-BGP.  

 Technologie MPLS VPN definuje konvenci označení jednotlivých směrovačů. Tyto pojmy 

jsou definovány v tabulce č. 2.1. 

2.1 Komponenty MPLS VPN 

Tabulka č. 2.1: Základní stavební prvky sítě MPLS VPN a jejich funkce  

Typ směrovače Funkce a umístění směrovačů v síti 

Customer edge 
(CE) směrovač 

Jedná se o směrovač na straně zákazníka. Směrovač nepracuje s MPLS protokoly, ani 
nezasílá pakety s návěštím. K sítí MPLS VPN je spojen přes směrovač PE 

Provider edge 
(PE) směrovač 

Směrovač na straně poskytovatele. Jedná se o LSR směrovač, který spojuje alespoň 
jeden CE směrovač. 

Provider (P) 
směrovač 

Směrovač je umístěný uvnitř sítě MPLS. Tento směrovač nemá žádnou vazbu na 
zákazníka. 

 
 Pro výměnu směrovacích informací mezi jednotlivými vzdálenými pobočkami se využívá 

směrovacího protokolu MP-BGP (Multiprotocol BGP). Díky tomuto směrovacímu protokolu se 

vytváří vazby mezi vzdálenými PE směrovači [4]. PE směrovače si vzájemně s CE směrovači 

vyměňují prefixy pomocí směrovacích protokolů RIP-2, EIGRP, OSPF, nebo eBGP přičemž si 

směrovač PE musí pamatovat, které cesty zjistil od jednotlivých zákazníků. P směrovače ležící v páteři 

MPLS sítě a o BGP vazbách nic netuší a nepotřebují proto využívat tento protokol. P směrovače 
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využívají pouze IGP směrovací protokol pro zjištění topologie sítě uvnitř poskytovatele síťové služby. 

Pro výměnu informací o přidělených značkách slouží protokol LDP. Přehled řídící roviny je zobrazen 

na obrázku č. 2.1. 

 

 
 

Obr. 2.1: Přehled řídicí roviny sítě MPLS VPN [2]. 
 

 Jak již bylo výše zmiňováno, překryv duplicitních adresových prostorů se řeší směrovacím 

protokolem MP-BGP. Hlavní myšlenkou oddělení několika různých VPN sítí spočívá ve využití 

několika směrovacích tabulek. Jedná o tabulky virtuálního směrování a zasílání tzv. VRF (Virtual 

Routing and Forwarding). Pro každého zákazníka se vytváří zvlášť takováto směrovací tabulka. 

Kromě těchto VRF tabulek se používají i zároveň klasické (globální) IP směrovací tabulky. 

2.2 Tabulka virtuálního směrování a zasílání (VRF) 

 Pokud si nemůžeme dovolit měnit adresní plán sítě, využijeme virtuální směrovací tabulky. 

VRF (Virtual Routing and Forwarding) je virtuální směrovací tabulka, která zajišťuje oddělení 

jednotlivých uživatelských VPN sítí pro větší počet zákazníků. Jednotlivé virtuální směrovací tabulky 

jsou udržovány pro každou síť zákazníka odděleně. Díky těmto tabulkám se odstraňují problémy 

s překrývání IP adresních prostorů. Tímto eliminujeme „prosakování“ paketů jednoho zákazníka do 

sítě druhého zákazníka [2]. Pro distribuci směrovacích záznamů mezi těmito virtuálními tabulkami se 

využívá nejčastěji směrovacího protokolu MP-BGP. 

 Směrovač, využívající tabulku VRF se označuje virtuálním směrovačem. Tyto směrovače se 

učí cesty zákazníka od směrovačů CE. Takovýto směrovač můžeme vidět na obrázku č. 2.1. PE2 

směrovač je připojený ke dvěma CE směrovačům. Pro každý připojený CE směrovač je udržována 
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2.3 Rozlišovače cest (RD) 

 Směrovač PE2 nyní zná cesty od směrovačů CE-A2 a CE-B2, ale ty potřebuje určitým 

způsobem oznámit ostatním směrovačům. V technologii MPLS VPN se pro oznamování cest využívá 

směrovacího protokolu iBGP. Dodatek k protokolu BGP, který využívá MPLS VPN je definován v 

RFC 4364 a nazývá se MP-BGP. 

 Problém překrývání IP adresních prostorů jednotlivých prefixů se řeší doplněním dalšího čísla 

před původní prefix s proměnnou délkou. Přesněji se jedná o BGP NLRI, kde jiná hodnota NLRI 

definuje jiného zákazníka. Díky tomuto doplnění se stávají NLRI hodnoty jednoznačné. Tato nová 

rodina adres MP-BGP, která je popsána v RFC 4364, definuje pomocí NLRI rozlišovače cest (Route 

Distinguishers, RD). 

 Každý IPv4 prefix sebou při distribuci mezi PE směrovači nese navíc nové číslo RD, který již 

cestu identifikuje jednoznačně. Tímto vzniká nová formát NLRI, nazývaný jako VPNv4 prefix, který 

se skládá z těchto částí: 

 

• 64bitový rozlišovač cest RD 

• 32bitový prefix IPv4 

 

 

Obr. 2.3: VPNv4 prefix. 
 

 Na obrázku č. 2.2 bylo zobrazeno přidávání cest do VRF tabulky, nyní pokračujeme dále 

obrázkem č. 2.4, kde směrovač PE2 vygeneroval aktualizace pomocí protokolu MP-BGP, které 

oznámil směrovači PE1. V těchto aktualizacích vidíme dva prefixy 10.3.3.0/24, z nichž jeden náleží 

tabulce VRF-A a další tabulce VRF-B.  Aktualizace ukazuje formát adres VPNv4, z nich rozlišovač 

RD 1:111 je použitý pro prefix v tabulce VRF-A a zatímco rozlišovač RD 2:222 označuje prefix 

v tabulce VRF-B. 
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Obr. 2.4: Funkce rozlišovače RD [2]. 
 

Funkce rozlišovače RD: 

1. Směrovač PE2 provede redistribuci všech prefixů, které byly naučeny směrovacím protokolem 

RIP-2 a redistribuuje je do procesu BGP pro obě instance VRF.  

2. Ke všem prefixům, které najdeme v tabulkách VRF se při redistribuci do protokolu BGP připojí 

rozlišovač RD. Tímto vzniknou samostatné VPNv4 prefixy. 

3. PE2 zasílá VPNv4 prefixy ke směrovači PE1 pomocí protokolu iBGP, který jednoduše 

rozpozná, na základě rozlišovače RD cesty do obou sítí 10.3.3.0/24. 

 

Tímto způsobem směrovač PE1 zapíše obě cesty do BGP tabulky.  

 

 Rozlišovač RD je navíc tvořen dvěma čísly, která jsou oddělená dvojtečkou. První číslo může 

být buďto 2bajtové číslo autonomního systému, nebo 4bajtová IPv4 adresa. Druhá hodnota nabývá 

libovolné hodnoty a doplňuje 64 bitové pole RD. Formát rozlišovače RD může být proto definován 

pro autonomní číslo jako 258:1, zatímco IPv4 adresa může být definována pomocí BGP ID jako 

2.2.2.2:300.  
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2.4 Přenos paketů v MPLS VPN síti 

Při přenosu dat MPLS VPN sítí, mají jednotlivé pakety ve skutečnosti dvě záhlaví MPLS. 

 

 

Obr. 2.5: Formát zapouzdření v MPLS VPN síti. 
 

 Vnější značka slouží k přenosu paketů mezi vstupním a výstupním PE směrovačem. Je známa 

nejen PE, ale i P směrovačům. Mezi těmito LSR směrovači se v každém segmentu sítě tato značka 

mění a je vyměňována pomocí protokolu LDP (obrázek č. 1.5). Někdy se tato značka označuje jako 

IGP značka, protože v rámci sítě se používá některý směrovací protokol IGP, pomocí kterého se 

zaplňují globální směrovací tabulky na PE i P směrovačích [4].  

 S vnitřní značkou pracují pouze směrovače PE. Tyto směrovače si ji vyměňují pomocí 

směrovacího protokolu MP-BGP, protože přísluší jednotlivým VPNv4 prefixům. Právě proto se tato 

značka označuje také jako VPN značka. Pomocí této značky se odesílá paket na definované rozhraní 

ke směrovači CE bez návěští. 

2.5 Mechanismus PHP 

 Mechanismus PHP je standardním chováním technologie MPLS. Přenášející se paket MPLS 

sítí je zapouzdřen do dvou MPLS značek z nichž každá provádí definovanou funkci. Při odebíraní 

obou značek na výstupním PE je docela neefektivní protože při přijetí paketu musí směrovač PE 

provádět dvojí vyhledání v databázi LFIB. Tuto problematiku nám ukazuje obrázek č. 2.6. 

 
Obr. 2.6: Směrovač PE2 provádí dvojí vyhledání v databázi LFIB [2]. 
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 Tomuto problému se umí technologie MPLS vyhnout pomocí funkce odebrání 

v předposledním přeskoku (Penultiumate Hop Popping, PHP). Pomocí mechanismu PHP se odstraní 

vnější návěští v předposledním přeskoku. To můžeme vidět na obrázku č. 2.7, kde předposlední 

přeskok je definovaný na směrovači P1. Poslední přeskok MPLS tudíž dostane paket, který obsahuje 

pouze vnitřní značku VPN. Protože se jedná pouze o vnitřní návěští, výstupní směrovač PE2 provede 

pouze jednou vyhledání v LFIB databázi. 

 

 
Obr. 2.7: MPLS VPN síť s mechanismem PHP [2]. 
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4 Technologie MPLS TE 

Další technologií, kterou je možné využít v páteřní síti je technologie MPLS TE 

(Multiprotocol Label Switching - Traffic Engineering). Pod tímto pojmem se skrývá snaha řídit přenos 

dat tak, aby byl optimální. Řízení provozu v dřívějších dobách zajišťovaly, díky virtuálním kanálům, 

technologie Frame Relay a ATM. V dnešní době se stále více k tomuto účelu využívá IP/MPLS v 

páteřních sítích v kombinaci s technologií Traffic Enginnering. MPLS TE lze chápat jako "plánování 

efektivního využití provozu", kde jsou využity mechanismy pro rozložení zátěže a tím se přechází 

ztrátám paketů. Namísto běžného směrování IP paketů se využívá směrování podle zdroje provozu. Při 

výběru nejvhodnější cesty se berou v potaz přenosové rychlosti jednotlivých linek, zpoždění a 

variabilitu zpoždění a umí také reagovat automaticky na změnu těchto parametrů [4].  

Abychom mohli aplikaci MPLS TE využít, je nutné, aby všechny směrovače LSR v MPLS síti 

znali detailní informace o jednotlivých linkách a jejich dostupnou přenosovou rychlost. To lze zajistit 

kterýmkoliv směrovacím protokolem typu link-state. Rozšíření těchto link-state protokolů pro účely 

MPLS TE, jsou definovány organizací IETF pro OSPF v RFC 3630 a IS-IS v RFC 3784. 

OSPF protokol využívá speciální zprávu LSA 10, která je šířena v celé OSPF oblasti. Součásti 

této LSA zprávy je například maximální rezervovatelná přenosová rychlost dané linky. Po vytvoření 

topologické databáze, díky zprávám LSA 10, se aplikuje modifikovaný SPF algoritmus, někdy 

označovaný jako CSPF algoritmus. Výpočet se liší tím, že vstupní uzel v MPLS síti, nezahrne do 

výpočtu linky, které nevyhovují požadavkům datového toku [7].  

V praxi se většinou definuje na vstupním LSR směrovači minimální propustnost celé trasy a 

předem definované (explicitní) uzly na kterých má provoz probíhat. Výsledkem je následně LSP, která 

splňuje všechny požadavky pro přenos dat. 

Pro rezervaci příslušné LSP můžeme využít několik signalizačních protokolů. Signalizaci je 

možno provádět pomocí protokolu CR-LDP, nebo pomocí RSVP-TE. V podstatě se jedná o protokoly 

s rozšířením pro aplikaci MPLS TE. Níže bude popsána funkce protokolu RSVP-TE, který bude 

využit v praktické části. 

4.1 Resource Reservation Protocol - Traffic Engineering (RSVP-TE) 

 Rozšiřuje původní protokol RSVP o sadu tunelovacích rozšíření. Tento protokol se využívá 

v technologii MPLS TE, která umožňuje navrhnout nejvhodnější cesty pro datový provoz s ohledem 

na celkové rozložení provozu. Snahou je zabránit přetížení jedné možné trasy k cíli, zatímco jiná by 

byla nevyužitá [4].  

 Zdroj dat (většinou se jedná o vstupní LSR) zasílá inicializační zprávy pro požadavky 

rezervace. Tyto inicializační zprávy se přenášejí pomocí speciálního paketu RSVP PATH. Tento paket 
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5 Základní nastavení konfigurace MPLS sítě 

Konfigurace byla prováděna v počítačové laboratoři na učebně N312 s využitím operačního 

systému Lubuntu s verzí 13.04. Konfigurace směrovačů probíhala přes konzolový přístup podobně 

jako u směrovačů Cisco, pomocí příkazové řádky s využitím komunikačního programu Minicom. 

 Ještě předtím než jsme začali konfigurovat, bylo nutné vytvořit síťovou topologii. Síťová 

topologie byla sestavena ze čtyř LSR směrovačů, z nichž dva byly od firmy Cisco Systems z řady 

Cisco 2800 s verzí IOSu 12.4 (jedná se o směrovače P2 a PE2) a další dva od firmy Huawei 

Technologies z řady AR3200 (směrovač P1) a AR2200 (směrovač PE1). Směrovače i přepínače 

Huawei mají podobně jako síťová zařízení Cisco, svůj vlastní operační systém Versatile Routing 

Platform Software (VRP software). Řady Huawei využívaly tento operační systém s verzí 5.120.  

 Prvotním záměrem bylo zajistit funkcionalitu technologie MPLS s využitím těchto 

směrovačů. Topologii MPLS sítě můžeme vidět níže na obrázku č. 5.1. Huawei směrovače jsou 

označeny v topologii červenou barvou.  

 

Obr. 5.1: Topologie MPLS sítě. 

5.1 Základní nastavení směrovače Huawei 

Před zahájením konfigurace, nás směrovač automaticky vyzval k zadání hesla pro konzolový 

přístup směrovače. Toto heslo bude sloužit pro budoucí autentizaci k této konzoli při připojení. 

Please configure the login password (maximum length 16) 

Enter password:huawei 

Confirm password:huawei 
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Další zobrazenou zprávou je volba průvodce nastavením směrovače. V našem případě 

nebudeme tohoto průvodce potřebovat a budeme postupně konfigurovat příkazy směrovač. 

Warning: Auto-Config is working. Before configuring the device, stop 

Auto-Config. If you perform configurations when Auto-Config is running, the 

DHCP, routing, DNS, and VTY configurations will be lost. Do you want to 

stop Auto-Config? [y/n]: no 

 

Při prvním seznámení bylo patrné, že směrovače Huawei se od směrovačů Cisco liší svými 

módy. Směrovače Huawei mají pouze dva CLI módy tj. základní uživatelský mód (user view) a 

konfigurační systémový mód (system view). Uživatelský mód je v příkazové řádce označený z obou 

stran ostrými závorkami a slouží především pro ladění (debugging) a ukládání běžících konfigurací. 

Konfigurační mód je už z tohoto názvu slouží ke konfiguraci a je z obou stran označený hranatými 

závorkami.  

Hned na začátku se nacházíme v základním uživatelském módu. Díky příkazu system-view se 

přepneme do konfiguračního systémového módu, protože budeme dále směrovač konfigurovat.  

<Huawei>system-view  

Enter system view, return user view with Ctrl+Z. 

[Huawei] 

5.2 Konfigurace směrovače Huawei P1 

Nyní nakonfigurujeme směrovač AR3200 ve funkci směrovače P1. Pro konfiguraci jména 

zařízení slouží příkaz sysname. 

 

[Huawei]sysname P1 

 

Příslušná rozhraní není třeba explicitně zapínat, protože ve výchozím nastavení jsou všechna 

rozhraní zapnuta. 

[P1]int g0/0/1 

[P1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 1.1.1.2 255.255.255.252 

 

[P1]int g0/0/0 

[P1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 1.1.1.5 255.255.255.252 

 

[P1]int lo0 

[P1-LoopBack0]ip address 10.0.0.2 255.255.255.255 
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Jako směrovací protokol v celé MPLS síti jsme volili OSPF. Nejdřív jsme museli zvolit OSPF 

process-ID, poté vybrat příslušnou OSPF oblast a v té se konfigurovaly příslušné podsítě. 

[P1]ospf 1 

[P1-ospf-1]area 0 

[P1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.0 0.0.0.3 

[P1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.4 0.0.0.3 

[P1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.2 0.0.0.0 

 

Nyní můžeme přistoupit ke konfiguraci MPLS. Technologii MPLS je nutné spustit na Huawei 

směrovačích globálně. Směrovač nám nedovolí zapnout MPLS globálně, dokud nenakonfigurujeme 

identifikaci směrovače LSR. Jako identifikaci pro tento směrovač použijeme IP adresu z rozhraní  

loopback. 

[P1]mpls lsr-id 10.0.0.2 

[P1]mpls 

Info: Mpls starting, please wait... OK! 

 

V sekci MPLS je důležité spustit zasílání všech MPLS značek pomocí příkazu lsp-trigger all. 

Pokud bychom tento příkaz nenakonfigurovali, k žádnému IP prefixu ve směrovací tabulce by se 

nepřiřadila MPLS značka. Dále je nutné povolit globálně LDP protokol, který slouží k výměně MPLS 

značek mezi LSR směrovači.   

[P1-mpls]lsp-trigger all 

[P1]mpls ldp 

 

Nyní na každém fyzickém rozhraní, které přísluší do MPLS sítě, povolíme použití technologie 

MPLS pomocí příkazu mpls a explicitně je ještě potřeba konfigurovat příkaz mpls ldp. 

[P1]int g0/0/1 

[P1-GigabitEthernet0/0/1]mpls 

[P1-GigabitEthernet0/0/1]mpls ldp 

 

[P1]int g0/0/0 

[P1-GigabitEthernet0/0/0]mpls 

[P1-GigabitEthernet0/0/0]mpls ldp 

 

Velice podobně jsme nakonfigurovali další LSR směrovač MPLS sítě. Všechny LSR 

směrovače navazovali LDP vazbu pomocí svých rozhraní loopback. Funkčnost technologie MPLS 

jsme si mohli ověřit příkazem display mpls lsp, který zobrazoval LFIB databázi. 
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5.3 Konfigurace směrovače Huawei PE1 

Podobným způsobem nakonfigurujeme LSR směrovač AR2200 ve funkci směrovače PE1. 

[Huawei]sysname PE1 

 

[PE1]int g0/0/0 

[PE1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 1.1.1.1 255.255.255.252 

 

[PE1]int lo0 

[PE1-LoopBack0]ip address 10.0.0.1 255.255.255.255 

 

[PE1]ospf 1 

[PE1-ospf-1]area 0  

[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.0 0.0.0.3 

[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.1 0.0.0.0 

 

[PE1]mpls lsr-id 10.0.0.1 

[PE1]mpls 

[PE1-mpls]lsp-trigger all 

[PE1]mpls ldp 

 

[PE1]int g0/0/1 

[PE1-GigabitEthernet0/0/1]mpls 

[PE1-GigabitEthernet0/0/1]mpls ldp 

[PE1-GigabitEthernet0/0/1]quit 

 

[PE1]int g0/0/0 

[PE1-GigabitEthernet0/0/0]mpls 

[PE1-GigabitEthernet0/0/0]mpls ldp 

 

Výpis konfigurace všech LSR směrovačů nalezeme v příloze I-IV. 
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6 Konfigurace technologie MPLS VPN 

První aplikací, která využívá jádro čisté MPLS sítě a nachází uplatnění v praxi, je MPLS VPN 

(Multiprotocol Label Switching Virtual Private Network). Jedná se o aplikaci, která dokáže řešit 

problém překrývajících se IP adres v sítích různých zákazníků. Sama o sobě neprovádí šifrování 

provozu, pouze odděluje IP provoz jednotlivých zákazníků. Detailní navržená síťová topologie je 

zobrazena níže na obrázku č. 6.1.  

Síťová topologie se skládá z pěti přepínačů Cisco (S1-S5) tří směrovačů Huawei (směrovače 

CE1, PE1 a P1) a sedmi směrovačů Cisco (směrovače CE2, P2, PE2, PE3, CE3, CE4, CE5). 

Směrovače Huawei jsou označeny v topologii červenou barvou. Všechny směrovače Cisco byly z řady 

2800. Směrovač CE1 byl z řady Huawei AR1220V, směrovač PE1 z řady Huawei AR2200 a 

směrovač P z řady Huawei AR3200. 

Úkolem bylo propojit vzdálené pobočky stejných zákazníků. Jednotlivé IP rozsahy byly 

navrženy tak, aby záměrně mezi různými zákazníky docházelo k překrývání IP adres. Páteřní MPLS 

síť propojuje dva zákazníky, zákazníka A se dvěma pobočkami a zákazníka B se třemi pobočkami. 

Každé pobočce byl přiřazen síťový prefix efektivně tak, aby bylo tento síťový rozsah sumarizovat. 

Pobočce 1 zákazníka A byl přidělen IP prefix 192.168.0.0/24. Tento prefix byl rozdělen na 

menší podsítě. Pobočka 1 zákazníka A obsahovala tři podsítě, kde první byla simulována pomocí 

loopback rozhraní s IP prefixem 192.168.0.128/26 a k další podsíti 192.168.0.0/25 byl fyzicky zapojen 

přepínač. Podsíti mezi směrovači CE1 a PE1 byl přiřazen IP prefix 192.168.0.192/30. Pobočce 2 

zákazníka A byl přidělen IP prefix 192.168.1.0/24. Ta obsahovala rovněž tři podsítě. První podsíť byla 

opět simulována pomocí rozhraní loopback s IP prefixem 192.168.1.128/26 a k další podsíti s 

rozsahem 192.168.1.0/25 byl fyzicky zapojen přepínač. Podsíti mezi směrovači CE3 a PE2 byl 

přiřazen IP prefix 192.168.1.192/30. 

Ačkoliv zákazník A potřeboval propojit dvě pobočky, zákazníkovi B propojuje MPLS síť tři 

pobočky. Podobně jako u zákazníka A jsme tento prefix rozdělovali na menší podsítě. Analogicky 

jako u zákazníka A, byla každá pobočka zákazníka B tvořena z tří podsíti.   

Pobočce 1 zákazníka B byl přiřazen IP prefix 192.168.0.0/23. První podsíť pobočky 1 jsme 

simulovali pomocí rozhraní loopback s IP prefixem 192.168.1.0/25 a k fyzické podsíti byl přiřazen IP 

prefix 192.168.0.0/24. Mezi směrovači CE2 a PE1 byl přiřazen rozsah 192.168.1.128/30. Pobočce 2 

zákazníka B byl přiřazen IP prefix 192.168.2.0/23, kde jsme využili rozhraní loopback s IP prefixem 

192.168.3.0/25 a k fyzické podsíti byl přiřazen IP prefix 192.168.2.0/24. Mezi směrovači CE4 a PE2 

byl přiřazený IP prefix 192.168.3.128/30. Poslední pobočce 3 zákazníka B jsme přiřadili IP prefix 

192.168.4.0/23, kde je přiřadili rozsah 192.168.4.0/24 k fyzickému a k rozhraní loopback byl 

asociován rozsah 192.168.5.0/25. Mezi směrovači CE5 a PE3 byl přiřazený IP prefix 

192.168.5.128/30. 
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Při konfiguraci technologie MPLS VPN budeme využívat již nakonfigurovaného jádra MPLS 

sítě, kterou jsme nastavovali v kapitole 6. Vnitřní P směrovače tedy není potřeba konfigurovat, 

budeme pouze přidávat další konfigurační příkazy na hraniční PE směrovače. 

6.1 Konfigurace směrovače PE1 

Nyní budeme pokračovat konfigurací směrovače AR2200 ve funkci směrovače PE1. Nejdříve 

je nutné nakonfigurovat pro každého zákazníka VRF instanci. K této VRF instanci přiřadíme  

příslušný Route Distinquisher (dále RD), abychom oddělili jednotlivé prefixy mezi různými 

zákazníky. Dále je potřeba konfigurovat Route Target (RT), který řídí, které VPNv4 prefixy je 

povoleno importovat ze vzdáleného PE do příslušné VRF. RT je zde označováno jako VPN-Target. 

[PE1]ip vpn-instance Zakaznik-A 

[PE1-vpn-instance-Zakaznik-A]ipv4-family 

[PE1-vpn-instance-Zakaznik-A]route-distinguisher 100:10 

[PE1-vpn-instance-Zakaznik-A]vpn-target 100:10 export-extcommunity 

[PE1-vpn-instance-Zakaznik-A]vpn-target 100:10 import-extcommunity 

 

[PE1]ip vpn-instance Zakaznik-B 

[PE1-vpn-instance-Zakaznik-B]ipv4-family 

[PE1-vpn-instance-Zakaznik-B]route-distinguisher 100:20 

[PE1-vpn-instance-Zakaznik-B]vpn-target 100:20 export-extcommunity 

[PE1-vpn-instance-Zakaznik-B]vpn-target 100:20 import-extcommunity 

 

Jednotlivé zákazníky máme připojeny na různých fyzických rozhraních, proto každou 

nakonfigurovanou VRF instanci přiřadíme k určitému fyzickému rozhraní. Přiřazením příslušné VRF 

na rozhraní se automaticky vymaže IP adresa, proto je nutné ji nakonfigurovat znovu. 

[PE1]interface GigabitEthernet0/0/0 

[PE1-GigabitEthernet0/0/0]description PE1-CE1 

[PE1-GigabitEthernet0/0/0]ip binding vpn-instance Zakaznik-A 

[PE1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.0.192 255.255.255.252 
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[PE1]interface GigabitEthernet0/0/2 

[PE1-GigabitEthernet0/0/2]description PE1-CE2 

[PE1-GigabitEthernet0/0/2]ip binding vpn-instance Zakaznik-B 

[PE1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.1.128 255.255.255.252 

 

V páteřní MPLS síti využijeme směrovacího protokolu OSPF s procesem 1. Dále je nutné 

konfigurovat pro každého zákazníka jiný OSPF směrovací proces. 

[PE1]ospf 1 

[PE1-ospf-1]area 0.0.0.0 

[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.0 0.0.0.3 

[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.1 0.0.0.0 

 

[PE1]ospf 2 vpn-instance Zakaznik-A 

[PE1-ospf-2]area 0.0.0.0 

[PE1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 192.168.0.192 0.0.0.3 

 

[PE1]ospf 3 vpn-instance Zakaznik-B 

[PE1-ospf-3]area 0.0.0.0 

[PE1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 192.168.1.128 0.0.0.3 

 

Nejdříve je nutné navázat BGP vazbu se vzdálenými PE směrovači. K tomu využíváme IP 

adresy, které jsme nastavovali na loopback rozhraní PE směrovačů. Protože jsme definovali první 

číslo 100 pro RD, volíme číslo autonomního systému 100 pro BGP.  

[PE1]bgp 100 

[PE1-bgp]peer 10.0.0.4 as-number 100 

[PE1-bgp]peer 10.0.0.4 connect-interface LoopBack0 

[PE1-bgp]peer 10.0.0.5 as-number 100 

[PE1-bgp]peer 10.0.0.5 connect-interface LoopBack0 
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Protože používáme pouze MP-BGP, můžeme vypnout jednosměrové vysílání k BGP 

sousedům. 

[PE1-bgp]ipv4-family unicast 

[PE1-bgp-af-ipv4] undo synchronization 

[PE1-bgp-af-ipv4] undo peer 10.0.0.4 enable 

[PE1-bgp-af-ipv4] undo peer 10.0.0.5 enable 

 

Dále nakonfigurujeme rodinu adres VPNv4, kde je nutné aktivovat pro každou MP-BGP 

vazbu, zasílaní VPNv4 prefixu a vnitřních značek, pomocí příkazu enable. Příkazem policy vpn-target 

povolíme předávání parametrů RT. 

[PE1-bgp]ipv4-family vpnv4 

[PE1-bgp-af-vpnv4]policy vpn-target 

[PE1-bgp-af-vpnv4]peer 10.0.0.4 enable 

[PE1-bgp-af-vpnv4]peer 10.0.0.5 enable 

 

Nyní je nutné provést pro zákazníka A redistribuci OSPF procesu 2 do směrovacího protokolu 

MP-BGP, abychom mohli IP prefixy, naučené směrovacím protokolem OSPF, přenášet směrovacím 

protokolem BGP, vzdálenému PE1 směrovači. To provedeme příkazem import-route ospf 2. Díky 

příkazu import-route direct, budeme redistribuovat také podsíť mezi CE3 a PE2.   

[PE1-bgp]ipv4-family vpn-instance Zakaznik-A 

[PE1-bgp-Zakaznik-A]import-route direct 

[PE1-bgp-Zakaznik-A]import-route ospf 2 

 

Podobně redistribuujeme OSPF proces 3, který je přiřazený pro zákazníka B, do směrovacího 

protokolu MP-BGP. 

[PE1-bgp]ipv4-family vpn-instance Zakaznik-B 

[PE1-bgp-Zakaznik-B]import-route direct 

[PE1-bgp-Zakaznik-B]import-route ospf 3 



 
KONFIGURACE TECHNOLOGIE MPLS VPN 

 

 
30 

 

Redistribuci jsme nyní provedli z obou procesů OSPF do MP-BGP, nyní je ještě nutné 

redistribuovat opačně MP-BGP do jednotlivých směrovacích procesů OSPF, aby vzdálené IP prefixy 

dostávali jednotliví zákazníci v OSPF aktualizacích. 

[PE1]ospf 2 vpn-instance Zakaznik-A 

[PE1-ospf-2]import-route bgp 

 

[PE1]ospf 3 vpn-instance Zakaznik-B 

[PE1-ospf-3]import-route bgp 

6.2 Konfigurace směrovače PE2 

Dále bude nakonfigurován směrovač Cisco 2800 ve funkci směrovače PE2. Protože se 

technologie MPLS opírá o podkladovou strukturu a logiku expresního zasílání CEF, je nutné na Cisco 

směrovači mít funkci CEF zapnutou. Abychom docílili navázání signalizačního protokolu LDP z 

loopback rozhraní, definujeme příkaz mpls ldp router-id Loopback0 force. 

PE2(config)#ip cef 

PE2(config)#mpls label protocol ldp 

PE2(config)#mpls ldp router-id Loopback0 force 

 

Podobně jako u směrovače Huawei definujeme pro každého zákazníka VRF instanci a k ní 

přiřadíme RD, pro oddělení jednotlivých prefixů mezi různými zákazníky, a RT, což na Huawei 

směrovači bylo označeno jako VPN-Target. 

PE2(config)#ip vrf Zakaznik-A 

PE2(config-vrf)#rd 100:10  

PE2(config-vrf)#route-target export 100:10 

PE2(config-vrf)#route-target import 100:10 

 

PE2(config)#ip vrf Zakaznik-B 

PE2(config-vrf)#rd 100:20 

PE2(config-vrf)#route-target export 100:20 

PE2(config-vrf)#route-target import 100:20 
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Každou VRF instanci přiřadíme k určitému fyzickému rozhraní. Stejně jako u Huawei 

směrovače, také u Cisco směrovače přiřazením příslušné VRF na rozhraní se automaticky vymaže IP 

adresa, proto je nutné ji nakonfigurovat znovu. 

PE2(config)#interface FastEthernet0/0 

PE2(config-if)#description PE2-CE3 

PE2(config-if)#ip vrf forwarding Zakaznik-A 

PE2(config-if)#ip address 192.168.1.192 255.255.255.252 

PE2(config-if)#no shut 

 

PE2(config)#interface Serial0/1/0 

PE2(config-if)#description PE2-CE4 

PE2(config-if)#ip vrf forwarding Zakaznik-B 

PE2(config-if)#ip address 192.168.3.128 255.255.255.252 

PE2(config-if)#clock rate 128000 

PE2(config-if)#no shut 

 

V páteřní MPLS síti využijeme směrovacího protokolu OSPF s procesem 1. Dále je nutné 

konfigurovat pro každého zákazníka jiný OSPF směrovací proces. U každého OSPF procesu je nutné 

na Cisco zařízení nakonfigurovat Router-ID. Naopak u Huawei směrovačů toto není nutné explicitně 

konfigurovat. 

PE2(config)#router ospf 1 

PE2(config-router)#network 1.1.1.8 0.0.0.3 area 0 

PE2(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.0 area 0 

 

PE2(config)#router ospf 2 vrf Zakaznik-A 

PE2(config-router)#router-id 2.2.2.1 

PE2(config-router)#redistribute bgp 100 subnets 

PE2(config-router)#network 192.168.1.192 0.0.0.3 area 0 
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PE2(config)#router ospf 3 vrf Zakaznik-B 

PE2(config-router)#router-id 2.2.2.2 

PE2(config-router)#redistribute bgp 100 subnets 

PE2(config-router)#network 192.168.3.128 0.0.0.3 area 0 

 

Dále navážeme BGP vazbu se vzdálenými PE směrovači, podobně jako u směrovače Huawei. 

Protože se VPNv4 prefixy přenáší MP-BGP (resp. iBGP) je nutné na obou stranách mít stejné číslo 

autonomního systému BGP, což je 100. Toto číslo taky koresponduje s prvním číslem pro RD. 

PE2(config)#router bgp 100 

PE2(config-router)#neighbor 10.0.0.1 remote-as 100 

PE2(config-router)#neighbor 10.0.0.1 update-source Loopback0 

PE2(config-router)#neighbor 10.0.0.5 remote-as 100 

PE2(config-router)#neighbor 10.0.0.5 update-source Loopback0 

 

Protože používáme pouze MP-BGP, můžeme vypnout jednosměrové vysílání k BGP 

sousedům. 

PE2(config-router)#address-family ipv4 

PE2(config-router-af)#no synchronization  

PE2(config-router-af)#no neighbor 10.0.0.1 activate 

PE2(config-router-af)#no neighbor 10.0.0.5 activate 

 

Dále nakonfigurujeme rodinu adres VPNv4, kde je nutné aktivovat pro každou BGP vazbu, 

zasílaní VPNv4 prefixu a vnitřních značek, pomocí příkazu activate. Dalším příkazem send-

community both povolíme předávání parametrů RT. 

PE2(config-router)#address-family vpnv4 

PE2(config-router-af)#neighbor 10.0.0.1 activate 

PE2(config-router-af)#neighbor 10.0.0.1 send-community both 

PE2(config-router-af)#neighbor 10.0.0.5 activate 

PE2(config-router-af)#neighbor 10.0.0.5 send-community both 
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Nyní je nutné provést pro zákazníka A redistribuci OSPF procesu 2 do směrovacího protokolu 

MP-BGP, abychom mohli IP prefixy, naučené směrovacím protokolem OSPF, přenášet směrovacím 

protokolem BGP, vzdálenému PE1 směrovači. To provedeme příkazem redistribute ospf 2 vrf 

Zakaznik-A. Díky příkazu redistribute connected, budeme redistribuovat také podsíť mezi CE3 a PE2.   

PE2(config-router)#address-family ipv4 vrf Zakaznik-A 

PE2(config-router-af)#redistribute connected 

PE2(config-router-af)#redistribute ospf 2 vrf Zakaznik-A 

PE2(config-router-af)#no synchronization 

   

Podobně redistribuujeme OSPF proces 3, který je přiřazený pro zákazníka B, do směrovacího 

protokolu MP-BGP. 

PE2(config-router)#address-family ipv4 vrf Zakaznik-B 

PE2(config-router-af)#redistribute connected 

PE2(config-router-af)#redistribute ospf 3 vrf Zakaznik-B  

PE2(config-router-af)#no synchronization 

 

Redistribuci jsme nyní provedli z obou procesů OSPF do MP-BGP, nyní je ještě nutné 

redistribuovat opačně MP-BGP do jednotlivých směrovacích procesů OSPF, aby vzdálené IP prefixy 

dostávali jednotliví zákazníci v OSPF aktualizacích. 

PE2(config)#router ospf 2 vrf Zakaznik-A 

PE2(config-router)#redistribute bgp 100 subnets 

 

PE2(config)#router ospf 3 vrf Zakaznik-B 

PE2(config-router)#redistribute bgp 100 subnets 

 

Výpis konfigurace směrovačů CE1-CE5 a PE1-PE3 nalezeme v přílohách V-XII. Výpisy 

konfigurace směrovačů P1 a P2 v příloze II a III. 

6.3 Ověření funkčnosti technologie MPLS VPN 

Na obrázku č. 6.2 můžeme vidět IP směrovací tabulku hraničního zákaznického směrovače 

CE1. Podle výpisu vidíme, že směrovací tabulka obsahuje vzdálené IP prefixy pobočky 2 zákazníka 
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A, tj. 192.168.1.0/25, 192.168.1.128/26 a 192.168.1.192/30. Tyto prefixy se naučil směrovač CE1 

díky směrovacímu protokolu OSPF. Podsítě, které jsou přímo připojené ke směrovači CE1 tj. 

192.168.0.0/25 a 192.168.0.128/26 jsou distribuovány, díky směrovacímu protokolu OSPF směrovači 

PE1. Ostatní IP prefixy s maskou podsítě /32 či /8 jsou automaticky vygenerované směrovačem CE1 a 

nejsou zasílány. 

 

Obr. 6.2: IP směrovací tabulka zákaznického směrovače CE1. 

 Směrovač PE1 přijímá tyto IP prefixy od směrovače CE1 na rozhraní g0/0/0. Protože je 

tomuto rozhraní přiřazena VRF instance Zakaznik-A, všechny tyto přijaté prefixy jsou vloženy do 

VRF tabulky zákazníka A (OSPF Process-ID 2). Tu můžeme vidět na obrázku č. 6.3. 

 

Obr. 6.3: VRF tabulka zákazníka A směrovače PE1. 

Dále jsou tyto IP prefixy, které byly naučené pomocí OSPF, redistribuovány do směrovacího 

protokolu BGP. Součásti redistribuce do BGP je také síť mezi CE1 a PE1 (192.168.0.192/30), kterou 

jsme definovali výše na směrovači Huawei, pomocí příkazu import-route direct. Ke každému prefixu 
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se připojí rozlišovač cest RD. Tím, že použijeme RD, nám nevadí překrývající IP prefixy různých 

zákazníků. Spojením RD a IPv4 prefixu vznikne VPNv4 prefix. To zachycuje výpis VPNv4 prefixů na 

směrovači PE1, který můžeme vidět níže na obrázku č. 6.4. 

Jak lze vidět, administrativní vzdálenost pro OSPF je na Huawei směrovači 10 (obrázek č. 

6.3), kdežto administrativní vzdálenost pro externí cesty, které jsou redistribuované do OSPF 

protokolu, mají administrativní vzdálenost 150 (obrázek č. 6.2). 

 

Obr. 6.4: Výpis VPNv4 prefixů v procesu BGP na směrovači PE1. 

PE1 poté zasílá příslušné VPNv4 prefixy (100:10:192.168.0.0/25, 100:10:192.168.0.128/26 a 

100:10:192.168.0.192/30) ke směrovači PE2 pomocí protokolu MP-BGP (iBGP). Součástí MP-BGP 

se s každým VPNv4 prefixem zasílá určení cesty RT Export (100:10), který jsme konfigurovali výše a 

vnitřní MPLS značka pro příslušný IP prefix. Výpis vnitřních značek, který směrovač PE1 zvolil pro 

příslušné redistribuované IP prefixy je zobrazen na obrázku č. 6.5. 
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Obr. 6.5: Výpis LFIB tabulky VRF instance zákazníka A na směrovači PE1. 

Stojí za povšimnutí, že Huawei směrovače generují MPLS značky pro IP prefixy od hodnoty 

1024, kdežto Cisco směrovače od hodnoty 16. To zjednodušuje administrátorovi sítě práci, neboť 

pokud by vznikl problém, je možné jej touto cestou identifikovat. 

Vzdálený směrovač PE2 obdrží BGP aktualizaci, která tedy obsahuje VPNv4 prefix, vnitřní 

MPLS značku pro daný IP prefix a RT Export. Tyto tři naučené VPNv4 prefixy, můžeme vidět na 

obrázku č. 6.6. Každý naučený VPNv4 prefix, který byl naučeny pomocí směrovacího protokolu iBGP 

(resp. MP-BGP) je identifikován písmenem "i". 

 

Obr. 6.6: Výpis VPNv4 prefixů v procesu BGP na směrovači PE2. 

Výše zmiňovaný RT Export udává do které VRF tabulky se má daný IP prefix zapsat. Pokud 

tedy dojde ke shodě hodnot RT export a RT import na směrovači PE2, zapíšou příslušné IP prefixy do 

VRF tabulky. Protože jsme definovali pro zákazníka A RT Export 100:10 na směrovači PE1 a RT 

Import rovněž s hodnotou 100:10 pro zákazníka A na směrovači PE2, zapíšou se redistribuované 

prefixy do VRF tabulky zákazníka A na tomto směrovači. Předtím, než dojde k zapsání IP prefixu, 

odebere se rozlišovač cest RD. VRF tabulku zákazníka A na směrovači PE2 můžeme vidět na obrázku 

č. 6.7 s příslušnými IP prefixy. 
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Obr. 6.7: VRF tabulka zákazníka A směrovače PE2. 

Naučené IP prefixy pomocí BGP protokolu, jsou dále redistribuovány do OSPF procesu 2, 

který identifikuje směrovací proces pobočky 2 pro zákazníka A. Tyto směrovací aktualizace příjme 

zákaznický směrovač CE3. IP směrovací tabulku s naučenými IP prefixy (tj. 192.168.0.0/25, 

192.168.1.128/26 a 192.168.1.192/30) pomocí směrovacího protokolu OSPF můžeme vidět na 

obrázku č. 6.8.  

 

Obr. 6.8: IP směrovací tabulka zákaznického směrovače CE3. 

Redistribuované VPNv4 prefixy s patřičnými vnitřními značkami se vždy šíří od cíle přenosu 

ke zdroji. Pokud budeme chtít vyzkoušet připojení mezi oběma pobočkami zákazníka A, musíme 

přenášet provoz v opačném směru, než při šíření aktualizací. Proto vygenerujeme provoz pomocí 

protokolu ICMP z PC2 na PC1, což můžeme vidět na obrázku č. 6.9. 
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Obr. 6.9: Ověření konektivity mezi zákaznickými pobočkami A. 

Mezi směrovači P1 a P2 byl vložený rozbočovač na který byl zapojen počítač PC6. Na tomto 

počítači jsme v programu Wireshark mohli zachytit provoz mezi pobočkami zákazníka. Zachycený 

provoz mezi PC2 (192.168.1.2), který se nachází na pobočce 2 zákazníka A a PC1 (192.168.0.2), který 

se nachází na pobočce 1 zákazníka A, můžeme vidět na obrázku č. 6.10. 

 

Obr. 6.10: Zachycený ICMP provoz mezi P směrovači. 

Ze zachyceného provozu lze vidět, že se mezi směrovači P1 a P2 přenáší dvě MPLS značky. Vnější 

značka 1029 byla vygenerována směrovačem P1 a tuto značku očekává tento směrovač na vstupním 

rozhraní. Tato MPLS značka se mění každým průchodem páteřního LSR směrovače. Vnitřní značka 

1049 identifikuje příslušný IP prefix zákazníka A. Zde tato značka identifikuje IP prefix 

192.168.0.0/25. Pokud bychom např. vygenerovali provoz pro podsíť 192.168.0.192/30, přenášela by 

se vnitřní značka s hodnotou 1048. Vnitřní značky PE1 směrovače jsme mohli vidět výše na obrázku 

č. 6.5. 
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7 Konfigurace technologie AToM 

Další aplikací, která využívá jádro čisté MPLS sítě a nachází uplatnění v praxi s tím, že 

dokáže zachovat záhlaví linkové vrstvy je technologie AToM (Any Transport over MPLS). Podobně 

jako technologie MPLS VPN využívá dvě MPLS značky. Vnější značku označovanou jako tunnel 

label pro přenos paketu MPLS síti a vnitřní značku označovanou jako virtual circuit label, nebo 

pseudowire label, která identifikuje virtuální kanál na výstupním PE směrovači. Síťová topologie je 

zobrazena níže na obrázku č. 7.1. 

Síťová topologie se skládá ze tří směrovačů Huawei (PE1, P1 a PE3), dvou směrovačů Cisco 

(P2, PE2) a tří přepínačů Cisco (S1, S2, S3). Směrovače Cisco byly z řady 2800. Směrovač PE1 byl z 

řady Huawei AR2200, směrovač P z řady Huawei AR3200 a směrovač PE3 z řady Huawei AR1220V. 

Huawei směrovače jsou označeny v topologii červenou barvou. 

V naší topologii připojujeme pouze jednoho zákazníka, který využívá pouze tři podsítě (resp. 

tři VLAN sítě). Je apelován důraz na zachování těchto VLAN sítí mezi jednotlivými pobočkami. 

Protože jedna z technologií, která tento problém řeší, respektive zachovává rámec druhé vrstvy 

ISO/OSI, je AToM, můžeme stejné sítě VLAN používat mezi pobočkami zákazníka.  

Zákazníka z pobočky 1 připojuje přepínač S1 k MPLS síti pomocí směrovače PE1. Pobočka 2 

je rovněž připojena na MPLS síť přes přepínač S2 ke směrovači PE2, podobně jako pobočka 3 s 

využitím přepínače S3 ke směrovači PE3. Oddělení jednotlivých VLAN sítí je mezi přepínačem a 

hraničním LSR směrovačem, řešeno pomocí trunku v obou pobočkách. Každá pobočka má ve svém 

přepínači zapojené dva počítače, které jsou na jiné VLAN síti. 

Pro zákazníka byl přidělen pro VLAN 10 IP prefix 192.168.10.0/24, VLAN 20 měl přiřazen 

IP prefix 192.168.20.0/24 a VLAN 30 prefix 192.168.30.0/24. Cílem je ověřit konektivitu mezi 

počítači na stejné VLAN síti mezi pobočkami. 
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Vnitřní P směrovače tedy není potřeba konfigurovat, pouze stačí upravit konfiguraci na 

hraničních směrovačích PE. Při konfiguraci technologie AToM budeme využívat opět již 

nakonfigurovaného jádra MPLS sítě, kterou jsme nastavovali v kapitole 5. 

7.1 Aktivace licence PE1 směrovače 

Základní funkce (Basic IP functions) směrovače Huawei dovoluje využití pouze technologie 

MPLS, MPLS VPN a MPLS TE. Pro funkci L2VPN, čili pro aktivaci technologie AToM je nutné 

aktivovat příslušnou licenci na směrovači. Pro tyto účely byla využita testovací licence na 60 dní. Tato 

licence musí být aktivována na všech hraničních LSR směrovačích. 

 

Aktivace licence se musí provést v základním uživatelském módu (user view). Před aktivací je 

nutné odsouhlasit podmínky této licence. 

<PE1>license active accept agreement 

 

Směrovač obsahuje několik příslušných licencí, které je možné testovat 60 dní. V našem 

případě využijeme licence data service. 

<PE1>license function datae 

7.2 Konfigurace směrovače PE1 

Pokračujeme konfigurací směrovače AR2200 ve funkci směrovače PE1. Nejdříve je potřeba 

povolit globálně funkci L2VPN, abychom mohli využívat technologií AToM. 

[PE1]mpls l2vpn 

 

V dalším kroku je potřeba nastavit cílené LDP spojení, proto abychom mohli ke vzdálenému 

PE směrovači přenést vnitřní MPLS značku (VC label) a vytvořit tím pseudovlákno. Pomocí příkazu 

mpls ldp remote-peer PE2 specifikujeme vzdálený PE2 směrovač. Slovo PE2 je libovolný název 

hraničního LSR směrovače. Příkaz remote-ip 10.0.0.4 definuje LSR-ID vzdáleného PE2 směrovače. 

Protože v topologii máme také hraniční směrovač PE3, definujeme k němu rovněž cílené LDP spojení. 

[PE1]mpls ldp remote-peer PE2 

[PE1-mpls-ldp-remote-pe2]remote-ip 10.0.0.4 

[PE1]mpls ldp remote-peer PE3 

[PE1-mpls-ldp-remote-pe2]remote-ip 10.0.0.5 

Ke každé VLAN síti vytvoříme na PE1 směrovači logické rozhraní. Pro příjem označených L2 

rámců, je nutné nakonfigurovat příslušný VID (VLAN ID). Aby logické rozhraní g0/0/0.10 očekávalo 
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VID s číslem 10, definujeme příkaz dot1q termination vid 10. Příkazem mpls l2vc 10.0.0.4 10 

definujeme LSR-ID vzdáleného PE2 směrovače s příslušným číslem virtuálního kanálu. Číslo 

virtuálního kanálu se nemusí shodovat s číslem VID, stejně tak jako číslo logického rozhraní. 

[PE1]interface GigabitEthernet0/0/0.10 

[PE1-GigabitEthernet0/0/0.10]description VLAN10 

[PE1-GigabitEthernet0/0/0.10]dot1q termination vid 10 

[PE1-GigabitEthernet0/0/0.10]mpls l2vc 10.0.0.4 10 

 

Stejně tak definujeme další logické rozhraní pro VLAN 20. Tuto VLAN síť spojíme 

pseudovláknem ke směrovači PE3 s jeho LSR-ID 10.0.0.5. 

[PE1]interface GigabitEthernet0/0/0.20 

[PE1-GigabitEthernet0/0/0.20]description VLAN20 

[PE1-GigabitEthernet0/0/0.20]dot1q termination vid 20 

[PE1-GigabitEthernet0/0/0.20]mpls l2vc 10.0.0.5 20 

7.3 Konfigurace směrovače PE2 

Dále bude nakonfigurován směrovač Cisco 2800 ve funkci směrovače PE2. Opět je nutné 

zapnout logiku expresního zasílání CEF na Cisco směrovači. Abychom docílili navázání 

signalizačního protokolu LDP z rozhraní loopback, definujeme příkaz mpls ldp router-id Loopback0 

force. 

PE2(config)#ip cef 

PE2(config)#mpls label protocol ldp 

PE2(config)#mpls ldp router-id Loopback0 force 

 

Podobně jako na Huawei směrovači, je nutné definovat cílené LDP spojení, abychom mohli 

vzdálenému PE směrovači přenést vnitřní MPLS značku (VC label) a vytvořit tím pseudovlákno. Pro 

každý vzdálený PE směrovač definujeme cílené LDP spojení. 

PE2(config)#mpls ldp neighbor 10.0.0.1 targeted ldp 

PE2(config)#mpls ldp neighbor 10.0.0.5 targeted ldp 

 

Opět pro každou VLAN síť vytvoříme logické rozhraní, kde nakonfigurujeme příslušný VID. 

Protože chceme, aby logické rozhraní fa0/0.10 očekávalo VID s číslem 10, definujeme příkaz 
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encapsulation dot1Q 10. Příkazem xconnect 10.0.0.1 10 encapsulation mpls 

definujeme LSR-ID vzdáleného PE1 směrovače s příslušným číslem virtuálního kanálu a zvoleným 

typem zapouzdření mpls. Protože jsme definovali na PE1 směrovači pro VLAN 10 virtuální kanál 10, 

je nutné stejný virtuální kanál definovat i zde. 

PE2(config)#interface FastEthernet0/0.10 

PE2(config-subif)description VLAN10 

PE2(config-subif)encapsulation dot1Q 10 

PE2(config-subif)xconnect 10.0.0.1 10 encapsulation mpls 

 

Stejně tak definujeme další logické rozhraní pro VLAN 20. Tuto VLAN síť spojíme 

pseudovláknem ke směrovači PE3 s jeho LSR-ID 10.0.0.5. 

PE2(config)#interface FastEthernet0/0.30 

PE2(config-subif)description VLAN30 

PE2(config-subif)encapsulation dot1Q 30 

PE2(config-subif)xconnect 10.0.0.5 30 encapsulation mpls 

Výpis konfigurace směrovačů PE1-PE3 a přepínačů S1-S3 nalezeme v přílohách XIII-XVIII. 

Výpisy konfigurace směrovačů P1 a P2 v příloze II a III. 

7.4 Ověření funkčnosti technologie AToM 

Na obrázku č. 7.2 můžeme vidět na Huawei směrovači PE1, že byla navázána cílená LDP 

relace se směrovačem PE2 (10.0.0.4) a směrovačem PE3 (10.0.0.5). V této LDP tabulce najdeme 

současně i LDP relaci se směrovačem P1 (10.0.0.2). Zde je také uvedeno, kolik kontaktních LDP 

zpráv bylo přijato a odesláno mezi směrovači. Těmito cílenými LDP relacemi dochází následně k 

výměně vnitřních MPLS značek. 

 

Obr. 7.2: Výpis aktivity LDP relací mezi směrovači. 



 

smě

virtuální kanál zprovozn

hrani

síť

vzdálený 

identifikováno pomocí vnit

pseudovlákno má definovanou pouz

vytvo

opač

pro VLAN

 

16

PE1. Podobn

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

směrova

virtuální kanál zprovozn

hranič

síť VLAN 10, které je identifikováno pom

vzdálený 

identifikováno pomocí vnit

pseudovlákno má definovanou pouz

vytvoř

opačném sm

pro VLAN

Obr. 

 

16, která identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10

PE1. Podobn

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

 

 

Nyní je nutné ov

ěrovač

virtuální kanál zprovozn

hraničních LSR sm

ť VLAN 10, které je identifikováno pom

vzdálený 

identifikováno pomocí vnit

pseudovlákno má definovanou pouz

vytvořeno pse

čném sm

pro VLAN

Obr. 

Z obrázku 

, která identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10

PE1. Podobn

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

 

 

Nyní je nutné ov

ěrovači. Stru

virtuální kanál zprovozn

čních LSR sm

ť VLAN 10, které je identifikováno pom

vzdálený smě

identifikováno pomocí vnit

pseudovlákno má definovanou pouz

řeno pse

čném smě

pro VLAN 

Obr. 7.3

Z obrázku 

, která identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10

PE1. Podobně

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

Nyní je nutné ov

ě či. Struč

virtuální kanál zprovozn

čních LSR sm

ť VLAN 10, které je identifikováno pom

smě

identifikováno pomocí vnit

pseudovlákno má definovanou pouz

řeno pseu

čném směru zasílá sm

 20.

.3: Výpis virtuálních kanálu s p

Z obrázku 

, která identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10

PE1. Podobně

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

Nyní je nutné ov

či. Stručný výpis

virtuální kanál zprovozn

čních LSR smě

 VLAN 10, které je identifikováno pom

směrovač

identifikováno pomocí vnit

pseudovlákno má definovanou pouz

udovlákno pro VLAN 20, kterou vygeneroval sm

ěru zasílá sm

20. 

: Výpis virtuálních kanálu s p

Z obrázku č

, která identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10

PE1. Podobně v opa

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

Nyní je nutné ov

č čný výpis

virtuální kanál zprovozn

ních LSR směrova

 VLAN 10, které je identifikováno pom

ěrovač PE2 (10.0.0.4

identifikováno pomocí vnit

pseudovlákno má definovanou pouz

dovlákno pro VLAN 20, kterou vygeneroval sm

ěru zasílá sm

: Výpis virtuálních kanálu s p

Z obrázku č. 

, která identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10

ě v opač

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

Nyní je nutné ověř

čný výpis

virtuální kanál zprovozně

ěrovačů

 VLAN 10, které je identifikováno pom

ěrovač PE2 (10.0.0.4

identifikováno pomocí vnit

pseudovlákno má definovanou pouz

dovlákno pro VLAN 20, kterou vygeneroval sm

ěru zasílá smě

: Výpis virtuálních kanálu s p

Z obrázku č. 7.4

, která identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10

ě v opačném sm

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

Nyní je nutné ověř

čný výpis 

virtuální kanál zprovozněný. 

ěrovačů

 VLAN 10, které je identifikováno pom

ě č PE2 (10.0.0.4

identifikováno pomocí vnit

pseudovlákno má definovanou pouz

dovlákno pro VLAN 20, kterou vygeneroval sm

ru zasílá smě

: Výpis virtuálních kanálu s p

.4 mů

, která identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10

ě v opačném sm

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

Nyní je nutné ověřit, zda byly zprovozn

 mů

virtuální kanál zprovozněný. 

ě čů. Z výpisu

 VLAN 10, které je identifikováno pom

č PE2 (10.0.0.4

identifikováno pomocí vnitř

pseudovlákno má definovanou pouz

dovlákno pro VLAN 20, kterou vygeneroval sm

ru zasílá směrovač

: Výpis virtuálních kanálu s p

můžeme vid

, která identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10

čném smě

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

ěřit, zda byly zprovozn

ůžeme vid

ěný. Virtuální kanál ve stavu "up" zaru

ě čů. Z výpisu

 VLAN 10, které je identifikováno pom

 PE2 (10.0.0.4

identifikováno pomocí vnitřní MPLS zna

pseudovlákno má definovanou pouz

dovlákno pro VLAN 20, kterou vygeneroval sm

ěrovač

: Výpis virtuálních kanálu s p

ůžeme vid

, která identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10

čném smě

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

ěřit, zda byly zprovozn

ůžeme vid

Virtuální kanál ve stavu "up" zaru

čů. Z výpisu

 VLAN 10, které je identifikováno pom

 PE2 (10.0.0.4

řní MPLS zna

pseudovlákno má definovanou pouz

dovlákno pro VLAN 20, kterou vygeneroval sm

ěrovač PE3 (10.0.0.5)

: Výpis virtuálních kanálu s p

ůžeme vidě

, která identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10

ěru sm

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

ěřit, zda byly zprovozn

ůžeme vidě

Virtuální kanál ve stavu "up" zaru

čů. Z výpisu mů

 VLAN 10, které je identifikováno pom

 PE2 (10.0.0.4) vygeneroval pseudovlákno pro sí

řní MPLS zna

pseudovlákno má definovanou pouze jednosm

dovlákno pro VLAN 20, kterou vygeneroval sm

PE3 (10.0.0.5)

: Výpis virtuálních kanálu s p

ůžeme vidět, že 

, která identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10

ěru smě

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

it, zda byly zprovozn

ůžeme vidět na obrázku 

Virtuální kanál ve stavu "up" zaru

můžeme vid

 VLAN 10, které je identifikováno pom

) vygeneroval pseudovlákno pro sí

řní MPLS zna

e jednosm

dovlákno pro VLAN 20, kterou vygeneroval sm

PE3 (10.0.0.5)

: Výpis virtuálních kanálu s př

žeme vidět, že 

, která identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10

ěru směrova

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

it, zda byly zprovozn

ět na obrázku 

Virtuální kanál ve stavu "up" zaru

ůžeme vid

 VLAN 10, které je identifikováno pomocí vnit

) vygeneroval pseudovlákno pro sí

ní MPLS znač

e jednosm

dovlákno pro VLAN 20, kterou vygeneroval sm

PE3 (10.0.0.5)

říslušnými vnit

ět, že hrani

, která identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10

ě ěrovač

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

it, zda byly zprovozně

ět na obrázku 

Virtuální kanál ve stavu "up" zaru

ůžeme vidě

ocí vnit

) vygeneroval pseudovlákno pro sí

ní MPLS značky 16.

e jednosmě

dovlákno pro VLAN 20, kterou vygeneroval sm

PE3 (10.0.0.5)

říslušnými vnit

hranič

, která identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10

ěrovač PE1 vygeneroval vnit

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

it, zda byly zprovozněny jednotlivé virtuální kanály mezi vzdálenými PE 

ět na obrázku 

Virtuální kanál ve stavu "up" zaru

ůžeme vidě

ocí vnitř

) vygeneroval pseudovlákno pro sí

čky 16.

e jednosměrnou cestu uvnit

dovlákno pro VLAN 20, kterou vygeneroval sm

PE3 (10.0.0.5) vnitř

říslušnými vnit

hraniční sm

, která identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10

ě č PE1 vygeneroval vnit

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

ěny jednotlivé virtuální kanály mezi vzdálenými PE 

t na obrázku č

Virtuální kanál ve stavu "up" zaru

žeme vidět, že sm

ocí vnitřní MPLS zna

) vygeneroval pseudovlákno pro sí

čky 16.

ěrnou cestu uvnit

dovlákno pro VLAN 20, kterou vygeneroval sm

vnitřní zna

říslušnými vnitř

ční smě

, která identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10 a tu zaslal pomocí cí

č PE1 vygeneroval vnit

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

ěny jednotlivé virtuální kanály mezi vzdálenými PE 

t na obrázku č. 

Virtuální kanál ve stavu "up" zaru

ět, že smě

řní MPLS zna

) vygeneroval pseudovlákno pro sí

čky 16. Je nutné podotknout, že

ěrnou cestu uvnit

dovlákno pro VLAN 20, kterou vygeneroval sm

vnitřní zna

íslušnými vnitř

ční směrova

a tu zaslal pomocí cí

č PE1 vygeneroval vnit

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

ěny jednotlivé virtuální kanály mezi vzdálenými PE 

č. 7.3

Virtuální kanál ve stavu "up" zaru

ět, že smě

řní MPLS zna

) vygeneroval pseudovlákno pro sí

Je nutné podotknout, že

ěrnou cestu uvnit

dovlákno pro VLAN 20, kterou vygeneroval sm

řní znač

íslušnými vnitřními MPLS zna

č ěrovač

a tu zaslal pomocí cí

 PE1 vygeneroval vnit

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

ny jednotlivé virtuální kanály mezi vzdálenými PE 

.3. Obě

Virtuální kanál ve stavu "up" zaru

ět, že směrovač

řní MPLS zna

) vygeneroval pseudovlákno pro sí

Je nutné podotknout, že

rnou cestu uvnit

dovlákno pro VLAN 20, kterou vygeneroval smě

řní značku 1075, jimž identifikuje pse

řními MPLS zna

ěrovač PE2

a tu zaslal pomocí cí

 PE1 vygeneroval vnit

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

K

ny jednotlivé virtuální kanály mezi vzdálenými PE 

. Obě

Virtuální kanál ve stavu "up" zaruč

ěrovač PE1 vygeneroval 

ní MPLS znač

) vygeneroval pseudovlákno pro sí

Je nutné podotknout, že

rnou cestu uvnitř

dovlákno pro VLAN 20, kterou vygeneroval směrova

ř čku 1075, jimž identifikuje pse

řními MPLS zna

ě č PE2

a tu zaslal pomocí cí

 PE1 vygeneroval vnit

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

KONFIGURACE TECHNOLOG

ny jednotlivé virtuální kanály mezi vzdálenými PE 

. Obě logick

Virtuální kanál ve stavu "up" zaruč

ěrovač PE1 vygeneroval 

ní MPLS značky 1024 (local VC label).

) vygeneroval pseudovlákno pro sí

Je nutné podotknout, že

rnou cestu uvnitř MPLS sít

ěrovač

čku 1075, jimž identifikuje pse

řními MPLS zna

č PE2 vygeneroval

a tu zaslal pomocí cí

 PE1 vygeneroval vnitř

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

ONFIGURACE TECHNOLOG

ny jednotlivé virtuální kanály mezi vzdálenými PE 

ě logick

Virtuální kanál ve stavu "up" zaručuje správnou konfiguraci obou 

ě č PE1 vygeneroval 

čky 1024 (local VC label).

) vygeneroval pseudovlákno pro sí

Je nutné podotknout, že

ř MPLS sít

ěrovač PE1 s vnit

čku 1075, jimž identifikuje pse

ními MPLS znač

vygeneroval

a tu zaslal pomocí cí

 PE1 vygeneroval vnitřní MPLS zna

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

ONFIGURACE TECHNOLOG

ny jednotlivé virtuální kanály mezi vzdálenými PE 

ě logická 

čuje správnou konfiguraci obou 

č PE1 vygeneroval 

čky 1024 (local VC label).

) vygeneroval pseudovlákno pro síť

Je nutné podotknout, že

ř MPLS sít

ě č PE1 s vnit

ku 1075, jimž identifikuje pse

ními MPLS značkami

vygeneroval

a tu zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

 PE1 vygeneroval vnitřní MPLS zna

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

ONFIGURACE TECHNOLOG

ny jednotlivé virtuální kanály mezi vzdálenými PE 

 rozhraní mají sv

čuje správnou konfiguraci obou 

č PE1 vygeneroval 

čky 1024 (local VC label).

) vygeneroval pseudovlákno pro síť VLAN 10, které je 

Je nutné podotknout, že

ř MPLS sítě

č PE1 s vnit

ku 1075, jimž identifikuje pse

čkami

vygeneroval

lené LDP zprávy sm

řní MPLS zna

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

ONFIGURACE TECHNOLOG

ny jednotlivé virtuální kanály mezi vzdálenými PE 

rozhraní mají sv

čuje správnou konfiguraci obou 

 PE1 vygeneroval 

ky 1024 (local VC label).

) vygeneroval pseudovlákno pro síť VLAN 10, které je 

Je nutné podotknout, že

 MPLS sítě (LSP).

č PE1 s vnitř

ku 1075, jimž identifikuje pse

čkami na sm

vygeneroval vnit

lené LDP zprávy sm

řní MPLS zna

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy sm

ONFIGURACE TECHNOLOG

ny jednotlivé virtuální kanály mezi vzdálenými PE 

rozhraní mají sv

uje správnou konfiguraci obou 

 PE1 vygeneroval 

ky 1024 (local VC label).

ť VLAN 10, které je 

Je nutné podotknout, že 

ě (LSP).

 PE1 s vnitřní zna

ku 1075, jimž identifikuje pse

na smě

vnitř

lené LDP zprávy sm

ní MPLS znač

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy smě

ONFIGURACE TECHNOLOG

ny jednotlivé virtuální kanály mezi vzdálenými PE 

rozhraní mají sv

uje správnou konfiguraci obou 

 PE1 vygeneroval pseudovlákno pro 

ky 1024 (local VC label).

ť VLAN 10, které je 

 každé vytvo

ě (LSP).

řní znač

ku 1075, jimž identifikuje pse

na směrova

vnitřní MPLS zna

lené LDP zprávy sm

ní MPLS značku 1024, která 

identifikuje pseudovlákno pro VLAN 10, kterou zaslal pomocí cílené LDP zprávy směrova

ONFIGURACE TECHNOLOG

ny jednotlivé virtuální kanály mezi vzdálenými PE 

rozhraní mají svů

uje správnou konfiguraci obou 

seudovlákno pro 

ky 1024 (local VC label).

 VLAN 10, které je 

každé vytvo

ě (LSP). Rovn

řní značkou 1034. V 

ku 1075, jimž identifikuje pse

ěrovač

řní MPLS zna

lené LDP zprávy sm

čku 1024, která 

ěrovač

ONFIGURACE TECHNOLOGIE 

ny jednotlivé virtuální kanály mezi vzdálenými PE 

rozhraní mají svů

uje správnou konfiguraci obou 

seudovlákno pro 

ky 1024 (local VC label).

 VLAN 10, které je 

každé vytvo

Rovně

ř čkou 1034. V 

ku 1075, jimž identifikuje pseudovlákno 

ěrovači PE1

řní MPLS zna

lené LDP zprávy smě

čku 1024, která 

ěrovači PE2

IE AT

ny jednotlivé virtuální kanály mezi vzdálenými PE 

rozhraní mají svůj vlastní 

uje správnou konfiguraci obou 

seudovlákno pro 

ky 1024 (local VC label). Naopak 

 VLAN 10, které je 

každé vytvoř

Rovněž

čkou 1034. V 

dovlákno 

ě či PE1

řní MPLS znač

lené LDP zprávy směrova

čku 1024, která 

ě či PE2

ATO

ny jednotlivé virtuální kanály mezi vzdálenými PE 

ůj vlastní 

uje správnou konfiguraci obou 

seudovlákno pro 

Naopak 

 VLAN 10, které je 

každé vytvořené 

ěž bylo

čkou 1034. V 

dovlákno 

či PE1. 

ní MPLS znač

ěrovač

ku 1024, která 

či PE2. 

OM 

 
44

ny jednotlivé virtuální kanály mezi vzdálenými PE 

ůj vlastní 

uje správnou konfiguraci obou 

seudovlákno pro 

Naopak 

 VLAN 10, které je 

každé vytvořené 

bylo

kou 1034. V 

dovlákno 

 

ní MPLS značku

ěrovači 

ku 1024, která 

 

 
44 

ny jednotlivé virtuální kanály mezi vzdálenými PE 

ůj vlastní 

uje správnou konfiguraci obou 

seudovlákno pro 

Naopak 

 VLAN 10, které je 

řené 

bylo 

kou 1034. V 

dovlákno 

 

u 

ě či 

ku 1024, která 



 
KONFIGURACE TECHNOLOGIE ATOM 

 

 
45 

 

 

Obr. 7.4: Výpis virtuálních kanálu s příslušnými vnitřními MPLS značkami na směrovači PE2. 

 Cílené LDP zprávy s vnitřními MPLS značkami se vždy šíří od cíle přenosu ke zdroji. Pokud 

budeme chtít vyzkoušet připojení mezi oběma pobočkami, musíme přenášet provoz v opačném směru, 

než při šíření aktualizací (analogicky jako u technologie MPLS VPN). Vygenerujeme proto provoz 

pomocí protokolu ICMP z PC1 na PC6. To můžeme vidět na obrázku č. 7.5. 

 

Obr. 7.5: Ověření konektivity mezi pobočkou 1 (PC1) a pobočkou 3 (PC6). 

Díky tomu, že jsme vygenerovali provoz mezi PC1 a PC6, směrovač PE1 využil vnitřní MPLS 

značku 16, kterou zaslal směrovač PE2 identifikující pseudovlákno pro VLAN 10. Mezi směrovači P1 

a P2 byl vložený rozbočovač. Zde byl také zachycen MPLS paket, jehož vnější značku 17, kterou má 

umístěnou v LFIB tabulce, očekává směrovač P2. To můžeme vidět na obrázku č. 7.6. 
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Obr. 7.6: LFIB tabulka směrovače P2. 

Zachycený provoz v programu Wireshark mezi PC1 (192.168.10.100), který se nachází na 

pobočce 1 a PC6 (192.168.10.200), který se nachází na pobočce 3, můžeme vidět na obrázku č. 7.7. 

 

Obr. 7.7: Zachycený ICMP provoz mezi P směrovači. 

 Jak už bylo výše řečeno, u technologie AToM dochází k zachování záhlaví linkové vrstvy. 

Proto můžeme vidět tento ethernetový rámec rozšířený o VLAN 10, díky standardu 802.1q. Podobně 

jako u MPLS VPN, také u technologie AToM můžeme vidět dvě MPLS značky. Vnější značka 17 

byla vygenerována směrovačem P2 a tuto značku očekává tento směrovač na vstupním rozhraní. Tato 

MPLS značka se mění každým průchodem páteřního LSR směrovače. Vnitřní značka 16 identifikuje 

číslo virtuálního kanálu 10 na směrovači PE1. Virtuální kanál pak identifikuje na tomto směrovači síť 

VLAN 10. 
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8  Konfigurace technologie MPLS TE 

Poslední aplikací, kde se bude využívat jádro čisté MPLS sítě (obrázek č. 5.1), je technologie 

MPLS TE (Multiprotocol Label Switching - Traffic Engineering). Jedná se o techniku a postup pro 

směrování provozu, jinou cestu MPLS sítě, než byla zvolená příslušná cesta, za použití standardní 

metody směrování. V tomto případě budeme využívat směrovací protokol OSPF. Síťová topologie je 

zobrazena níže na obrázku č. 8.1.  

Síťová topologie se skládá ze dvou směrovačů Huawei (směrovače PE1 a P1), třech 

směrovačů Cisco (směrovače P2, P3, PE2) a dvou přepínačů Cisco (S1,S2). Všechny směrovače Cisco 

byly z řady 2800. Směrovač PE1 byl z řady Huawei AR2200 a směrovač P z řady Huawei AR3200. 

Směrovače Huawei jsou označeny v topologii červenou barvou. 

Cílem této konfigurace byla snaha o vytvoření explicitní cesty mezi oběma vzdálenými 

pobočkami zákazníka, pomocí tunelového spojení směrovači PE1 a PE2. Toto tunelové spojení 

zároveň bude sloužit jako primární linka, při přenosu dat mezi pobočkami.  

V případě výpadku směrovače P3, nebo výpadku síťových linek spojující tento směrovač, byla 

snaha o přesměrování zákaznického provozu mimo směrovač P3. Pro tento účel bylo nutné vytvořit 

záložní linku mezi směrovači P1 a P2. Díky tomuto přesměrování na záložní tunel, bude následně 

zhodnocena doba rekonvergence, která bude porovnána s rekonvergencí protokolu OSPF. 

Je nutné podotknout, že všechna tunelová spojení jsou pouze jednosměrná, tudíž pro opačný 

směr je nutné vytvořit další MPLS TE tunel. 
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Při konfiguraci technologie MPLS TE bylo využito opět nakonfigurovaného jádra MPLS sítě z 

kapitoly 5. Nicméně bude potřeba konfigurovat nejen PE směrovače, ale také P směrovače. 

Nejdříve je nutné nakonfigurovat základní konfigurační příkazy, aby technologie MPLS TE 

mohla být využita na každém páteřním směrovači. 

8.1 Základní konfigurace směrovačů Huawei 

Nejdříve povolíme globálně technologii MPLS TE. V našem případě budeme využívat 

signalizačního protokolu RSVP-TE a ten globálně na směrovači taktéž povolíme. Příkazem mpls rsvp-

te hello povolíme použití RSVP kontaktních zpráv, které signalizují sousednímu směrovači výpadek 

linky, či jeho rozhraní. Globálně je také nutné povolit použití modifikovaného SPF algoritmu 

příkazem mpls te cspf, který nezahrne do výpočtu linky, které nevyhovují požadavkům datového toku 

v případě dynamicky definované cesty. 

[P1]mpls 

[P1-mpls]mpls te 

[P1-mpls]mpls rsvp-te  

[P1-mpls]mpls rsvp-te hello 

[P1-mpls]mpls te cspf 

 

 Na rozhraní je nutné explicitně povolit technologii MPLS TE a současně zasílání RSVP 

kontaktních zpráv. Součástí konfigurace je také definování maximální přenosové rychlosti v 

kilobitech, která může být rezervovaná. Nastavená rychlost na rozhraní nesmí překračovat přenosovou 

rychlost fyzického rozhraní. Na rozhraní definujeme také přenosovou rychlost, kterou bude využívat 

CSPF algoritmus příkazem mpls te bandwidth bc0 10000. V tomto případě bude využitá celá kapacita 

pro CSPF algoritmus. 

[P1-GigabitEthernet0/0/1]mpls rsvp-te 

[P1-GigabitEthernet0/0/1]mpls rsvp-te hello 

[P1-GigabitEthernet0/0/1]mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth 

 10000 

[P1-GigabitEthernet0/0/1]mpls te bandwidth bc0 10000 

 

 Aby si mohli LSR směrovače mezi sebou zasílat údaje o nastavených parametrech, jako je 

např. výše konfigurovaná maximální přenosová rychlost a rychlost, která je využívána pro CSPF 

algoritmus, je nutné nakonfigurovat podporu pro speciální typ zprávy OSPF LSA 10, která je šířena, 
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podobně jako zpráva LSA 1 v OSPF oblasti. Příkazem opaque-capability enable povolíme šíření 

zprávy LSA 10. Díky příkazu enable traffic-adjustment advertise zahrne OSPF statické LSP tunely do 

SPF kalkulace a následně do směrovací tabulky. V příslušné oblasti je ještě nutné povolit funkci 

MPLS TE. 

[P1]ospf 1 

[P1-ospf-1]opaque-capability enable 

[P1-ospf-1]enable traffic-adjustment advertise 

[P1-ospf-1]area 0 

[P1 ospf-1-area-0.0.0.0]mpls-te enable 

8.2 Základní konfigurace směrovačů Cisco 

 Podobně jako na směrovačích Huawei povolíme globálně technologii MPLS TE. Současně 

povolíme globálně použití kontaktních zpráv RSVP. 

PE2(config)#mpls traffic-eng tunnels 

PE2(config)#ip rsvp signalling hello 

 

 Příkazem mpls traffic-eng tunnels také povolíme funkci MPLS TE na příslušném rozhraní. 

Současně definujeme maximální přenosovou rychlost, která může být rezervovaná a podporu RSVP 

kontaktních zpráv na rozhraní. 

PE2(config)#interface FastEthernet0/1 

PE2(config-if)#mpls traffic-eng tunnels 

PE2(config-if)#ip rsvp bandwidth 10000 

PE2(config-if)#ip rsvp signalling hello 

 

 Pro zasílání údajů o nastavených parametrech konfigurujeme podporu zpráv LSA 10 v 

příslušné OSPF oblasti 0. Současně každý směrovač, zasílající tento typ zprávy, musí být unikátně 

identifikovaný v OSPF oblasti pomocí Router-ID, které definujeme pomocí rozhraní loopback. Pokud 

by směrovač neměl tuto identifikaci, nedošlo by k šíření zpráv LSA 10. 

PE2(config)#router ospf 1 

PE2(config-router)#mpls traffic-eng router-id Loopback0 

PE2(config-router)#mpls traffic-eng area 0 
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Hraniční LSR směrovače (PE1 a PE2) budou mít nakonfigurovanou pouze primární linku 

MPLS TE tunelu. Záložní linka MPLS TE tunelu se konfiguruje pouze na P směrovačích.  

8.3 Konfigurace směrovače PE1 

 Nyní budeme pokračovat konfigurací směrovače AR2200 ve funkci směrovače PE1. Nejdříve 

definujeme explicitní cestu pro primární linku skrz MPLS síť přes směrovače PE1-P1-P3-P2-PE2. 

Každý další přeskok je definovaný pomocí IP adresy příslušného LSR směrovače.  

[PE1]explicit-path PE1-P1-P3-P2-PE2 

[PE1-explicit-path-PE1-P1-P3-P2-PE2]next hop 1.1.1.2 

[PE1-explicit-path-PE1-P1-P3-P2-PE2]next hop 1.1.1.14 

[PE1-explicit-path-PE1-P1-P3-P2-PE2]next hop 1.1.1.17 

[PE1-explicit-path-PE1-P1-P3-P2-PE2]next hop 1.1.1.10 

[PE1-explicit-path-PE1-P1-P3-P2-PE2]next hop 10.0.0.4 

 

 Součástí MPLS TE je využití tunelových spojení. Při jejich vytvoření definujeme mód tunelu 

Traffic Engineering příkazem tunnel-protocol mpls te. Jako zdroj tunelu definujeme rozhraní loopback 

směrovače PE1 a IP adresa cílového směrovače musí odpovídat poslední adrese přeskoku ve výše 

definované explicitní cestě, v tomto případě 10.0.0.4. Identifikaci tunelu provedeme pomocí příkazu 

mpls te tunnel-id 1. Příkaz mpls te record-route label zaznamenává trasy a vazby při sestavovaní 

tunelu. Prioritu tunelu nastavíme pomocí příkazu mpls te priority 0, přičemž číslo 0 značí nejvyšší 

prioritu. 

[PE1]interface Tunnel0/0/0 

[PE1-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol mpls te 

[PE1-Tunnel0/0/0]ip address unnumbered interface LoopBack0 

[PE1-Tunnel0/0/0]destination 10.0.0.4 

[PE1-Tunnel0/0/0]mpls te tunnel-id 1 

[PE1-Tunnel0/0/0]mpls te record-route label 

[PE1-Tunnel0/0/0]mpls te priority 0 

 

 Tunelovému spojení přiřadíme přenosovou rychlost 128 kbit/s a definujeme námi 

nakonfigurovanou explicitní cestu.  Příkaz mpls te fast-reroute bandwidth garantuje při výpadku 
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přepnutí na záložní linku se zachováním specifikované přenosové rychlosti. Tím, že povolíme příkaz 

mpls te igp shortcut, se stane tunel virtuální linkou, který bude vložen do IP směrovací tabulky. 

Abychom zajistili tunelovému spojení přednost před klasickým výpočtem směrovacího protokolu 

OSPF, definujeme absolutní metriku pro tento tunel příkazem mpls te igp metric absolute 1. Následně 

tuto konfiguraci potvrdíme příkazem mpls te commit. 

[PE1-Tunnel0/0/0]mpls te bandwidth ct0 128 

[PE1-Tunnel0/0/0]mpls te path explicit-path PE1-P1-P3-P2-PE2 

[PE1-Tunnel0/0/0]mpls te fast-reroute bandwidth 

[PE1-Tunnel0/0/0]mpls te igp shortcut 

[PE1-Tunnel0/0/0]mpls te igp metric absolute 1 

[PE1-Tunnel0/0/0]mpls te commit 

8.4  Konfigurace směrovače P1 

 Dále pokračovat konfigurací směrovače AR3200 ve funkci směrovače P1. Na tomto 

směrovači budeme definovat záložní linku, která nám přesměruje provoz v případně výpadku primární 

linky, mezi směrovačem P1 a P3. Směrovač se tak stane vstupním bodem záložní LSP. Jedná se o 

směrovač PLR (Point of Local Repair). Záložní explicitní cestu definujeme ke směrovači P2. 

[P1]explicit-path P1-P2 

[P1-explicit-path-P1-P2]next hop 1.1.1.6 

[P1-explicit-path-P1-P2]next hop 10.0.0.3 

 

 Tunel zde bude sloužit jako záložní cesta při výpadku primární cesty PE1-P1-P3-P2-PE2. IP 

adresou cílového směrovače definujeme MP (Merge Point), pomocí příkazu destination 10.0.0.3, který 

má funkci výstupního bodu záložní LSP. V tomto případě se jedná o směrovač P2. Příkazem mpls te 

bypass-tunnel se toto tunelové rozhraní stane záložním tunelem. Definujeme také rozhraní, které má 

být chráněno v případě výpadku linky. V tomto případě se jedná o rozhraní g0/0/2. 

[P1]interface Tunnel0/0/0 

[P1-Tunnel0/0/0]ip address unnumbered interface LoopBack0 

[P1-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol mpls te 

[P1-Tunnel0/0/0]destination 10.0.0.3 

[P1-Tunnel0/0/0]mpls te tunnel-id 1 
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[P1-Tunnel0/0/0]mpls te record-route 

[P1-Tunnel0/0/0]mpls te priority 0 

[P1-Tunnel0/0/0]mpls te path explicit-path P1-P2 

[P1-Tunnel0/0/0]mpls te bypass-tunnel 

[P1-Tunnel0/0/0]mpls te igp shortcut 

[P1-Tunnel0/0/0]mpls te igp metric absolute 1 

[P1-Tunnel0/0/0]mpls te protected-interface GigabitEthernet0/0/2 

[P1-Tunnel0/0/0]mpls te commit 

8.5 Konfigurace směrovače PE2 

Dále bude nakonfigurován směrovač Cisco 2800 ve funkci směrovače PE2. Je nutné 

podotknout, že všechna tunelová spojení jsou pouze jednosměrná, tudíž pro opačný směr je nutné 

vytvořit další MPLS TE tunel. V tomto případě zrcadlově definujeme explicitní cestu na směrovači 

Cisco pro primární linku skrz MPLS síť přes směrovače PE2-P2-P3-P1-PE1.  

PE2(config)#ip explicit-path name PE2-P2-P3-P1-PE1 

PE2(cfg-ip-expl-path)#next-address 1.1.1.9 

PE2(cfg-ip-expl-path)#next-address 1.1.1.18 

PE2(cfg-ip-expl-path)#next-address 1.1.1.13 

PE2(cfg-ip-expl-path)#next-address 1.1.1.1 

PE2(cfg-ip-expl-path)#next-address 10.0.0.1 

 

Při vytvoření tunelu definujeme mód tunelu Traffic Engineering příkazem tunnel mode mpls 

traffic-eng. Podobně jako na směrovači Huawei definujeme zdroj tunelu z rozhraní loopback 

směrovače PE2 a IP adresa musí odpovídat poslední adrese přeskoku ve výše definované explicitní 

cestě, v tomto případě 10.0.0.1. Příkazem tunnel mpls traffic-eng autoroute announce oznámíme 

přítomnost tohoto tunelu do IP směrovací tabulky. Tunelu nastavíme nejvyšší možnou prioritu 

příkazem tunnel mpls traffic-eng priority 0 0. 

PE2(config)#interface Tunnel0 

PE2(config-if)#ip unnumbered Loopback0 

PE2(config-if)#tunnel destination 10.0.0.1 

PE2(config-if)#tunnel mode mpls traffic-eng 
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PE2(config-if)#tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 

PE2(config-if)#tunnel mpls traffic-eng priority 0 0 

 

Tunelovému spojení přiřadíme přenosovou rychlost 128 kbit/s a definujeme námi 

nakonfigurovanou explicitní cestu příkazem tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit PE2-P2-P3-

P1-PE1, přičemž číslo 1 značí preferenci cesty. Zaznamenání trasy a vazby při sestavování tunelu 

provedeme příkazem tunnel mpls traffic-eng record-route. Podobně jako u konfigurace směrovače 

PE1, garantujeme při výpadku přepnutí na záložní linku se zachováním specifikované přenosové 

rychlosti příkazem tunnel mpls traffic-eng fast-reroute bw-protect. 

PE2(config-if)#tunnel mpls traffic-eng bandwidth 128 

PE2(config-if)#tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit PE2-P2-

 P3-P1-PE1 

PE2(config-if)#tunnel mpls traffic-eng record-route 

PE2(config-if)#tunnel mpls traffic-eng fast-reroute bw-protect 

8.6 Konfigurace směrovače P2 

Nakonec bude nakonfigurován směrovač Cisco 2800 ve funkci směrovače P2. Na tomto 

směrovači budeme definovat také záložní linku v případě výpadku primární linky, mezi směrovačem 

P2 a P3. Směrovač se tak stane vstupním bodem záložní LSP. Jedná se o směrovač PLR (Point of 

Local Repair). Záložní explicitní cestu definujeme ke směrovači P1. 

PE2(config)#ip explicit-path name P2-P1 

PE2(cfg-ip-expl-path)# next-address 1.1.1.5 

PE2(cfg-ip-expl-path)# next-address 10.0.0.2 

 

IP adresou cílového směrovače definujeme MP (Merge Point), pomocí příkazu tunnel 

destination 10.0.0.2, který má funkci výstupního bodu záložní LSP. V tomto případě se jedná o 

směrovač P1. Následně definujeme námi nakonfigurovanou záložní explicitní cestu příkazem tunnel 

mpls traffic-eng path-option 1 explicit P2-P1. 

P2(config)#interface Tunnel0 

P2(config-if)#ip unnumbered Loopback0 

P2(config-if)#tunnel destination 10.0.0.2 

P2(config-if)#tunnel mode mpls traffic-eng 
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P2(config-if)#tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 

P2(config-if)#tunnel mpls traffic-eng priority 0 0 

P2(config-if)#tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit name P2-

 P1 

P2(config-if)#tunnel mpls traffic-eng record-route 

 

Nakonec na rozhraní s0/1/0, které má být chráněno v případě výpadku linky, aplikujeme 

záložní tunelovou cestu. V tomto případě se jedná o linku s0/1/0. 

P2(config)#interface Serial0/1/0 

P2(config-if)#mpls traffic-eng backup-path Tunnel0 

 

Výpis konfigurace všech pěti směrovačů topologie MPLS TE nalezneme v přílohách XIX-

XXIII. 

8.7 Ověření funkčnosti technologie MPLS TE 

Na obrázku č. 8.2 můžeme vidět na směrovači Huawei PE1, že byl sestaven primární MPLS 

tunel. Vstupním bodem tohoto tunelu je tento směrovač PE1 s IP adresou 10.0.0.1, což odpovídá 

nakonfigurované IP adrese na rozhraní loopback. Výstupním bodem je směrovač PE2, který je 

definovaný IP adresou 10.0.0.4. Stejně tak můžeme vidět, zprovoznění primárního tunelu PE2_t0 z IP 

adresy 10.0.0.4. Každá jednosměrná tunelová cesta má svou identifikaci (LSPID) a přiřazenou MPLS 

značku.   

 

Obr. 8.2: Úspěšné sestavení primárních MPLS TE tunelů na směrovači PE1. 

Příslušné MPLS značky, které byly přiřazeny tunelovým primárním spojením, můžeme vidět 

na obrázku č. 8.3. Pokud bude zaslán paket tunelovým rozhraním ke směrovači PE2, využije se značka 

1077, která byla získána RSVP-TE protokolem ze směrovače P1. 
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Obr. 8.3: Výpis LFIB tabulky na směrovači PE1. 

Další výpis, který můžeme vidět na obrázku č. 8.4, zobrazuje přenosovou rychlost, kterou 

jsme rezervovali celé LSP přes směrovače PE1-P1-P3-P2-PE2. Stejná rychlost 128 kbit/s byla 

nastavena také tunelové lince PE2-P2-P3-P1-PE1.  

 

Obr. 8.4: Výpis o sestavení primárních tunelů na směrovači PE1 s rezervovanou přenosovou rychlostí. 

Díky tomu, že jsme nakonfigurovali na směrovači PE1 výstupní bod MPLS TE tunelu na IP 

adrese 10.0.0.4 (směrovač PE2), zahrnuli jsme tuto IP adresu do tunelového spojení. Nicméně všechny 

další podsítě tohoto směrovače, v tomto případě se jedná o podsíť 192.168.20.0/24, budou rovněž 

přístupné pomocí tohoto MPLS TE tunelu. To můžeme vidět na obrázku č. 8.5. 
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Obr. 8.5: IP směrovací tabulka směrovače PE1. 

Stejně tak můžeme vidět výpis na obrázku č. 8.6 úspěšné sestavení obou primárních 

tunelových spojeních na směrovači PE2. 

 

Obr. 8.6: Výpis o sestavení obou tunelu na směrovači PE1. 

Příslušné záznamy s označením "T" v LFIB tabulce, znamenají, že se zasílají pakety MPLS 

TE tunelem. Jak jsme mohli vidět na obrázku č. 8.2, směrovač Huawei si zaznamenává pouze IP 

adresu konce tunelu, nicméně směrovač Cisco si v této LFIB tabulce zaznamenává také podsíť 

192.168.10.0/24. 
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Obr. 8.7: Výpis LFIB tabulky na směrovači PE2. 

Podobně jako na směrovači Huawei (směrovač PE1), je tunelové rozhraní zahrnuté v IP 

směrovací tabulce směrovače PE2, včetně podsítě 192.168.10.0/24. To ukazuje výpis na obrázku č. 

8.8. 

 

Obr. 8.8: IP směrovací tabulka směrovače PE2. 

Další výpis, který vidíme na obrázku č. 8.9 je ze směrovače P1. Vidíme nejen sestavené 

primární tunely, které prochází tímto směrovačem, ale také definované záložní tunely. Vstupním 

bodem konfigurovaného tunelu na směrovači P1 je IP adresa 10.0.0.2 a výstupním bodem je zase 

směrovač P2. Stejně tak vidíme záložní tunel (P2_t0), který byl definovaný směrovačem P2.  
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Obr. 8.9: Úspěšné sestavení primárních a záložních MPLS TE tunelů na směrovači P1. 

Stejně tak jako na směrovači P1, také na směrovači P2 vidíme sestavené nejen záložní, ale 

také primární tunely.  

 

Obr. 8.10: Úspěšné sestavení primárních a záložních MPLS TE tunelů na směrovači P2. 

Abychom si otestovali trasu MPLS paketu, kterou jsme explicitně definovali na směrovači 

PE1, vygenerujeme provoz pomocí ICMP protokolu z PC1 na PC2, programem traceroute, který 

vypisuje IP adresy směrovačů od zdroje až k zadanému cíli. 

 

Obr. 8.11: Ověření nakonfigurované explicitní cesty MPLS síti z PC1 na PC2. 

Po úspěšném ověření explicitní cesty, bude vyzkoušena funkčnost přesměrování na záložní 

tunel a změřena doba rekonvergence, díky technologii rychlého přesměrování (Fast Reroute). Mezi 

směrovačem P1 a P3 byl zkušebně vypojen ethernetový kabel.  Každou sekundu byla vysílána jedna 

ICMP zpráva z PC1 na PC2. Protože bylo ztraceno 5 ICMP zpráv, doba rekonvergence technologie 

rychlého přesměrování na ethernetu je pouhých 5 sekund, což můžeme vidět na obrázku č. 8.12. 
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 Výpis aktivního záložního tunelu, můžeme také ověřit na směrovači P2, což vidíme na 

obrázku č. 8.17.  

 

Obr. 8.17: Výpis použití záložního tunelu na směrovači P2. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo popsat technologii MPLS, princip fungování a popis aplikací 

MPLS, jako jsou MPLS VPN a AToM. Navíc taky byla popsána aplikaci MPLS TE. Pro jednotlivé 

aplikace MPLS byly vybudovány síťové topologie s využitím směrovačů Huawei a Cisco. Na těchto 

topologiích byla testována v laboratorních podmínkách funkčnost navržených řešení a následně 

ověřována kompatibilita těchto dvou různých směrovačů.  

U základního zapojení technologie MPLS došlo k úspěšné výměně IP prefixů a všech MPLS 

značek mezi směrovači Huawei a Cisco díky LDP protokolu. Jelikož byl směrovací protokol OSPF a 

LDP protokol kompatibilní na této sestavené síťové topologii, byly vytvořeny z této topologie další 

aplikace MPLS. 

U technologie MPLS VPN bylo prakticky ověřeno naplnění VRF tabulek jednotlivými IP 

prefixy. Následně došlo k připojení prefixu pro oddělení cest (RD), díky kterým bylo zamezeno 

duplicitě síťových IP prefixů. Díky protokolu MP-BGP došlo k úspěšné výměně všech IP prefixů a 

vnitřních MPLS značek mezi pobočkami daného zákazníka a následné redistribuci do směrovacího 

protokolu OSPF. Tímto byla i ověřena kompatibilita mezi různými směrovači, což se v praxi může 

hodit už jen z toho důvodu, že část směrovačů může být postavena na platformě Cisco a další část na 

směrovačích Huawei. Navíc by se síť mohla rozrůstat o další nové pobočky či přidávat nové 

zákazníky. 

Další odzkoušená aplikace byla AToM. Před prvotním zprovozněním této technologie si mezi 

sebou směrovače Huawei a Cisco nedokázaly vyměnit vnitřní MPLS značky, respektive nedošlo k 

vytvoření pseudovláken i když byla navázána cílená LDP spojení. Tyto problémy byly způsobeny 

nastavením základní licence na směrovači Huawei. Pro úspěšné sestavení byla aktivována testovací 

licence na 60 dní, díky které již mohla technologie AToM fungovat, a došlo tím k úspěšné výměně 

rámců mezi stejnými virtuálními sítěmi jiných poboček. Tím bylo úspěšně ověřeno, že dochází k 

zachování záhlaví linkové vrstvy. 

K vytvoření poslední aplikace MPLS jsem si zvolil technologii MPLS TE. V laboratorních 

podmínkách proto byla odzkoušená technologie MPLS TE. Prakticky byla úspěšně ověřená 

nakonfigurovaná explicitní cesta MPLS TE tunelu. Nicméně nejpoužívanější funkcí technologie 

MPLS TE je využití rychlého přesměrování, což bylo následně nakonfigurováno a ověřeno odpojením 

ethernetové linky mezi směrovači P1 a P3. K rekonvergenci a následnému přesměrování došlo za 5 

sekund. V případě přerušení sériové linky mezi směrovači P2 a P3 došlo k přesměrování za pouhé 2 

sekundy. Protože se na sériové lince přenáší i v klidovém stavu data, proběhla na této lince rychlejší 

rekonvergence, než na ethernetové lince. V navržené síťové topologii byla změřena také doba 
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rekonvergence protokolu OSPF, která činila 15 sekund bez využití technologie rychlého 

přesměrování. Funkce rychlého přesměrování by se dala v praxi použít a zabránit tak delšímu výpadku 

v páteřní síti poskytovatele.  

Čtenář si mohl také povšimnout, že konfigurace směrovačů Huawei je složitější, než tomu 

bylo u směrovačů Cisco. Navíc operační systémy použitých směrovačů se liší v tom, že směrovače 

Huawei umožňují nakonfigurovat jakoukoliv technologii a to i pokud chybí potřebná licence, což 

může mást síťového technika, neboť může mít dojem, že zařízení nakonfiguroval špatně. 

V praktické části jsem se nejen seznámil se základními konfiguracemi směrovačů Huawei, ale 

také s konfiguracemi síťových aplikací MPLS. Dle mého mínění budou v budoucnu síťová zařízení 

firmy Huawei konkurovat zařízením Cisco. 
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Příloha I: MPLS - Zkrácený výpis konfigurace směrovače PE1

[PE1]display current-configuration 

[V200R003C00SPC200] 

# 

 sysname PE1 

# 

mpls lsr-id 10.0.0.1 

mpls 

 lsp-trigger all 

# 

mpls ldp 

# 

aaa 

 authentication-scheme default 

 authorization-scheme default 

 accounting-scheme default 

 domain default 

 domain default_admin 

 local-user admin password cipher 
%$%$=i~>Xp&aY+*2cEVcS-A23Uwe%$%$ 

 local-user admin service-type http 

# 

interface GigabitEthernet0/0/1 

 description PE-P1 

 ip address 1.1.1.1 255.255.255.252 

 mpls 

 mpls ldp 

# 

interface LoopBack0 

 description PE-loopback 0 

 ip address 10.0.0.1 255.255.255.255 

# 

ospf 1 

 area 0.0.0.0 

  network 1.1.1.0 0.0.0.3 

  network 10.0.0.1 0.0.0.0 

# 

user-interface con 0 

 authentication-mode password 

 set authentication password cipher 
%$%$%wTHI)FUiDk9E(Qm;1:,,#JpMVAGN
T~Mx(MRDoUtY+bE#Js,%$%$ 

user-interface vty 0 4 

 authentication-mode password 

 user privilege level 15 

 set authentication password cipher 
%$%$h@B&*j[5|KF1)GL0jN19,#YiCP=hKH
[H2W6BOuBY7'm8#Yl,%$%$ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
III 

 

Příloha II: MPLS - Zkrácený výpis konfigurace směrovače P1 

[P1]display current-configuration 

[V200R003C00SPC200] 

# 

sysname P1 

# 

mpls lsr-id 10.0.0.2 

mpls 

lsp-trigger all 

# 

mpls ldp 

# 

aaa 

authentication-scheme default 

authorization-scheme default 

accounting-scheme default 

domain default 

domain default_admin 

local-user admin password cipher 
%$%$=i~>Xp&aY+*2cEVcS-A23Uwe%$%$ 

local-user admin service-type http 

# 

interface GigabitEthernet0/0/0 

description P1-P2 

ip address 1.1.1.5 255.255.255.252 

mpls 

mpls ldp 

# 

interface GigabitEthernet0/0/1 

description P1-PE1 

ip address 1.1.1.2 255.255.255.252 

mpls 

mpls ldp 

# 

interface LoopBack0 

description P1-loopback 0 

ip address 10.0.0.2 255.255.255.255 

# 

ospf 1 

area 0.0.0.0 

network 1.1.1.0 0.0.0.3 

network 1.1.1.4 0.0.0.3 

network 10.0.0.2 0.0.0.0 

# 

user-interface con 0 

authentication-mode password 

set authentication password cipher 
%$%$%wTHI)FUiDk9E(Qm;1:,,#JpMVAGN
T~Mx(MRDoUtY+bE#Js,%$%$ 

user-interface vty 0 4 

authentication-mode password 

user privilege level 15 

set authentication password cipher 
%$%$h@B&*j[5|KF1)GL0jN19,#YiCP=hKH
[H2W6BOuBY7'm8#Yl,%$%$ 
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Příloha III: MPLS - Zkrácený výpis konfigurace směrovače P2 

P2#sh run 

Building configuration... 

! 

version 12.4 

no service password-encryption 

! 

hostname P2 

! 

enable secret 5 
$1$e/Qg$srdLfcdh.vq5dxFq/U8Km1 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

no ipv6 cef 

! 

mpls label protocol ldp 

! 

interface Loopback0 

 description P2-loopback 0 

 ip address 10.0.0.3 255.255.255.255 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description P2-P1 

 ip address 1.1.1.6 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls ip 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description P2-PE2 

 ip address 1.1.1.9 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls ip 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 1.1.1.4 0.0.0.3 area 0 

 network 1.1.1.8 0.0.0.3 area 0 

 network 10.0.0.3 0.0.0.0 area 0 

! 

mpls ldp router-id Loopback0 force 

! 

line con 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

 password cisco 

 logging synchronous 

 login 
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Příloha IV: MPLS - Zkrácený výpis konfigurace směrovače PE2 

PE2#sh run 

Building configuration... 

! 

version 12.4 

no service password-encryption 

! 

hostname PE2 

! 

enable secret 5 
$1$kxr.$xhf7N9xdNVVhg0wTCZr3i1 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

! 

no ipv6 cef 

! 

mpls label protocol ldp 

! 

interface Loopback0 

 description PE2-loopback 0 

 ip address 10.0.0.4 255.255.255.255 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description PE2-P2 

 ip address 1.1.1.10 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls ip 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 1.1.1.8 0.0.0.3 area 0 

 network 10.0.0.4 0.0.0.0 area 0 

! 

mpls ldp router-id Loopback0 force 

! 

line con 0 

logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

password cisco 

 logging synchronous 

 login 
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Příloha V: MPLS VPN - Zkrácený výpis konfigurace směrovače CE1 

[CE1]display current-configuration 

[V200R003C00SPC200] 

# 

 sysname CE1 

# 

aaa 

 authentication-scheme default 

 authorization-scheme default 

 accounting-scheme default 

 domain default 

 domain default_admin 

 local-user admin password cipher 
%$%$=i~>Xp&aY+*2cEVcS-A23Uwe%$%$ 

 local-user admin service-type http 

# 

interface GigabitEthernet0/0/0 

 description CE1-PE1 

 ip address 192.168.0.194 255.255.255.252 

# 

interface GigabitEthernet0/0/1 

 description CE1-LAN 

 ip address 192.168.0.1 255.255.255.128 

# 

interface LoopBack0 

 description CE1-loopback 0 

 ip address 192.168.0.129 255.255.255.192 

 ospf network-type broadcast 

# 

ospf 1 

 area 0.0.0.0 

  network 192.168.0.0 0.0.0.127 

  network 192.168.0.128 0.0.0.63 

  network 192.168.0.192 0.0.0.3 

# 

user-interface con 0 

 authentication-mode password 

 set authentication password cipher 
%$%$%wTHI)FUiDk9E(Qm;1:,,#JpMVAGN
T~Mx(MRDoUtY+bE#Js,%$%$ 

user-interface vty 0 4 

 authentication-mode password 

 user privilege level 15 

 set authentication password cipher 
%$%$h@B&*j[5|KF1)GL0jN19,#YiCP=hKH
[H2W6BOuBY7'm8#Yl,%$%$ 
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Příloha VI: MPLS VPN - Zkrácený výpis konfigurace směrovače CE2

CE2#sh run 

Building configuration... 

! 

version 12.4 

no service password-encryption 

! 

hostname CE2 

! 

enable secret 5 
$1$oiil$6mwYQHkDc6LNd7GRZNCOE0 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

no ipv6 cef 

! 

interface Loopback0 

description CE2-loopback 0  

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.128 

 ip ospf network point-to-point 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description CE2-PE1 

 ip address 192.168.1.130 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description CE2-LAN 

 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0 

 network 192.168.1.0 0.0.0.127 area 0 

 network 192.168.1.128 0.0.0.3 area 0 

! 

line con 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

 password cisco 

 logging synchronous 

 login 
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Příloha VII: MPLS VPN - Zkrácený výpis konfigurace směrovače PE1 

[PE1]display current-configuration 

[V200R003C00SPC200] 

# 

 sysname PE1 

# 

ip vpn-instance Zakaznik-A 

 ipv4-family 

  route-distinguisher 100:10 

  vpn-target 100:10 export-extcommunity 

  vpn-target 100:10 import-extcommunity 

# 

ip vpn-instance Zakaznik-B 

 ipv4-family 

  route-distinguisher 100:20 

  vpn-target 100:20 export-extcommunity 

  vpn-target 100:20 import-extcommunity 

# 

mpls lsr-id 10.0.0.1 

mpls 

 lsp-trigger all 

# 

mpls ldp 

# 

aaa 

 authentication-scheme default 

 authorization-scheme default 

 accounting-scheme default 

 domain default 

 domain default_admin 

 local-user admin password cipher 
%$%$=i~>Xp&aY+*2cEVcS-A23Uwe%$%$ 

 local-user admin service-type http 

# 

interface GigabitEthernet0/0/0 

 description PE1-CE1 

 ip binding vpn-instance Zakaznik-A 

 ip address 192.168.0.193 255.255.255.252 

# 

interface GigabitEthernet0/0/1 

 description PE-P1 

 ip address 1.1.1.1 255.255.255.252 

 mpls 

 mpls ldp 

# 

interface GigabitEthernet0/0/2 

 description PE1-CE2 

 ip binding vpn-instance Zakaznik-B 

 ip address 192.168.1.129 255.255.255.252 

# 

interface LoopBack0 

 description PE-loopback 0 

 ip address 10.0.0.1 255.255.255.255 

# 

bgp 100 

 peer 10.0.0.4 as-number 100 

 peer 10.0.0.4 connect-interface LoopBack0 

 peer 10.0.0.5 as-number 100 

 peer 10.0.0.5 connect-interface LoopBack0 

 # 

 ipv4-family unicast 

  undo synchronization 

  undo peer 10.0.0.4 enable 

  undo peer 10.0.0.5 enable 

 # 

 ipv4-family vpnv4 

  policy vpn-target 

  peer 10.0.0.4 enable 

  peer 10.0.0.5 enable 

 # 
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 ipv4-family vpn-instance Zakaznik-A 

  import-route direct 

  import-route ospf 2 

 # 

 ipv4-family vpn-instance Zakaznik-B 

  import-route direct 

  import-route ospf 3 

# 

ospf 1 

 area 0.0.0.0 

  network 1.1.1.0 0.0.0.3 

  network 10.0.0.1 0.0.0.0 

# 

ospf 2 vpn-instance Zakaznik-A 

 import-route bgp 

 area 0.0.0.0 

  network 192.168.0.192 0.0.0.3 

# 

ospf 3 vpn-instance Zakaznik-B 

 import-route bgp 

 area 0.0.0.0 

  network 192.168.1.128 0.0.0.3 

# 

user-interface con 0 

 authentication-mode password 

 set authentication password cipher 
%$%$%wTHI)FUiDk9E(Qm;1:,,#JpMVAGN
T~Mx(MRDoUtY+bE#Js,%$%$ 

user-interface vty 0 4 

 authentication-mode password 

 user privilege level 15 

 set authentication password cipher 
%$%$h@B&*j[5|KF1)GL0jN19,#YiCP=hKH
[H2W6BOuBY7'm8#Yl,%$%$ 
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Příloha VIII: MPLS VPN - Zkrácený výpis konfigurace směrovače PE2 

PE2#sh run 

Building configuration... 

! 

version 12.4 

no service password-encryption 

! 

hostname PE2 

! 

enable secret 5 
$1$kxr.$xhf7N9xdNVVhg0wTCZr3i1 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

ip vrf Zakaznik-A 

 rd 100:10 

 route-target export 100:10 

 route-target import 100:10 

! 

ip vrf Zakaznik-B 

 rd 100:20 

 route-target export 100:20 

 route-target import 100:20 

! 

no ipv6 cef 

! 

mpls label protocol ldp 

! 

interface Loopback0 

 description PE2-loopback 0 

 ip address 10.0.0.4 255.255.255.255 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description PE2-CE3 

 ip vrf forwarding Zakaznik-A 

 ip address 192.168.1.193 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description PE2-P2 

 ip address 1.1.1.10 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls ip 

! 

interface Serial0/1/0 

 description PE2-CE4 

 ip vrf forwarding Zakaznik-B 

 ip address 192.168.3.129 255.255.255.252 

 clock rate 128000 

! 

router ospf 2 vrf Zakaznik-A 

 router-id 2.2.2.1 

 log-adjacency-changes 

 redistribute bgp 100 subnets 

 network 192.168.1.192 0.0.0.3 area 0 

! 
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router ospf 3 vrf Zakaznik-B 

 router-id 2.2.2.2 

 log-adjacency-changes 

 redistribute bgp 100 subnets 

 network 192.168.3.128 0.0.0.3 area 0 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 1.1.1.8 0.0.0.3 area 0 

 network 10.0.0.4 0.0.0.0 area 0 

! 

router bgp 100 

bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 10.0.0.1 remote-as 100 

 neighbor 10.0.0.1 update-source Loopback0 

 neighbor 10.0.0.5 remote-as 100 

 neighbor 10.0.0.5 update-source Loopback0 

 ! 

 address-family ipv4 

  no neighbor 10.0.0.1 activate 

  no neighbor 10.0.0.5 activate 

  no auto-summary 

  no synchronization 

 exit-address-family 

 ! 

 address-family vpnv4 

  neighbor 10.0.0.1 activate 

  neighbor 10.0.0.1 send-community both 

  neighbor 10.0.0.5 activate 

  neighbor 10.0.0.5 send-community both 

 exit-address-family 

 ! 

 address-family ipv4 vrf Zakaznik-B 

  redistribute connected 

  redistribute ospf 3 vrf Zakaznik-B 

  no synchronization 

 exit-address-family 

 ! 

 address-family ipv4 vrf Zakaznik-A 

  redistribute connected 

  redistribute ospf 2 vrf Zakaznik-A 

  no synchronization 

 exit-address-family 

! 

mpls ldp router-id Loopback0 force 

! 

line con 0 

logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

password cisco 

 logging synchronous 

 login 
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Příloha IX: MPLS VPN - Zkrácený výpis konfigurace směrovače PE3 

PE3#sh run 

Building configuration... 

! 

version 12.4 

no service password-encryption 

! 

hostname PE3 

! 

enable secret 5 
$1$l4qf$I7erufp9W4e3.NHwF6AbW. 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

ip vrf Zakaznik-B 

 rd 100:20 

 route-target export 100:20 

 route-target import 100:20 

! 

no ipv6 cef 

! 

mpls label protocol ldp 

! 

interface Loopback0 

 description PE3-loopback 0 

 ip address 10.0.0.5 255.255.255.255 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description PE3-CE5 

 ip vrf forwarding Zakaznik-B 

 ip address 192.168.5.129 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/1/0 

 description PE3-P2 

 ip address 1.1.1.14 255.255.255.252 

 mpls ip 

 clock rate 125000 

! 

router ospf 3 vrf Zakaznik-B 

 router-id 2.2.2.2 

 log-adjacency-changes 

 redistribute bgp 100 subnets 

 network 192.168.5.128 0.0.0.3 area 0 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 1.1.1.12 0.0.0.3 area 0 

 network 10.0.0.5 0.0.0.0 area 0 

! 

router bgp 100 

bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 10.0.0.1 remote-as 100 

 neighbor 10.0.0.1 update-source Loopback0 

 neighbor 10.0.0.4 remote-as 100 

 neighbor 10.0.0.4 update-source Loopback0 

 no auto-summary 

! 

address-family ipv4 

  no neighbor 10.0.0.1 activate 

  no neighbor 10.0.0.4 activate 

  no auto-summary 

  no synchronization 

 exit-address-family 

 ! 

 address-family vpnv4 

  neighbor 10.0.0.1 activate 

  neighbor 10.0.0.1 send-community both 



 
 

 
 

 
XIII 

 

 neighbor 10.0.0.4 activate 

 neighbor 10.0.0.4 send-community both 

 no synchronization 

exit-address-family 

 ! 

 address-family ipv4 vrf Zakaznik-B 

  redistribute connected 

  redistribute ospf 3 vrf Zakaznik-B 

  no synchronization 

 exit-address-family 

! 

mpls ldp router-id Loopback0 force 

! 

line con 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

 password cisco 

 logging synchronous 

 login 
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Příloha X: MPLS VPN - Zkrácený výpis konfigurace směrovače CE3 

CE3#sh run 

Building configuration... 

! 

version 12.4 

no service password-encryption 

! 

hostname CE3 

! 

enable secret 5 
$1$QB3c$poKKHZamRqZpmc1AfCjg0/ 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

no ipv6 cef 

! 

interface Loopback0 

description CE3-loopback 0  

 ip address 192.168.1.129 255.255.255.192 

 ip ospf network point-to-point 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description CE3-PE2 

 ip address 192.168.1.194 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description CE3-LAN 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.128 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 192.168.1.0 0.0.0.127 area 0 

 network 192.168.1.128 0.0.0.63 area 0 

 network 192.168.1.192 0.0.0.3 area 0 

! 

line con 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

 password cisco 

 logging synchronous 

 login 
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Příloha XI: MPLS VPN - Zkrácený výpis konfigurace směrovače CE4 

CE4#sh run 

Building configuration... 

! 

version 12.4 

no service password-encryption 

! 

hostname CE4 

! 

enable secret 5 
$1$XC3U$gG2YJOwbw0h60x76zwmwc0 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

no ipv6 cef 

! 

interface Loopback0 

 description CE4-loopback 0 

 ip address 192.168.3.1 255.255.255.128 

 ip ospf network point-to-point 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description CE4-LAN 

 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/1/0 

 description CE4-PE2 

 ip address 192.168.3.130 255.255.255.252 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 

 network 192.168.3.0 0.0.0.127 area 0 

 network 192.168.3.128 0.0.0.3 area 0 

! 

line con 0 

logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

password cisco 

 logging synchronous 

 login 
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Příloha XII: MPLS VPN - Zkrácený výpis konfigurace směrovače CE5 

CE5#sh run 

Building configuration... 

! 

version 12.4 

no service password-encryption 

! 

hostname CE5 

! 

enable secret 5 
$1$Fj0G$HHBSDXql3wpQHVnZCH/0W. 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

no ipv6 cef 

! 

interface Loopback0 

 description CE5-loopback 0 

 ip address 192.168.5.1 255.255.255.128 

 ip ospf network point-to-point 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description CE5-PE3 

 ip address 192.168.5.130 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description CE5-LAN 

 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0 

 network 192.168.5.0 0.0.0.127 area 0 

 network 192.168.5.128 0.0.0.3 area 0 

! 

line con 0 

logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

 password cisco 

 logging synchronous 

 login 
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Příloha XIII: AToM - Zkrácený výpis konfigurace směrovače PE1 

[PE1]display curr 

[V200R003C00SPC200] 

# 

 sysname PE1 

# 

license active accept agreement 

 license function datae 

# 

mpls lsr-id 10.0.0.1 

mpls 

 lsp-trigger all 

# 

mpls l2vpn 

# 

mpls ldp 

# 

mpls ldp remote-peer pe2 

 remote-ip 10.0.0.4 

# 

mpls ldp remote-peer pe3 

 remote-ip 10.0.0.5 

# 

aaa 

 authentication-scheme default 

 authorization-scheme default 

 accounting-scheme default 

 domain default 

 domain default_admin 

 local-user admin password cipher 
%$%$=i~>Xp&aY+*2cEVcS-A23Uwe%$%$ 

 local-user admin service-type http 

# 

interface GigabitEthernet0/0/0 

# 

interface GigabitEthernet0/0/0.10 

 description VLAN10 

 dot1q termination vid 10 

 mpls l2vc 10.0.0.4 10 

# 

interface GigabitEthernet0/0/0.20 

 description VLAN20 

 dot1q termination vid 20 

 mpls l2vc 10.0.0.5 20 

# 

interface GigabitEthernet0/0/1 

 description PE1-P1 

 ip address 1.1.1.1 255.255.255.252 

 mpls 

 mpls ldp 

# 

interface LoopBack0 

 description PE-loopback 0 

 ip address 10.0.0.1 255.255.255.255 

# 

ospf 1 

 area 0.0.0.0 

  network 1.1.1.0 0.0.0.3 

  network 10.0.0.1 0.0.0.0 

# 

user-interface con 0 

 authentication-mode password 

 set authentication password cipher 
%$%$%wTHI)FUiDk9E(Qm;1:,,#JpMVAGN
T~Mx(MRDoUtY+bE#Js,%$%$ 

user-interface vty 0 4 

 authentication-mode password 

 user privilege level 15 

 set authentication password cipher 
%$%$h@B&*j[5|KF1)GL0jN19,#YiCP=hKH
[H2W6BOuBY7'm8#Yl,%$%$
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Příloha XIV: AToM - Zkrácený výpis konfigurace směrovače PE2 

PE2#sh run 

Building configuration... 

! 

version 12.4 

no service password-encryption 

! 

hostname PE2 

! 

enable secret 5 
$1$kxr.$xhf7N9xdNVVhg0wTCZr3i1 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

no ipv6 cef 

! 

mpls ldp neighbor 10.0.0.1 targeted ldp 

mpls ldp neighbor 10.0.0.5 targeted ldp 

mpls label protocol ldp 

! 

interface Loopback0 

 description PE2-loopback 0 

 ip address 10.0.0.4 255.255.255.255 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/0.10 

 description VLAN10 

 encapsulation dot1Q 10 

 xconnect 10.0.0.1 10 encapsulation mpls 

! 

interface FastEthernet0/0.30 

 description VLAN30 

 encapsulation dot1Q 30 

 xconnect 10.0.0.5 30 encapsulation mpls 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description PE2-P2 

 ip address 1.1.1.10 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls ip 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 1.1.1.8 0.0.0.3 area 0 

 network 10.0.0.4 0.0.0.0 area 0 

! 

mpls ldp router-id Loopback0 force 

! 

line con 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

 password cisco 

 logging synchronous 

 login 
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Příloha XV: AToM - Zkrácený výpis konfigurace směrovače PE3

[PE3]display cur 

[V200R003C00SPC200] 

# 

 sysname PE3 

# 

license active accept agreement 

 license function datae 

# 

mpls lsr-id 10.0.0.5 

mpls 

 lsp-trigger all 

# 

mpls l2vpn 

# 

mpls ldp 

# 

mpls ldp remote-peer pe1 

 remote-ip 10.0.0.1 

# 

mpls ldp remote-peer pe2 

 remote-ip 10.0.0.4 

# 

aaa 

 authentication-scheme default 

 authorization-scheme default 

 accounting-scheme default 

 domain default 

 domain default_admin 

 local-user admin password cipher 
%$%$=i~>Xp&aY+*2cEVcS-A23Uwe%$%$ 

 local-user admin service-type http 

# 

interface GigabitEthernet0/0/0 

# 

interface GigabitEthernet0/0/0.20 

 description VLAN20 

 dot1q termination vid 20 

 mpls l2vc 10.0.0.1 20 

# 

interface GigabitEthernet0/0/0.30 

 description VLAN30 

 dot1q termination vid 30 

 mpls l2vc 10.0.0.4 30 

# 

interface GigabitEthernet0/0/1 

description PE3-P1  

ip address 1.1.1.14 255.255.255.252 

 mpls 

 mpls ldp 

# 

interface LoopBack0 

description PE3-loopback 0 

ip address 10.0.0.5 255.255.255.255 

# 

ospf 1 

 area 0.0.0.0 

  network 1.1.1.12 0.0.0.3 

  network 10.0.0.5 0.0.0.0 

# 

user-interface con 0 

 authentication-mode password 

 set authentication password cipher 
%$%$<y`E1rbk^80]\AM:Zz=G,4]jyj2x1!oCJ+
CF)QU]!g!74]m,%$%$ 

user-interface vty 0 4 

 authentication-mode password 

 user privilege level 15 

 set authentication password cipher 
%$%$f^|R@85|w90NH@<C:]gC,4_q@u~jIc6
Um.M!)GLKs-&&4_t,%$%$ 
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Příloha XVI: AToM - Zkrácený výpis konfigurace přepínače S1

S1#sh run 

Building configuration... 

version 12.2 

no service password-encryption 

! 

hostname S1 

! 

spanning-tree mode pvst 

spanning-tree extend system-id 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description S1-PC1 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

 spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/2 

 description S1-PC2  

 switchport access vlan 20 

 switchport mode access 

 spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/24 

 description S1-PE1 

 switchport mode trunk 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

! 

interface Vlan10 

 description SVI10 

 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 

! 

interface Vlan20 

 description SVI20 

 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 

! 

line con 0 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

 password cisco 

 logging synchronous 

 login 

line vty 5 15 

 login 
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Příloha XVII: AToM - Zkrácený výpis konfigurace přepínače S2

S2#sh run 

Building configuration... 

! 

version 12.2 

no service password-encryption 

! 

hostname S2 

! 

enable secret 5 
$1$YBZb$XCa3uzmIU5mbqqAur3a8T/ 

! 

no ip domain-lookup 

! 

spanning-tree mode pvst 

spanning-tree extend system-id 

! 

interface FastEthernet0/1 

description S2-PC6  

switchport access vlan 10 

switchport mode access 

spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/3 

description S2-PC5  

switchport access vlan 30 

switchport mode access 

spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/24 

 description S2-PE2 

 switchport mode trunk 

! 

interface Vlan1 

no ip address 

! 

interface Vlan10 

 description SVI10 

 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0 

! 

interface Vlan30 

 description SVI30 

 ip address 192.168.30.2 255.255.255.0 

! 

line con 0 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

 password cisco 

 logging synchronous 

 login 

line vty 5 15 

 login 
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Příloha XVIII: AToM - Zkrácený výpis konfigurace přepínače S3

S3#sh run 

Building configuration... 

! 

version 12.2 

no service password-encryption 

! 

hostname S3 

! 

enable secret 5 
$1$6mvq$lND4W8YHiymSnSm6yk45O1 

! 

no ip domain-lookup 

! 

spanning-tree mode pvst 

spanning-tree extend system-id 

! 

interface FastEthernet0/2 

description S1-PC3  

switchport access vlan 20 

 switchport mode access 

 spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/3 

description S1-PC4  

switchport access vlan 30 

 switchport mode access 

 spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/24 

description S3-PE3  

switchport mode trunk 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

! 

interface Vlan20 

description SVI10 

 ip address 192.168.20.3 255.255.255.0 

! 

interface Vlan30 

description SVI30 

 ip address 192.168.30.3 255.255.255.0 

! 

line con 0 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

 password cisco 

 logging synchronous 

 login 

line vty 5 15 

 login 
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Příloha XIX: MPLS TE - Zkrácený výpis konfigurace směrovače PE1 

[PE1]display current-configuration 

[V200R003C00SPC200] 

# 

sysname PE1 

# 

mpls lsr-id 10.0.0.1 

mpls 

 mpls te 

 lsp-trigger all 

 mpls te timer fast-reroute 1 

 mpls rsvp-te 

 mpls rsvp-te hello 

 mpls te cspf 

# 

explicit-path PE1-P1-P3-P2-PE2 

 next hop 1.1.1.2 

 next hop 1.1.1.14 

 next hop 1.1.1.17 

 next hop 1.1.1.10 

 next hop 10.0.0.4 

# 

mpls ldp 

# 

aaa 

 authentication-scheme default 

 authorization-scheme default 

 accounting-scheme default 

 domain default 

 domain default_admin 

 local-user admin password cipher 
%$%$=i~>Xp&aY+*2cEVcS-A23Uwe%$%$ 

 local-user admin service-type http 

# 

interface GigabitEthernet0/0/0 

description PE1-S1  

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 

# 

interface GigabitEthernet0/0/1 

description PE1-P1   

ip address 1.1.1.1 255.255.255.252 

 mpls 

 mpls te 

 mpls te bandwidth max-reservable-
bandwidth 10000 

 mpls te bandwidth bc0 10000 

 mpls rsvp-te 

 mpls rsvp-te hello 

 mpls ldp 

# 

interface LoopBack0 

description PE1-loopback 0 

 ip address 10.0.0.1 255.255.255.255 

# 

interface Tunnel0/0/0 

description Primary-PE1-P1-P3-P2-PE2 

ip address unnumbered interface 
LoopBack0 

 tunnel-protocol mpls te 

 destination 10.0.0.4 

 mpls te tunnel-id 1 

 mpls te record-route label 

 mpls te priority 0 

 mpls te bandwidth ct0 128 

 mpls te path explicit-path PE1-P1-P3-P2-
PE2 

 mpls te fast-reroute bandwidth 

 mpls te igp shortcut 

 mpls te igp metric absolute 1 

 mpls te commit 

# 



 
 

 
 

 
XXIV 

 

ospf 1 

 opaque-capability enable 

 enable traffic-adjustment advertise 

 area 0.0.0.0 

  network 1.1.1.0 0.0.0.3 

  network 10.0.0.1 0.0.0.0 

  network 192.168.10.0 0.0.0.255 

  mpls-te enable 

# 

user-interface con 0 

 authentication-mode password 

 set authentication password cipher 
%$%$&8v{O#Z>FZYU)8=N2py4,.3~\Zkn*!n
.w8)hiq&'m(|O.3B,%$%$ 

 idle-timeout 0 0 

user-interface vty 0 4 

 authentication-mode password 

 user privilege level 15 

 set authentication password cipher 
%$%$|x>@J;y+|J#`\{JV:n)L,.3rEzM%!}]9.D!
HSz1S]P@:.3u,%$%$ 
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Příloha XX: MPLS TE - Zkrácený výpis konfigurace směrovače P1 

[P1]display current-configuration 

[V200R003C00SPC200] 

# 

 sysname P1 

# 

mpls lsr-id 10.0.0.2 

mpls 

 mpls te 

 lsp-trigger all 

 mpls rsvp-te 

 mpls rsvp-te hello 

 mpls te cspf 

# 

explicit-path P1-P2 

 next hop 1.1.1.6 

 next hop 10.0.0.3 

# 

mpls ldp 

# 

aaa 

 authentication-scheme default 

 authorization-scheme default 

 accounting-scheme default 

 domain default 

 domain default_admin 

 local-user admin password cipher 
%$%$=i~>Xp&aY+*2cEVcS-A23Uwe%$%$ 

 local-user admin service-type http 

# 

interface GigabitEthernet0/0/0 

description P1-P2   

ip address 1.1.1.5 255.255.255.252 

 mpls 

 mpls te 

 mpls te bandwidth max-reservable-
bandwidth 10000 

 mpls te bandwidth bc0 10000 

 mpls rsvp-te 

 mpls rsvp-te hello 

 mpls ldp 

# 

interface GigabitEthernet0/0/1 

description P1-PE1 

ip address 1.1.1.2 255.255.255.252 

 mpls 

 mpls te 

 mpls te bandwidth max-reservable-
bandwidth 10000 

 mpls te bandwidth bc0 10000 

 mpls rsvp-te 

 mpls rsvp-te hello 

 mpls ldp 

# 

interface GigabitEthernet0/0/2 

description P1-P3   

ip address 1.1.1.13 255.255.255.252 

 mpls 

 mpls te 

 mpls te bandwidth max-reservable-
bandwidth 10000 

 mpls te bandwidth bc0 10000 

 mpls rsvp-te 

 mpls rsvp-te hello 

 mpls ldp 

# 

interface LoopBack0 

description P1-loopback 0  

ip address 10.0.0.2 255.255.255.255 

# 
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interface Tunnel0/0/0 

description Backup-P1-P2  

ip address unnumbered interface 
LoopBack0 

 tunnel-protocol mpls te 

 destination 10.0.0.3 

 mpls te tunnel-id 1 

 mpls te record-route 

 mpls te priority 0 

 mpls te path explicit-path P1-P2 

 mpls te bypass-tunnel 

 mpls te igp shortcut 

 mpls te igp metric absolute 1 

 mpls te protected-interface 
GigabitEthernet0/0/2 

 mpls te commit 

# 

ospf 1 

 opaque-capability enable 

 enable traffic-adjustment advertise 

 area 0.0.0.0 

  network 1.1.1.0 0.0.0.3 

  network 1.1.1.4 0.0.0.3 

  network 1.1.1.12 0.0.0.3 

  network 10.0.0.2 0.0.0.0 

  mpls-te enable 

# 

user-interface con 0 

 authentication-mode password 

 set authentication password cipher 
%$%$>qRH"R]seUnI/PW6dCNE,"hn4~s"H<(
m=E'n*@:ge"33"hq,%$%$ 

 idle-timeout 0 0 

user-interface vty 0 4 

 authentication-mode password 

 user privilege level 15 

 set authentication password cipher 
%$%$k&ZCW^#.D.hE%.9Hl:,G,"zr'q0QO&~
3gS~tNF52!TQ)"zu,%$%$ 
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Příloha XXI: MPLS TE - Zkrácený výpis konfigurace směrovače P2 

P2#sh run 

Building configuration... 

! 

version 12.4 

no service password-encryption 

! 

hostname P2 

! 

enable secret 5 
$1$5DrL$xpttcObvuJiekzIURGgax0 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

no ipv6 cef 

! 

mpls traffic-eng tunnels 

mpls label protocol ldp 

! 

interface Loopback0 

description P2-loopback 0  

ip address 10.0.0.3 255.255.255.255 

 ip ospf network point-to-point 

! 

interface Tunnel0 

description Backup-P2-P1  

ip unnumbered Loopback0 

 tunnel destination 10.0.0.2 

 tunnel mode mpls traffic-eng 

 tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 

 tunnel mpls traffic-eng priority 0 0 

 tunnel mpls traffic-eng path-option 1 
explicit name P2-P1 

 tunnel mpls traffic-eng record-route 

 no routing dynamic 

! 

interface FastEthernet0/0 

description P2-P1    

ip address 1.1.1.6 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000 

 ip rsvp signalling hello 

! 

interface FastEthernet0/1 

description P2-PE2     

ip address 1.1.1.9 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000 

 ip rsvp signalling hello 

! 

interface Serial0/1/0 

description P2-P3     

ip address 1.1.1.17 255.255.255.252 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls traffic-eng backup-path Tunnel0 

 mpls ip 

 no fair-queue 

 clock rate 128000 

 ip rsvp bandwidth 128 

 ip rsvp signalling hello 

! 

router ospf 1 

 mpls traffic-eng router-id Loopback0 

 mpls traffic-eng area 0 
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 log-adjacency-changes 

 network 1.1.1.4 0.0.0.3 area 0 

 network 1.1.1.8 0.0.0.3 area 0 

 network 1.1.1.16 0.0.0.3 area 0 

 network 10.0.0.3 0.0.0.0 area 0 

! 

ip rsvp signalling hello 

! 

ip explicit-path name P2-P1 enable 

 next-address 1.1.1.5 

 next-address 10.0.0.2 

! 

mpls ldp router-id Loopback0 force 

! 

line con 0 

logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

password cisco 

 logging synchronous 

 login 
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Příloha XXII: MPLS TE - Zkrácený výpis konfigurace směrovače P3 

P3#sh run 

Building configuration... 

! 

version 12.4 

no service password-encryption 

! 

hostname P3 

! 

enable secret 5 
$1$BAN7$pwfmZngzSZNFeGdrlmCig. 

! 

ip cef 

no ipv6 cef 

! 

mpls traffic-eng tunnels 

mpls label protocol ldp 

! 

interface Loopback0 

description P3-loopback 0  

ip address 10.0.0.5 255.255.255.255 

! 

interface FastEthernet0/0 

description P3-P1  

ip address 1.1.1.14 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000 

 ip rsvp signalling hello 

! 

interface Serial0/1/0 

description P3-P2   

ip address 1.1.1.18 255.255.255.252 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 no fair-queue 

 ip rsvp bandwidth 128 

 ip rsvp signalling hello 

! 

router ospf 1 

 mpls traffic-eng router-id Loopback0 

 mpls traffic-eng area 0 

 log-adjacency-changes 

 network 1.1.1.12 0.0.0.3 area 0 

 network 1.1.1.16 0.0.0.3 area 0 

 network 10.0.0.5 0.0.0.0 area 0 

! 

ip rsvp signalling hello 

! 

mpls ldp router-id Loopback0 force 

! 

line con 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

 password cisco 

 logging synchronous 

 login 

  



 
 

 
 

 
XXX 

 

Příloha XXIII: MPLS TE - Zkrácený výpis konfigurace směrovače PE2 

PE2#sh run 

Building configuration... 

! 

version 12.4 

no service password-encryption 

! 

hostname PE2 

! 

enable secret 5 
$1$bAOc$EmQxLk9VpgSx65ZFLQzSm/ 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

no ipv6 cef 

! 

mpls traffic-eng tunnels 

mpls label protocol ldp 

! 

interface Loopback0 

description PE2-loopback 0  

ip address 10.0.0.4 255.255.255.255 

! 

interface Tunnel0 

description Primary-PE2-P2-P3-P1-PE1 

ip unnumbered Loopback0 

 tunnel destination 10.0.0.1 

 tunnel mode mpls traffic-eng 

 tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 

 tunnel mpls traffic-eng priority 0 0 

 tunnel mpls traffic-eng bandwidth 128 

 tunnel mpls traffic-eng path-option 1 
explicit name PE2-P2-P3-P1-PE1 

 tunnel mpls traffic-eng record-route 

 tunnel mpls traffic-eng fast-reroute bw-
protect 

 no routing dynamic 

! 

interface FastEthernet0/0 

description PE2-S2    

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

description PE2-P2    

ip address 1.1.1.10 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000 

 ip rsvp signalling hello 

! 

router ospf 1 

 mpls traffic-eng router-id Loopback0 

 mpls traffic-eng area 0 

 log-adjacency-changes 

 network 1.1.1.8 0.0.0.3 area 0 

 network 10.0.0.4 0.0.0.0 area 0 

 network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0 

! 

ip rsvp signalling hello 

! 

ip explicit-path name PE2-P2-P3-P1-PE1 
enable 

 next-address 1.1.1.9 

 next-address 1.1.1.18 

 next-address 1.1.1.13 

 next-address 1.1.1.1 

 next-address 10.0.0.1 



 
 

 
 

 
XXXI 

 

! 

mpls ldp router-id Loopback0 force 

! 

line con 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

 password cisco 

 logging synchronous 

 login 

 


