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Abstrakt 

Tato práce popisuje MPLS VPN technologii, která slouží k vytváření virtuálních privátních 

sítí v prostředí MPLS. V první části práce jsou vysvětleny základní prvky a principy tvořící 

MPLS síť. V další části je teoretický rozbor tvorby MPLS VPN. Jsou zde uvedeny základní 

prvky, které jsou zodpovědné za vytvoření a správu VPN. Tato část obsahuje popis výstavby 

intranetového, extranetového a internetového připojení jednotlivých prvků připojených do VPN. 

Poslední část teoretického rozboru je zaměřena na směrování v MPLS VPN sítích pomocí BGP.  

V praktické části je vytvořena MPLS VPN síť na zařízeních od firmy Cisco, kde jsou 

předvedeny možnosti využití MPLS VPN v praxi. Pro názornost jsou zde uvedeny konfigurační 

i provozní výpisy z těchto zařízení. 

Klíčová slova: MPLS, MPLS VPN, MP-BGP, Route Distinguisher, Route Target, vpn4 

Abstract 

This thesis describes MPLS VPN technology which creates virtual private networks in the 

background of MPLS. First part of this thesis explains the fundamental components and 

principles which create MPLS network. In the next chapter, there is the theoretical analysis of 

the creation of MPLS VPN. There are introduced the basic elements which are responsible for 

establishment and maintenance of VPN. In this chapter we can find description of an intranet, 

extranet and the Internet connection establishment. Last part of this chapter is focused on 

routing in MPLS VPN network by means of BGP. 

In a practical part of this thesis MPLS VPN network  is created by Cisco devices. There are 

shown simulated possibilitie of a MPLS VPN’s real usage. Configuration and funcional outputs 

are shown for clearness. 

Keyword: MPLS, MPLS VPN, MP-BGP, Route Distinguisher, Route Target, vpn4 
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poskytovatele 
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předposledním skoku 
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1 Úvod 

V dnešní době existuje prakticky jedno sdílené přenosové prostředí nazývané Internet. 

V tomto prostředí jsou fyzická média sdílena různými poskytovateli pro jednotlivé firmy, 

domácnosti nebo státní instituce. S rostoucí cenou informací musely vznikat metody jak           

na jednotném fyzickém médiu můžeme logicky oddělit data tak, aby byla zabezpečena stejně, 

jakoby se přenášela na různých fyzických prostředcích. V minulosti byly dvě vzdálené pobočky 

jedné firmy nebo instituce propojeny pomocí vytáčeného spojení nebo ISDN modemu, kdy tyto 

pobočky byly spojeny napřímo, aniž by bylo větší riziko úniku informací. Jedno z hlavních 

hledisek tvorby virtuálních privátních sítí je hledisko ekonomické. Firmám se nevyplatí vytvářet 

pro spojení mezi vzdálenými pobočkami vlastní datovou síť. Virtual private network (VPN)     

je datová síť, která využívá infrastrukturu ISP (Internet Service Provider) a zachovává 

bezpečnost jako v lokální síti při použití tunelovacích a zabezpečovacích protokolů. Hlavní účel 

VPN je vytvořit podobné prostředí tomu, které je využíváno u vytáčeného spojení nebo 

pronajaté linky od telekomunikační společnosti. Tato linka je připojená mezi koncovými body 

uživatele a je oddělená od venkovní sítě. Toto zapojení je ovšem mnohem nákladnější,            

než kdyby se využívalo sdíleného prostředí ISP nebo Internetu. VPN technologie se rozdělují        

do dvou hlavních skupin dle [5]. První skupinou jsou důvěryhodné VPN technologie a druhou 

skupinou jsou zabezpečené VPN technologie. Pronajatý okruh byl prakticky jen fyzické 

médium pro přenos informací. Bezpečnost byla zabezpečena tak, že virtuální okruh nebo 

okruhy byly využívány pouze pro účely spojení toho, kdo si je zaplatil. Těmto VPN se říká 

důvěryhodné VPN.   

S rozmachem Internetu se začaly objevovat nové typy důvěryhodných VPN, které 

využívají místo pronajatých linek sdílené datové prostředí poskytovatele služeb nebo Internetu. 

Tyto VPN jsou pouze nějakým způsobem odděleny od běžného provozu. Mohou být 

kontrolovány z jednoho místa a navíc může být u nich garantována kvalita služeb. Jediná           

a podstatná nevýhoda je, že jsou stále nezabezpečeny. U důvěryhodných virtuálních privátních 

sítí musí koncový zákazník důvěřovat poskytovateli, že přenos jeho dat dokáže oddělit             

od ostatního provozu. Poskytovatel musí navíc zajistit to, že se nikdo zvenčí nemůže připojit          

k žádné VPN, pokud k ní nepatří.  

Zajištění bezpečnosti v tomto prostředí je důležité nejen pro zákazníka,                         

ale i pro poskytovatele služeb. Důvěryhodné VPN nenabízejí skutečné zabezpečení. Jde pouze   

o fyzické oddělení datových spojů, které jsou závislé na důvěře mezi poskytovatelem                 
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a zákazníkem. Z tohoto důvodu začali výrobci vytvářet protokoly, které dokáží zabezpečit 

přenos dat. Lze to udělat tím, že zabezpečíme data, buď na okraji sítě poskytovatele nebo přímo 

v koncovém zařízení, ze kterého chceme data přenášet na vzdálenou stranu sítě. Data jsou poté 

dešifrována buď na příchozím okraji sítě nebo na koncovém zařízení. I když někdo získá data                     

ze zabezpečeného přenosu, nedokáže je přečíst a dokonce ani změnit, aniž by se to nezjistilo        

na příchozí straně. Protože tyto VPN jsou zabezpečeny, nazýváme je zabezpečené VPN. 

Bohužel v těchto sítích se těžko zajišťuje kvalita služeb, jelikož  není nijak zabezpečen přenos   

a zákazník nemůže ovlivnit trasu přenosu dat. Zabezpečené VPN bývají na vyšších vrstvách RM 

OSI modelu (Reference Model of Open System Interconnection). Tyto VPN musí zajišťovat 

autorizaci i šifrování přenášených dat. 

 Abychom mohli zajistit zabezpečení i kvalitu služeb virtuálních privátních sítí jde 

kombinovat oba typy VPN.  Z tohoto důvodu kombinujeme tyto dva typy virtuálních privátních 

sítí dohromady. Kombinace obou typů virtuálních privátních sítí se označuje jako hybridní. 

Hybridní VPN mají tu výhodu, že zabezpečená část může být kontrolována zákazníkem.         

To znamená, že poskytovatel datového spojení nemusí nic vědět o zabezpečení, jelikož řídí 

pouze tu část VPN, která se stará o přenos v jeho sítí. Navíc je možné kombinovat hybridní 

VPN se zabezpečenou VPN. Touto kombinací se ještě více zajistí bezpečnost přenášených dat.  

Mezi zabezpečené VPN technologie patří například Ipsec (IP security) a to buď

v transportním nebo tunelovacím módu. Další VPN technologie patřící do skupiny 

zabezpečených VPN je například SSL 3.0 (Secure Socket Layer) nebo TLS (Transport Layer 

Security).  V této práci je popsána technologie MPLS VPN, která patří mezi důvěryhodné VPN. 

Jiné důvěryhodné VPN se dají vytvářet například pomocí ATM (Asynchronous Transfer Mode)  

nebo Frame relay. Hybridní VPN technologie je vytvořena jak už je uvedeno výše pomocí 

libovolné podporované kombinace zabezpečené a důvěryhodné VPN. 

Dalším kritériem, kterým rozlišujeme jednotlivé VPN je způsob přenosu směrovacích 

informací přes sdílené prostředí. Peer to Peer model je takový, ve kterém se směrování provádí 

na každém uzlu sítě. Mezi Peer to Peer model patří MPLS VPN. Druhý model se nazývá 

Overlay, kdy spojení není směrováno v každém uzlu, ale vytváří se na základě přímých spojení. 

Jako zástupce Overlay VPN je například ATM, Frame Relay nebo tunelovací metody.            

Peer to Peer model má výhodu oproti Overlay modelu v tom, že v rozsáhlých sítích je Overlay 

model více náročný na výpočetní výkon síťových prvků a je mnohem složitější na správu. 



12 

2 Cíle práce 

 Cílem této práce je provést rozbor technologie MPLS VPN a navrhnout síť pomocí této 

technologie. Nejprve než začnu popisovat tuto technologii je třeba v další kapitole vysvětlit 

princip fungování MPLS technologie jako celku. V této kapitole jsou vysvětleny základní 

principy fungování a hlavní komponenty MPLS sítě. MPLS VPN je pouze jedna z možností jak 

MPLS využít jako celek. Mezi další možnosti využití MPLS VPN je například MPLS TE 

(Traffic Engineering), což je řízení provozu v síti. Pomocí MPLS TE můžeme efektivně

využívat danou síť a nastavovat například QoS (Quality of Service) parametry. V další kapitole 

bude popsána samotná technologie MPLS VPN. Nejprve si vysvětlíme základní prvky               

a principy. Zjistíme, že spravování a přidávání nových prvků do VPN není složité a vysvětlíme    

si přenos dat přes MPLS VPN síť. Následovat bude kapitola obsahující jeden z možných návrhů

sítě. Tato kapitola je rozdělena do tří částí. V první části bude popsáno vytvoření intranetu 

pomocí MPLS VPN. V další kapitole bude popsána konfigurace extranetu, přidaná do dané 

topologie sítě a v poslední kapitole bude jeden směrovač připojen tak, aby měl přístup             

do Internetu. Topologie sítě je pouze ukázková, abychom si mohli ukázat všechny funkce MPLS 

VPN technologie. Tato práce ukazuje na to, že MPLS technologie je kvalitní a perspektivní 

řešení pro tvorbu VPN přes síť poskytovatele, která nevyžaduje rozsáhlé znalosti síťové 

problematiky správců sítě jednotlivých oblastí patřících do VPN, protože hlavní požadavky jsou 

kladeny na správce ISP.  
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3 MPLS 

Je to síťová technologie, která kombinuje výhody směrování dat založených                 

na technologii spojové vrstvy a na směrování paketů pomocí technologie třetí vrstvy RM OSI 

modelu. MPLS využívá pro směrování paketů v síti značky, které jsou umístěny mezi protokoly 

druhé a třetí vrstvy RM OSI modelu jak můžeme vidět na obrázku 3.1. Proto se někdy MPLS 

značkám říká „shim header“ neboli vložená značka. 

Obrázek 3.1: Umístění MPLS značky 

Tato technika výměny značek se využívá například u protokolů 2. vrstvy RM OSI 

modelu jako je Frame Relay a ATM. U Frame Relay je velikost značky různá, ale u ATM          

je  velikost hlavičky 5 bajtů a data jsou posílána v buňkách o velikosti 53 bajtů. U Frame Relay      

a ATM se při každém průchodu směrovačem mění hodnota hlavičky, ale u IP sítí je cílová 

adresa po celou dobu přenosu stejná. MPLS technologie při každém průchodu směrovače změní 

pouze hodnotu značky přenášených dat na základě cílové adresy [1]. 

MPLS díky tomu, že je technologií mezi druhou a třetí vrstvou RM OSI modelu má 

oproti stávajícím sítím několik výhod. Za prvé dokáže lépe integrovat sítě založené na IP               

i na ATM technologii. Další výhodou oproti sítím založených na směrování IP adres je,            

že MPLS sítě nemusí využívat BGP (Border Gateway Protokol). MPLS je robustní technologií, 

která obsahuje několik rozšíření. Díky Traffic Engineringu (TE) dokáže MPLS optimálně využít 

přenosovou trasu a nakonec se dá samozřejmě velice dobře využít pro tvorbu VPN. 

V tabulce 2.1 vidíme některé RFC (Request For Comments), které popisují technologii 

MPLS. Tyto RFC jsou doporučení vydávaná organizací IETF (Internet Engineering Task Force). 
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Pořadové číslo Název RFC 

RFC 3031 MPLS Architecture 

RFC 3032 MPLS Label Stack Encoding 

RFC 3035 MPLS using LDP and ATM VC switching

RFC 3036 LDP Specification 

Tabulka 3.1: Přehled RFC popisujících technologii MPLS 

3.1 MPLS značka 

Na obrázku 3.2 vidíme znázorněnou MPLS značku, která se skládá ze 32 bitů. Prvních 

20 bitů obsahuje hodnotu značky. Bity 20 až 22 jsou experimentální bity, které jsou využívány 

pro QoS. Tyto bity jsou označovány jako experimentální pouze z historického hlediska, protože 

z počátku se nevědělo, jak se budou tyto 3 bity využívat. Bit 23 je označován jako             

Bottom of Stack (BOS). Tento bit slouží k označení poslední značky v řadě.  

Obrázek 3.2: Struktura MPLS značky 

Technologie MPLS může mít za sebou seřazeno více MPLS značek, jak můžeme vidět 

na obrázku 3.3, například při využití MPLS VPN nebo MPLS TE. Více značek pohromadě       

se označuje jako Label Stack. Poslední značka v řadě má pole BoS nastaveno na jedna, což 

znamená konec MPLS záhlaví. Počet značek může být neomezený, ale prakticky se můžeme 

setkat s maximálně čtyřmi značkami za sebou. Bity 24 až 31 jsou využívány pro Time To Live 

(TTL). TTL pole se stará o to, že v případě vzniku smyčky se paket po určité době zahodí          

a nedojde tak k zahlcení sítě. TTL pole se při každém skoku snižuje o jedna. Data se zahodí,  

klesne-li hodnota TTL pole na nulu [1].  

MPLS značka může nabývat hodnot od 0 do 1048575. Značky s hodnotami 0-15 jsou 
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rezervovány pro speciální účely. Z rezervovaného podrozsahu jsou využívány pouze některé, 

jak je popsáno níže. Ostatní značky z tohoto rozsahu zatím nemají zvláštní funkci. 

Implicit Null je označována značka s hodnotou 3. Využívá se, když chceme odstranit 

vrchní značku na předposledním LSR tak, abychom na hraničním směrovači snížili počet 

vyhledání a zrychlili nejen jeho činnost, ale i snížili požadavky na výpočetní výkon. V případě

jen jedné značky hraniční směrovač obdrží pouze IP paket, který může směrovat přímo do IP 

sítě. Tato funkce použití Implicit Null značky je nazývána Penultimate Hop Popping (PHP). 

Obrázek 3.3: Příklady použití více MPLS  značek 

Značka s hodnotou nula je označována jako explicit null. Tato značka se využívá           

v případě, když použití značky Implicit null je nevyhovující. To je v případě, že využíváme 

experimentální bity pro QoS. Při odstranění značky pomocí implicit null přijdeme o toto pole, 

což je v tomto případě nežádoucí. Při použití značky explicit null je značka nastavena na nulu, 

ale pole EXP je zachováno. Při využití více značek v záhlaví, může být značka odstraněna,      
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ale pole EXP je zkopírováno do spodní značky. 

Značka s hodnotou jedna je označována jako Router Alert Label. Tato značka může být 

umístěna kdekoliv, kromě posledního místa v MPLS záhlaví. Když je tato značka jako první, 

musí směrovač dále prozkoumat paket, proto se podívá na další značku, která následuje. Podle 

následující značky se směrovač rozhodne, co s paketem udělá. Směrovač může značku změnit, 

odebrat nebo také přidat. Předtím než paket odešle dál, vrátí značku s hodnotou jedna na své 

místo. 

Značka s hodnotou 14 je označována jako OAM alert (Operation and Maintenance). 

Používá se pro detekci chyb, jejich lokalizaci a pro monitorování. Tato značka odlišuje normální 

data od OAM paketů [1].  

Protože MPLS záhlaví je umístěno mezi druhou a třetí vrstvou RM OSI modelu musíme 

mít novou hodnotu v záhlaví druhé vrstvy, která bude indikovat, že následující záhlaví je MPLS.  

Hodnoty záhlaví některých protokolů 2. vrstvy RM OSI modelu jsou ukázány v tabulce 3.2.  

Typ zapouzdření 
dat druhé vrstvy 

Název identifikátoru protokolu druhé 
vrstvy 

Hodnota 
(Hex) 

PPP PPP Protocol field 0281 
Ethernet/802.3 

LLC/SNAP 
encapsulation Ethertype value 8847 

HDLC Protocol 8847 

Frame Relay NLPID (Network Level Protocol ID) 80 

Tabulka 3.2: Příklady záhlaví druhé vrstvy pro MPLS 

3.2 Základní prvky  MPLS sítě

 Mezi základní prvky MPLS sítě patří směrovače, které podporují směrování pomocí 

značek. Tyto směrovače vytvářejí Label Switched Path (LSP). Data vstupující do MPLS sítě

jsou seřazována do Forwarding Equivalence Class (FEC). 
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3.2.1 LSR (Label Switching Router) 

LSR jsou směrovače, které podporují směrování pomocí MPLS musí umět tři základní 

operace se značkami. Mezi tyto operace patří výměna značky (swap), odebrání značky (pop)      

a přidání značky (push). Podle polohy a funkce těchto směrovačů v síti je můžeme rozdělit       

do tří skupin. První skupina směrovačů podporující MPLS musí umět přijmout pakety, které 

neobsahují MPLS záhlaví a přidělit jim při vstupu do sítě MPLS značku. Tyto směrovače         

se označují jako vstupní LSR (Label Switch Router) směrovače. Do druhé skupiny patří 

směrovače, které přijmou označkovaný paket. Tomuto paketu odeberou značku a pošlou          

ho do sítě, která nepodporuje MPLS. Tyto směrovače se označují jako výstupní LSR. Poslední 

třetí skupinou jsou směrovače, které jsou uvnitř MPLS sítě. Tyto směrovače přijmou 

označkovaný paket, kterému odeberou značku a vymění ji za jinou a pak ho pošlou dále 

v MPLS síti. Na obrázku 3.4 můžeme vidět schematické zapojení MPLS sítě. Jak je vidět        

na tomto obrázku, směrovače v MPLS síti označené jako vstupní a výstupní mohou plnit obě

funkce, jejich označení záleží pouze na směru přenosu dat. Proto se tyto směrovače označují 

obecně jako hraniční. 

Obrázek 3.4: Schématické znázornění MPLS sítě
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3.2.2 Label Switched Patch (LSP) 

LSP je sekvence LSR směrovačů mezi vstupním a výstupním směrovačem. Tyto 

směrovače směrují data přes MPLS síť. Vytvořená LSP je pouze jednosměrná, proto se data 

přenáší v opačném směru po jiné LSP. Data přenášená po jedné vytvořené LSP patří do určité 

skupiny dat patřících do Forwarding Equivalence Class.                   

3.2.3 Forwarding Equivalence Class (FEC)

FEC je skupina paketů, které jsou směrovány stejnou LSP. Pakety patřící do stejné FEC 

mají stejnou značku. Ale ne všechny pakety, které mají stejnou značku, patří do jedné FEC. 

Vstupní hraniční směrovač může přiřazovat pakety do jednotlivých tříd podle: 

-IP adresy 

-multicastových paketů patřících do stejné skupiny 

-paketů, které jsou směrovány se stejnou kvalitou služeb   

-paketů s cílovou adresou patřící do skupiny BGP prefixů se stejným next hop BGP 

(to znamená, že všechny pakety vstupující do MPLS sítě, které mají stejný BGP next 

hop patří do stejné FEC) 

3.3 Směrování v MPLS síti 

  

Jak už bylo napsáno výše, MPLS technologie směruje data v síti pomocí MPLS značek. 

Abychom si mohli vysvětlit směrování v MPLS sítích, musíme si architekturu MPLS sítě

rozdělit na dvě úrovně. První úroveň je řídící a druhá datová. Řídící úroveň má na starosti 

výměnu směrovacích informacích mezi sousedními směrovači. Datová úroveň řídí směrování 

buď na základě IP adresy nebo na základě MPLS značky. To jestli jsou data směrována pomocí 

MPLS značek nebo IP adres záleží na pozici směrovače v síti. Na každém LSR směrovači musí 

být spuštěn libovolný IGP (Interior Gateway Protokol), který slouží k výměně směrovacích 
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informací v síti. Tyto směrovací informace jsou uloženy do globální IP směrovací tabulky. Jako 

směrovací protokol můžeme využít například OSPF (Open Shortest Path First). Dále musí 

obsahovat směrovací protokol, který je zodpovědný za výměnu značek mezi sousedními 

směrovači jako je například LDP nebo RVSP (Resource Reservation Protkol) při využití MPLS 

Trafic Engineringu. Tyto MPLS značky jsou uloženy do LIB (Label Information Base). 

Globální směrovací tabulka a LIB tabulka slouží jako zdroj informací pro datovou úroveň.      

Na základě informací obsažené v CEF (Cisco Express Forwarding) pro IP adresy a v LFIB 

(Label Forwarding Information Base) pro MPLS značky LSR směruje data v MPLS síti.         

Na obrázku 3.5 můžeme vidět znázorněnou činnost LSR směrovače [3].  

Obrázek 3.5: Architektura LSR směrovače 
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Obrázek 3.6: Operace se značkami na základě vyhledání ve směrovací tabulce 

Operace se značkami Popis činnosti se značkou 

PUSH 
Buď přidá se MPLS značka k IP paketu, nebo se přidá 

další MPLS značka  

SWAP 
Změní se hodnota vrchní značky a paket je dále směrován 

s touto novou hodnotou 

POP 
Odebere se vrchní značka a zbytek je směrován se 

zbývajícími značkami 

Untaged 
Značky jsou odstraněny a paket je směrován 

neoznačkován 

Agreggate Značky jsou odstraněny a paket je směrován jako IP paket

Tabulka 3.3: Operace se značkami 

Jak z obrázku 3.6 vyplývá, jsou čtyři možnosti směrování, které závisí na tom, jestli data 

vstupují, vystupují nebo jsou uvnitř MPLS sítě [1]. Jestliže LSR přijme IP paket, vyhledá         
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se cílová adresa (odchozí port) pomocí CEF tabulky. Pokud LSR přijme paket obsahující MPLS 

značku odchozí port se vyhledá v LFIB. Na výstupu můžou být data označkována nebo vysílána 

jako IP pakety. Směrovač před vysláním dat na odchozí porty musí s daty provést jednu 

z operací, které jsou uvedeny v tabulce 3.3. 

  

3.3.1 Penultimate Hop Popping (PHP) 

Abychom ulehčili vyhledávání na odchozím hraničním směrovači v MPLS síti, můžeme 

využít funkci PHP. Pomocí této funkce odstraníme značku na předposledním směrovači             

v MPLS síti. To znamená, že hraniční směrovač přijme neoznačkovaný paket, který může 

směrovat přímo pomocí IP prefixu. Pro použití PHP musí hraniční směrovač poslat značku 

nazývanou Implicit NULL. Díky této značce LSR směrovač pozná, že má značku odebrat.       

Na obrázku 3.7 máme znázorněno směrování v MPLS síti s využitím PHP [1]. 

Obrázek 3.7: Příklad směrování v MPLS síti 
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3.3.2 LDP (Label Distribution Protocol) 

 Protože MPLS značka má pouze lokální význam, slouží LDP k výměně informací         

o značkách mezi sousedními LSR směrovači. Pro každý IP prefix LSR nabídne nějakou MPLS 

značku sousedním LSR. Značky, které přijmou sousední LSR se nazývají Remote Binding. 

Lokální i přijaté značky jsou uloženy do LIB. Každý LSR musí mít přidělenu pouze jednu 

značku na IP prefix a na rozhraní. LSR obdrží od sousedních směrovačů více MPLS značek    

na daný IP prefix, protože je většinou připojen na více než jeden sousední LSR. Ze směrovací 

tabulky se určí odchozí značka pro daný IPv4 prefix přijatá od směrovače, který je pro tento 

IPv4 prefix další skok. Značky pro jednotlivé IP prefixy jsou uloženy v LFIB (Label 

Forwarding Information Base). LFIB je vždy využívána k směrování příchozích paketů. V LIB 

jsou uloženy všechny Remote Binding a do LFIB se uloží pro každý IP prefix pouze jedna 

odchozí značka. LDP protokol má čtyři hlavní úkoly [1]:  

1 Zasílání hello paketů, které mají zjistit spojení na další MPLS směrovače (tyto 

směrovače musí mít na rozhraních spuštěný CEF a MPLS). Hello zprávy jsou posílány pomocí 

UDP protokolu na portu 646 (tato zpráva obsahuje hold time a hello interval). 

2 Sestavení a udržování LDP spojení. Pokud si dva sousední směrovače úspěšně vymění 

Hello pakety, sestaví se mezi nimi LDP spojení. Jeden z těchto směrovačů otevře TCP spojení 

na portu 646. Potom si směrovače dohodnou parametry spojení, jako jsou například Timer 

Value, Label Distribution Metod, Virtual Path Identifier (pro ATM) a DLCI (Data Link 

Connection Identifier pro Frame Relay). Nakonec je LDP spojení sestaveno a udržováno 

pomocí keepalive zpráv nebo pomocí LDP paketů. 

3 Nabízení nebo také distribuce MPLS značek. U MPLS existují tři možnosti, které 

slouží k distribuci značek mezi jednotlivými LSR. Tyto možnosti jsou Label distribution mode, 

Label Retention Mode a LSP Control Mode.  

Label Distribution Mode slouží pro distribuci MPLS značek. Používá dva způsoby 

distribuce značek a to Downstream on demand (DoD) a Unsolicited Downstream (UD).          

Při použití DoD každý LSR žádá svůj sousední  LSR na dané LSP o značku pro danou FEC. 

Tyto LSR obdrží pouze jednu značku pro jednotlivé FEC a to od sousedního LSR.  V UD módu 

každý LSR posílá svoje značky k sousedním LSR bez toho, aniž by si sousední LSR o tyto 

značky říkali. V UD módu LSR přijme značky od všech sousedních LSR. Každý směrovač, 

který využívá LDP protokol má LDP ID (identifikátor), který má 6 bajtů. Čtyři bajty jsou 
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využívány pro označení LSR směrovače a 2 bajty určují rozmezí značek, který daný směrovač

využívá.  

Label Retention Modes (LRM) určuje, jestli LSR směrovače mají udržovat hodnoty 

značek pro jednotlivé FEC, když nepřišly od směrovače, který je pro daný Ipv4 prefix další 

skok. Existují dvě možnosti LRM a to Liberal Label Retention (LLR) a Conservative Label 

Retention (CLR). V případě použití LLR funkce, LSR nechává všechny přijaté značky (Remote 

Binding) v LIB.  Jedna z těchto značek je od příchozího směrovače pro danou FEC a tato 

značka je umístěna do LFIB. Ostatní značky nejsou pro danou FEC používány, ale ani nejsou 

zahozeny z LIB. Tyto značky nejsou zahozeny z toho důvodu, že směrování v síti je dynamické 

a může se stát , že daná linka se přeruší nebo je odpojen sousední směrovač. V případě výpadku 

stačí, aby se LSR směrovač podíval do LIB na další směrovač, který by se stal pro daný IPv4 

prefix dalším skokem a přidal tuto značku do LFIB. To znamená, že se může přerušený směr 

nahradit a to tím, že pro daný Ipv4 prefix se odchozí značka pro danou FEC změní dle 

podmínek sítě. U CLR se další značky neukládají, v paměti LIB zůstává pouze jedna značka. 

Tato značka patří směrovači se kterým je navázáno LDP spojení. Tento mód je méně náročný   

na paměť, oproti tomu LLR zase dokáže rychleji reagovat na změny sítě.  

LSP Control Mode podporuje dvě funkce prvotního nastavení LSP. Prvním                   

je Indenpendent LSP Control Mode, které na LSR vytváří Local Binding pro každou FEC 

nezávisle na jiných LSR. U Ordered LSP Control Mode vytváří LSR Local Binding pouze       

na základě přijaté žádosti od směrovače, který je vstupní hraniční směrovač pro danou FEC 

nebo sousední směrovač. Nevýhoda Indenpendent LSP je v tom, že LSR značkují pakety, dříve 

než je nastavena LSP přes celou síť a paket nemusí být směrován správně. Jestliže není správně

vytvořena LSP, pak může dojít k zahození paketu nebo jiným nežádoucím jevům. 

4 Posílání kontrolních zpráv (administrativních) je důležité pro udržování LDP spojení. 

Tyto zprávy signalizují události, které jsou důležité pro správnou funkci LDP spojení. Tyto 

události můžou být buď chybové, nebo dohledové. Jestliže se objeví chybová zpráva, LSR 

směrovače, které přijaly nebo poslaly tuto zprávu, musí ukončit LDP spojení. Dohledové zprávy 

informují o LDP spojení. LDP protokol je vysvětlen v literatuře [8]. 
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4 MPLS VPN 

 MPLS VPN patří mezi jedno z nejrozšířenějších využití MPLS technologie. Tato 

technologie dokáže jednoduše vytvářet oddělené a nezávislé virtuální privátní sítě nad sdíleným 

prostředím poskytovatele služeb. Umožňuje i jednoduše realizovatelné spojení mezi různými 

VPN a dokonce může zabezpečit připojení do Internetu pro vybranou VPN. Při využití MPLS 

VPN můžeme použít pro různé VPN stejné adresní rozsahy. Tato technologie tvorby VPN 

nahrazuje starší technologie jako je Frame-relay a ATM. MPLS VPN je popsáno v IETF RFC 

4364 [4], který nahradil RFC 2547. 

 MPLS VPN síť, jak ukazuje obrázek 4.1, obsahuje 4 hlavní komponenty. Customer 

Edge směrovač (CE), který je na okraji sítě zákazníka a je připojen na hraniční směrovač MPLS 

sítě. Tento směrovač je označován jako Provider Edge směrovač (PE).  

Obrázek 4.1: Hlavní komponenty MPLS VPN 
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Mezi hraničními směrovači MPLS sítě jsou směrovače poskytovatele (P), na kterých je aktivní 

MPLS. Směrovač zákazníka, který je označován jako Customer (C) směrovač, nemá přímé 

připojení na MPLS síť. Jak hraniční zákaznický, tak koncový zákaznický směrovač nemusí 

z toho důvodu podporovat MPLS technologii. CE a PE směrovač využívají pro komunikaci 

jakýkoliv směrovací protokol. Zákaznické směrovače mohou využívat veřejné i neveřejné IP 

adresy. Dokonce mohou využívat adresy, které používají jiné virtuální privátní sítě připojené do 

dané sítě.  

Díky využití MPLS VPN můžeme přenášet jednotlivé VPN v síti, aniž bychom 

nadměrně zatěžovali P směrovače uvnitř sítě poskytovatele a to tím, že k datovému paketu 

přiřadíme druhou značku, která určuje příslušnost k dané VPN zákazníka. Díky tomu nemusí   

na P směrovačích běžet BGP a P směrovač nemusí znát cílovou adresu zákazníka. Hlavním 

prvkem při tvorbě VPN v sítích podporujících MPLS je tedy PE směrovač. PE směrovač          

je zodpovědný za oddělení jednotlivých VPN a to tím, že pro každou VPN připojenou 

k rozhraní PE směrovače je vytvořená samostatná VRF (Virtual Routing Forwarding) instance  

a virtuální směrovací tabulka. To znamená, že rozhraní směrovače může příslušet pouze k jedné 

VPN. To, že P směrovač nemusí znát cílovou adresu VPN sítě je dáno tím, že je k datovému 

paketu přidána druhá značka, která označuje danou VPN. Směrování v MPLS síti probíhá        

na základě vrchní značky. Na obrázku 4.2 je znázorněna struktura MPLS VPN. 

Jedná se o peer to peer VPN model. Tento model má několik výhod oproti overlay 

modelu, který je používán například u Frame relay nebo ATM. Směrování v MPLS VPN sítích 

je mnohem jednodušší, protože CE směrovač (Customer Edge) si vyměňuje směrovací 

informace pouze s PE směrovači, na které je přímo připojen.  
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Obrázek 4.2: Struktura MPLS VPN 

  

4.2 Základní prvky tvořící VPN na PE směrovači 

 Jak už bylo napsáno výše, PE směrovač poskytovatele je nejdůležitější komponenta 

MPLS VPN sítě. Na jednotlivých rozhraních PE směrovačů se musí pro každou VPN 

připojenou k tomuto směrovači vytvořit Virtual Routing Forwarding  (VRF), Route 

Distinguisher (RD) a Route Target (RT). Pro každou VPN se musí nastavit propagace MP-BGP 

a samozřejmě MPLS směrování. 

4.2.1 Virtual Routing Forwarding (VRF) 

 VRF je prostředek, pomocí něhož můžeme na rozhraní PE směrovače vytvořit 

jednotlivou VPN. VRF je spojení směrovací tabulky příslušné VPN a IP směrovací tabulky      

na PE směrovači. VRF musí být nastavena na každém rozhraní, které je připojeno do VPN sítě
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koncového uživatele. Na obrázku 4.3 můžeme názorně vidět, že PE směrovač obsahuje          

pro každou VPN vlastní směrovací tabulku, která je mimo globální IP směrovací tabulku. Tato 

vlastní tabulka se jmenuje VRF směrovací tabulka. Na rozhraní směrovače můžeme přiřadit 

pouze jednu VRF, protože jedno rozhraní může patřit pouze do jedné VPN. Pokud chceme 

připojit VPN na více rozhraní PE směrovače, můžeme několika rozhraním přiřadit stejnou VRF. 

Směrovač vytvoří automaticky VRF směrovací tabulku pro každou VRF instanci. Tato 

směrovací tabulka má stejný tvar jako globální směrovací tabulka, ale obě tabulky jsou od sebe 

odděleny. 

Obrázek 4.3: Směrovací tabulky v MPLS VPN 

4.2.2 Route Distinguisher (RD) 

RD je  identifikátor, který se skládá ze 64 bitů. Tento identifikátor musí být přiřazen    

ke každé VRF. RD s Ipv4 prefixem tvoří VPNv4 prefix, který je přenášen mezi PE směrovači 

pomocí MP-BGP protokolu a je 96 bitů dlouhý. RD identifikátor se přiřazuje k IPv4 prefixu 

proto, abychom v různých VPN mohli využívat stejné adresní rozsahy. Tyto RD identifikátory 

přidané k IPv4 prefixům vytváří unikátní VPNv4 prefix, který lze přenášet pomocí MP-BGP. 

Tento směrovací protokol bude popsán v kapitole 4.2.4. RD identifikátor neurčuje jednotlivé 

VPN, protože CE směrovač může být připojen například na dva PE směrovače a na každém PE 

směrovači musí být unikátní RD identifikátor. RD identifikátor může mít dva formáty. Buď
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můžeme využít formát IP adresa:nn, kde nn označuje libovolné číslo. V praxi se nejčastěji 

využívá formát RD identifikátoru ASN:nn, kde ASN označuje číslo autonomního systému 

přiřazeného IANA (Internet Assigned Numbers Authority) a nn je číslo přiřazené 

poskytovatelem [4]. 

RD identifikátor se skládá ze tří částí. První část (Value field) RD identifikátoru má       

2 bajty, které určují velikost zbývajících dvou polí. Druhé pole (Administrator Subfield) 

obsahuje pole například ASN a třetí pole (Assigned Number subfield) obsahuje číslo přiřazené 

poskytovatelem. V dnešní době existují tři typy RD identifikátorů, jak je vidět v tabulce 4.1. 

Tabulka 4.1: Možnosti složení RD identifikátoru 

U RD s hodnotou pole Type Field 0 a 2 musí hodnota Administrator Subfield obsahovat 

ASN a RD s hodnotou pole type field 1 musí obsahovat IP adresu v Administrator subfield. 

4.2.3 Route Target 

Jestliže pro identifikaci VPN využíváme pouze RD, nelze komunikovat mezi různými 

VPN. Toto spojení, kdy mezi sebou komunikují pouze směrovače patřící do stejné VPN,          

se nazývá Intranet. Pokud chceme, aby mezi sebou mohly komunikovat některé směrovače             

z různých VPN je třeba přidat další identifikátor, který se nazývá Route target (RT). Tento 

identifikátor určuje kdo, s kým a jak může komunikovat mezi různými VPN. Komunikace mezi 

směrovači různých VPN se nazývá Extranet. Existují dva typy RT a to export RT a import RT.  

0 2 bajty 4 bajty
1 4 bajty 2 bajty
2 4 bajty 2 bajty

Hodnota 
Type field

Adminstrator 
subfield

Assigned 
Number 
subfield
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Obrázek 4.4: Příklad využití RT pro vytvoření extranetu 

Export RT jsou přiřazeny k VPN4 prefixů přicházejících ze strany zákazníka. S těmito RT jsou 

data směrována dále. Import RT určují, jestli se příchozí VPNv4 prefix bude vkládat do VRF 

dané sítě. Pokud se hodnota shoduje, jsou data směrována do VRF směrovací tabulky. Jestli      

se RT neshoduje, tak jsou data zahozena. Na obrázku 4.4 je ukázán příklad použití RT tak,            

že vznikne extranet mezi dvěma VPN. RT se skládá ze dvou bajtů. Složení pole je podobné jako     

u RD popsané výše. Je dobré zmínit, že daná VRF může mít na jednom směrovači jen jeden 

RD, ale může obsahovat několik RT. 
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4.2.4 Border Gateway protokol (BGP) 

Tento směrovací protokol je využíván pro výměnu informací přes Internet. Jeho 

směrovací tabulky mohou obsahovat i stovky tisíc záznamů. Každý poskytovatel má svůj 

autonomní systém (AS). Od roku 1995 se používá BGP verze 4. V síti rozlišujeme dva typy 

BGP. První je externí BGP, který směruje data mezi autonomními systémy a druhý je interní 

BGP, který směruje data ve svém autonomním systému. BGP protokol je dostatečně flexibilní    

a navíc můžeme aplikovat rozšířené politiky, proto je tento protokol vhodný pro přenos 

směrovacích informací v MPLS VPN sítích. 

BGP protokol dokáže přenášet díky jeho rozšiřitelnosti i jiné směrovací informace než 

IPv4 adresy. Multiprotokolové rozšíření MP-BGP4 obsahuje pro využití v MPLS VPN dva nové 

parametry. Jeden parametr se nazývá Multiprotocol Reachable Network Layer Reachability 

Information (NLRI) a druhý parametr se nazývá Multiprotokol Unreachable NLRI. První           

z těchto parametrů nese informace o dosažitelných sítích společně s adresou dalšího skoku        

v síti, který je používán  ke směrování k těmto sítím. Druhý parametr je používán k přenášení 

informací o sítích, které jsou nedosažitelné. Tyto dva parametry obsahují dvě pole, která přesně

popisují typ přenášených směrovacích informací. Jedno pole se nazývá Address Family 

Identifier (AFI) a druhé je Subsequent Address Family (SAFI). V tabulce 4.2 můžeme vidět 

hodnoty a popis těchto polí. V případě použití MPLS VPN je pole AFI nastaveno na hodnotu 

jedna a pole SAFI má hodnotu 128. 

PE směrovač posílá MP-BGP aktualizace, které obsahují informace o MPLS VPN 

jinému PE směrovači prostřednictvím atributu Multiprotokol Reach NRLI. Kromě AFI a SAFI  

toto pole obsahuje informaci o dalším skoku [6]. V případě MPLS VPN je to informace o 

dalším PE směrovači. Další pole je NLRI, které se skládá ze tří částí, jak ukazuje tabulka 4.3. 

NLRI nese informaci o hodnotě značky a VPN4 prefixu. 



31 

Address Family Identifier

  

Číslo Popis 

0 Rezervováno 

1 IP verze 4 

2 IP verze 6 

11 IPX 

12 AppleTalk 

Subsequent Address Family Identifier 

  

Číslo Popis 

1 NLRI pro unicastové směrování 

2 NLRI pro multicastové směrování 

3 NLRI pro multicastové a unicastové směrování 

4 NLRI pro směrování jak značek tak IPv4 prefixů

128 NLRI pro označkované VPN směrování 

Tabulka 4.2: Hodnoty polí AFI a SAFI 

Abychom mohli využívat možnosti extranetu, je třeba ještě přidat extended community , 

kterou podporuje BGP. Touto extended community je RT. Pomocí tohoto extended atributu se 

RT přidává k VPNv4 prefixu a je distribuován na všechny PE směrovače. RT určuje, která data 

mohou být importována nebo exportována z MP-BGP do dané VRF [7]. 

Length Celková velikost značky a prefixu 

Label Hodnota značky 20 bitů

3 Experimentální bity 

1 S bit 

Prefix RD a Ipv4 prefix (96 bitů) 

Tabulka 4.3: Popis NLRI pole 
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4.3 Směrování v MPLS VPN sítích 

Jak již bylo vysvětleno dříve, P směrovač nemá žádné informace o VPN, protože tyto 

směrovače obsahují pouze globální směrovací tabulku. Data mezi PE a P směrovači jsou 

směrována pomocí značek, které jsou vloženy mezi záhlaví druhé a třetí vrstvy RM OSI 

modelu. Tyto značky jsou přiřazovány pomocí LDP protokolu mezi všemi směrovači MPLS 

sítě. Kromě LDP protokolu můžeme použít RSVP protokol s rozšířením pro MPLS TE.            

V MPLS VPN sítích se hlavně využívá LDP protokol. P směrovače uvnitř MPLS sítě nikdy 

nesměrují data podle cílové IP adresy. To znamená, že značky přiřazené datům mají lokální 

charakter. Tyto značky se označují jako IGP, jelikož je přiřazena k IP adrese z globální tabulky 

využívající IGP směrovací protokol. Aby výstupní PE směrovače mohly rozeznat, do které VPN 

přijatá data patří, musí vstupní PE směrovač přidat k datům druhou značku.  

Obrázek 4.5: Směrování v MPLS VPN 



33 

Hodnotu této značky přiřadí vstupní PE směrovač na základě VPNv4 prefixu, který je přenášen 

pomocí MP-BGP směrovacího protokolu. Tento směrovací protokol je spuštěn pouze mezi PE 

směrovači. Na obrázku 4.5 můžeme vidět přenos směrovacích informací přes MPLS VPN síť. 

Ipv4 prefix je pomocí eBGP (externí BGP)  nebo IGP přenášen z CE směrovače do hraničního 

směrovače MPLS sítě, kde je vložen do VRF. Po přidání RD k IPv4 prefixu vznikne VPN4 

prefix, který je propagován s MPLS značkou a RT atributem na protější PE směrovač.              

RT parametr určí, do které VPN se má prefix importovat. Následně je odebrán RD a IPv4 prefix    

je propagován pomocí eBGP nebo IGP směrovacího protokolu. Mezi vstupním a výstupním PE 

směrovačem je vytvořena LSP pomocí LDP [1]. 

Na obrázku 4.6 je vidět jak se přenášejí data přes MPLS VPN síť. Nejprve                    

se na vstupním PE směrovači vloží VPN značka, která byla přidělena pro daný VPN4 prefix. 

Pak se vloží vrchní značka, která je při průchodu MPLS sítí na každém směrovači změněna.              

Na předposledním směrovači je vrchní značka odebrána díky využití PHP. Tato funkce zrychlí 

činnost na výstupním PE směrovači, protože data může směrovat podle značky, která přísluší 

dané VPN. 

Obrázek 4.6: Přenos dat v MPLS VPN 



34 

4.4 Přístup do Internetu z VPN 

Přístup z VPN do internetu je možný několika způsoby. Dříve než má CE směrovač

možnost připojení k Internetu je třeba udělat několik kroků. Jak již bylo popsáno výše, na PE 

směrovačích existují směrovací tabulky pro jednotlivé VPN, které jsou odděleny od globální 

směrovací tabulky. To znamená, že musíme nějak poskytnout informace z globální směrovací 

tabulky do VPN a opačně. Abychom mohli poskytnout CE směrovači Internetové připojení, 

nesmí být jeho IP adresy z privátního rozsahu. Samozřejmě připojení VPN do Internetu            

je potencionální bezpečnostní riziko. 

 Jednou z možností je, že dalším spojením připojíme danou VPN na rozhraní PE 

směrovače. Zároveň toto rozhraní nesmí patřit do žádné VPN. To znamená, že takto vytvořená 

brána do Internetu bude využívat globální směrovací tabulku PE směrovače. V tomto modelu 

nedochází k výměně směrovacích informací mezi globální a VRF směrovací tabulkou PE 

směrovače. Směrování v rámci VPN a Internetu je odděleno. 

 Další možností je, že VPN může mít spojení do Internetu přes VRF rozhraní PE 

směrovače. Aby toto bylo možné, musí být některé sítě VPN redistribuovány do globální 

směrovací tabulky PE směrovače. Popis tohoto přístupu vychází z literatury [1] a [3]. 
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5 Návrh MPLS VPN  

 V laboratorním prostředí jsem navrhl MPLS VPN síť obsahující směrovače od firmy 

Cisco řady 2800 a L3 přepínače firmy Cisco řady 3650. Tyto přepínače jsem použil jako 

hraniční zákaznické směrovače CE, protože nepodporují směrování pomocí MPLS. Pomocí 

zařízení, která byla k dispozici, jsem vytvořil síť s topologií znázorněnou na obrázku 5.1. 

Konfigurační příkazy vycházejí z literatury [1], [2] a [3]. 

Navrhnutá síť se skládá ze dvou P směrovačů, třech PE směrovačů, šesti CE směrovačů

a jednoho směrovače, který bude sloužit jako brána do Internetu. CE směrovače představují 

jednotlivé pobočky firmy nebo organizace patřící do jednotlivých VPN. Tyto CE směrovače 

jsem rozdělil do dvou VPN. Jedna VPN je nazývána 4. BRN a druhá VPN je nazývána 7.MBR. 

V tomto zapojení každá VPN obsahuje 3 směrovače. Ke každému PE směrovači jsem připojil 

dva CE směrovače a to z důvodu omezeného počtu portů jednotlivých zařízení. 

Obrázek 5.1: Topologie navrhnuté MPLS VPN sítě
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. Abychom mohli nastavovat Cisco zařízení, je třeba vysvětlit základní příkazy, které 

umožňují jejich konfiguraci. Na obrázku 5.2 vidíme postup, kterým se dostaneme do různých 

úrovní přístupu Cisco zařízení obsahující IOS, což je operační systém, který umožňuje 

konfiguraci zařízení. První příkaz nám umožní vstup do privilegovaného módu, ve kterém          

si můžeme například prohlížet konfiguraci zařízení nebo si nechávat vypisovat činnost zařízení. 

Druhým příkazem se dostaneme do konfiguračního módu, ve kterém můžeme zadávat příkazy, 

kterými nastavujeme parametry a funkce zařízení. Každý jednotlivý řádek konfigurace je jeden 

příkaz, který je zadán v konfiguračním módu. 

Obrázek 5.2: Základní příkazy pro konfiguraci Cisco směrovače 

5.1 Nastavení MPLS na P a PE směrovačích 

  

 Nejprve je nutné nastavit jeden ze směrovacích protokolů, který bude v MPLS síti 

sloužit pro výměnu IPv4 prefixů. Pro mé zapojení jsem vybral OSPF. Dříve než začneme 

nastavovat OSPF je třeba připravit adresní plán, podle kterého budeme danou síť konfigurovat. 

Na obrázku 5.3 vidíme schéma zapojení MPLS sítě i s IP adresami jednotlivých rozhraní. 
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Obrázek 5.3: IP adresy směrovačů v MPLS síti 

 Na obrázku 5.4 je vidět konfigurace OSPF na jednotlivých směrovačích. Jak je zde vidět, 

nastavení OSPF není složité. Prvním příkazem spustíme OSPF proces s pořadovým číslem 

jedna. Druhý příkaz je standardní nastavení Cisco směrovačů. Tento příkaz vypisuje změnu 

stavu spojení se sousedními směrovači používající OSPF. Poslední dva příkazy určují adresní 

rozsah rozhraní, na kterých bude OSPF pracovat. Tento adresní rozsah je dán síťovou adresou   

a wildcard maskou, která je invertovaná k masce podsítě. Tyto adresní rozsahy jsou přiřazeny do 

oblasti, která je v tomto případě area 0.  Dříve než začneme nastavovat MPLS je nutné 

vyzkoušet funkčnost OSPF.   

router ospf 1
log-adjacency-changes
network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0 

Obrázek 5.4: Konfigurace OSPF na směrovači 
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Funkčnost OSPF vyzkoušíme tak, že si na směrovači uděláme výpis globální tabulky příkazem 

sh ip route. Na obrázku 5.4 vidíme výpis směrovací tabulky směrovače PE1, kde si můžeme 

zkontrolovat, že máme spojení na všechny směrovače v síti. Kontrolu spojení můžeme provést 

také pomocí příkazu ping a adresy. Tímto příkazem otestujeme konektivitu vůči všem 

virtuálním rozhraní směrovačů v síti. 

Obrázek 5.4: Ověření funkčnosti OSPF 

 Na obrázku 5.5 vidíme výpis konfigurace směrovačů, u kterých vyžadujeme spuštěné 

MPLS. Úplnou konfigurace směrovačů P1 a P2 můžeme vidět v příloze I a II.  

Nejdříve musíme pro správnou funkci MPLS spustit v globálním konfiguračním módu 

CEF příkazem ip cef. Potom vytvoříme rozhraní Loopback0, které nám v tomto případě bude 

sloužit jako LDP Router-ID. Dále nastavíme IP adresy rozhraní a spustíme na nich MPLS 

příkazem mpls ip. Nakonec příkazem mpls ldp router-id loopback0 force zajistíme, aby LDP 

Router-ID byla IP adresa vytvořeného logického rozhraní. V našem případě by bylo jedno, jestli 

tento příkaz použijeme. Směrovač si vybere, pokud nemá určeno jinak, jako Router-ID rozhraní         

s nejvyšší IP adresou, což je v tomto případě Loopback0.  
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Obrázek 5.5: Konfigurace MPLS na rozhraních směrovače P1 a P2 

Jestli MPLS funguje, můžeme vyzkoušet pomocí příkazu sh mpls forwarding-table.       

Na obrázku 5.6 je výpis MPLS směrovací tabulky směrovače P1. Můžeme zde vidět, jaké 

operace směrovač provede pro daný IPv4 prefix. V prvním sloupci vidíme hodnotu značky, 

která je přiřazena směrovačem pro danou cílovou adresu. V druhém sloupci je vidět jak budou 

data dále směrována. Protože pouze dvě sítě jsou od tohoto směrovače vzdáleny více než jeden 

skok, je pro ostatní sítě provedena akce Penultimate Hop Popping (PHP). MPLS směrovací 

tabulky obou směrovačů můžeme vidět v příloze P1 a P2. 

Obrázek 5.6: Výpis informací s LFIB 
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5.2 Intranet 

 Po nastavení OSPF a MPLS jsem vytvořil páteřní sít. Nyní můžeme vytvořit jednotlivé 

VPN na rozhraních PE směrovače, ke kterým budou připojeny CE směrovače. Na obrázku 5.7 

můžeme vidět, že na každý PE směrovač jsou připojeny dva CE směrovače. Na každém PE 

směrovači jsem pro názornost připojil jeden směrovač s VPN 4.BRN a jeden směrovač s VPN 

7.MBR. 

Obrázek 5.7: Schéma zapojení VPN 4.BRN a VPN 7.MBR 

5.2.1 Vytvoření VPN na PE směrovačích  

 Vytvoření VPN na PE směrovačích obsahuje několik kroků, které je třeba učinit          

pro správnou funkčnost spojení mezi vzdálenými pobočkami jedné VPN. Nejprve musíme 

vytvořit VRF instanci. Poté musíme rozhraním, ke kterým budeme připojovat CE směrovače 

přiřadit správnou VRF instanci. To, že vytvoříme VRF instanci znamená, že vytvoříme VRF 

směrovací tabulku. Tato směrovací tabulka je oddělená od globální směrovací tabulky. Nejdříve 

vytvoříme pomocí příkazu ip vrf  a jméno VPN VRF instance. Dalším příkazem přidělíme VRF 
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instanci Route Distinguisher (RD), která z IPv4 paketu vytvoří VPN4 prefix, který bude 

směrován pomocí MP BGP mezi PE směrovači. RD umožňuje přiřazení CE směrovače pouze 

do jedné VPN sítě. Pro využití spojení mezi více sítěmi přiřadíme k VRF instanci Route target, 

který může identifikovat, jestli data mohou být vysílána nebo přijímána do dané VPN. Toto 

bude blíže vysvětleno v následující kapitole. Na obrázku 5.8 vidíme příkazy, kterými vytvoříme 

VRF instance na směrovači. Na všech směrovačích této sítě vytvoříme stejné VRF instance, 

protože ke každému směrovači jsou připojeny dva CE směrovače patřící do obou VPN. 

Obrázek 5.8: Vytvoření VRF instancí na PE směrovači 

Dalším krokem je přiřadit jednotlivé VPN rozhraním, která jsou připojená k CE 

směrovačům. Pro připojení CE směrovačů jsem využil na PE směrovačích FastEthernet porty. 

Každému portu jsem přiřadil IP adresu a přiřadil ho do VPN, ke které byl port připojen.           

Na obrázku 5.9 můžeme vidět přiřazení VRF instance na jednotlivá rozhraní PE směrovače. 
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Obrázek 5.9: Přiřazení VRF instancí na rozhraní 

Poté co jsou vytvořené VRF instance jednotlivých VPN a jsou k nim přiřazena rozhraní, 

která jsou připojená k CE směrovačům, můžeme začít nastavovat směrovací protokoly. Nejprve 

nastavíme směrovací protokol mezi CE a PE směrovačem. U tohoto spojení můžeme využít 

jakýkoliv směrovací protokol nebo statické směrování. Já jsem si vybral EIGRP a to z toho 

důvodu, že v páteřní síti využívám OSPF a chtěl jsem využít i jiné směrovací protokoly. Jak již 

víme, směrovací informace mezi CE a PE směrovačem nejsou v globální směrovací tabulce, ale 

ve VRF směrovací tabulce. Podle toho také musíme nastavit EIGRP. Na obrázku 5.10 vidíme 

příkazy, které nastaví směrování mezi CE a PE tak, aby příchozí IPv4 informace byla 

redistribuována do BGP jako VPN4 prefix. 

Jak je vidět na obrázku 5.10, pro směrování do obou VPN stačí, aby byl v případě

EIGRP spuštěn jeden proces. Směrování jednotlivých VPN je definováno příkazem        

address-family, kde se specifikuje typ a název VRF instance. IPv4 v tomto případě znamená, že 

mezi CE a PE směrovačem probíhá standardní směrování na základě IPv4 adres. Potom je třeba 

nastavit redistribuce do BGP tak, aby probíhala komunikace mezi PE směrovači.                  

Dále je třeba přiřadit číslo autonomního systému, který je pro každou VPN jiný.  
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router eigrp 1
auto-summary
!
address-family ipv4 vrf 7.MBR
redistribute bgp 100 metric 128 20000 255 1 1500
network 20.0.0.20 0.0.0.3
auto-summary
autonomous-system 2

exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf 4.BRN
redistribute bgp 100 metric 128 20000 255 1 1500
network 20.0.0.16 0.0.0.3
no auto-summary
autonomous-system 1

exit-address-family 

Obrázek 5.10: Konfigurace EIGRP na PE směrovači 

  

Pro správné fungování směrovacího procesu mezi CE a PE směrovačem je třeba nastavit adresní 

rozsah připojených rozhraní do dané sítě. 

Nyní máme připravený PE směrovač pro komunikaci s CE směrovačem. Zbývá nám 

poslední krok k tomu, abychom mohli přenášet informace mezi PE směrovači. Je třeba nastavit 

BGP směrovací protokol pro přenos VPN4 prefixů. Na obrázku 5.11 vidíme konfiguraci BGP, 

která je pro všechny PE směrovače stejná samozřejmě kromě adres sousedů. Nakonfigurovat 

BGP jde mnoha způsoby, já zvolil nejjednodušší. Určil jsem si těsné sousedy (Direct Neighbor 

Configuration), kteří jsou v tomto případě ostatní PE směrovače. Jak je z konfigurace zřejmé, 

musíme nastavit v BGP procesu dva typy Address Family (AF). Protože pro připojení mezi CE 

a PE směrovači nemáme spuštěný externí BGP směrovací protokol, musíme nastavit redistribuci 

IPv4 prefixů v našem případě do EIGRP. Kdybychom použili externí BGP směrovací protokol, 

byla by tato redistribuce automatická. Pro správnou komunikaci mezi PE směrovači v MPLS 

VPN síti musíme nastavit BGP tak, aby přenášel VPN4 prefixy a informace o VPN značce.  

Toto nastavení je pod druhým typem AF, který je označován na Cisco zařízeních jako VPN4. 

Musíme zde aktivovat sousedy, kteří budou aktivní v přenášení VPN4 prefixů a druhým 

příkazem musíme určit, že se bude přenášet vše, co chceme. Úplné konfigurace směrovačů PE 
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můžeme vidět v příloze III až V. 

   

       Obrázek 5.11: Konfigurace BGP na PE směrovači 

5.2.2 Nastavení CE směrovače pro připojení k PE směrovači 

 Na CE směrovači je třeba nastavit pouze port a směrovací protokol, který používáme 

pro spojení s PE směrovačem. Jelikož jsem použil dva typy zařízení jako CE směrovače,         

na obrázku 5.12 můžeme vidět konfigurace obou typů. U zařízení Cisco 2811 je třeba nastavit 

pouze směrovací protokol a IP adresu rozhraní. Na L3 přepínači se musí nejdřív povolit 

směrování a porty připojené k PE směrovači se musí označit jako L3, abychom na nich mohli 
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nastavit IP adresu.  Jak je na obrázku 5.12 vidět, nastavil jsem kromě rozhraní připojeného k PE 

směrovači ještě virtuální rozhraní. Toto rozhraní simuluje síť koncového uživatele. Tyto zařízení 

mají pouze globální směrovací tabulku. Za bezpečný přenos dat mezi vzdálenými směrovači 

jedné VPN jsou zodpovědné pouze PE směrovače. Konfigurace všech CE směrovačů jsou 

v přílohách VI až XI. 

Obrázek 5.12: Konfigurace CE zařízení 

5.2.3 Ověření funkčnosti intranetu  

 Na obrázku 5.13 jsou vidět směrovače patřící do VPN 7. MBR a IP adresy jejich 

rozhraní, abychom mohli v konfiguračních výpisech jednotlivých směrovačů vidět, že VPN 

spojení funguje správně. 
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PE1 P1 P2

PE2

PE3

Lo0: 10.10.10.30/32

Lo0: 10.10.10.10/32

Lo0: 10.10.10.20/32

Lo0: 10.10.10.50/32

Lo0: 10.10.10.60/32

CE2

CE4

CE5

Lo0: 20.10.10.20/32

Lo0: 20.10.10.80/32

Lo0: 20.10.10.50/32

20.10.10.4/30 20.10.10.12/30

20.10.10.20/30

VPN 7. MBR

MPLS VPN

Obrázek 5.13: VPN 7.MBR s IP adresami jednotlivých rozhraní 

 Na výpisu globální směrovací tabulky CE směrovačů na obrázku 5.14 je vidět, že jsou 

viditelné pouze síťové adresy spojů mezi CE a PE směrovači patřících do stejné VPN a adresy 

virtuálních rozhraní, která simulují síť za CE směrovačem. Pokud na všech CE směrovačích 

uvidíme, že globální směrovací tabulka CE směrovačů bude ukazovat pouze adresy patřící       

do dané VPN, tak máme funkční intranet v MPLS VPN sítí. Pokud vidíme v globální směrovací 

tabulce jiné adresy patřící do jiných VPN a je to pro nás nežádoucí, musíme zkontrolovat 

konfiguraci PE směrovačů.  



47 

Obrázek 5.14: Výpisy směrovací tabulky CE směrovačů patřících do 7.MBR VPN 
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Na obrázku 5.15 je zobrazena globální směrovací tabulka směrovače PE1.                     

V této směrovací tabulce můžeme vidět spojení na všechny směrovače v MPLS sítí pomocí 

protokolu OSPF. Jak je vidět, v globální směrovací tabulce PE směrovače není žádný odkaz     

na CE směrovače v jednotlivých VPN. 

P1#sh ip route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks
O       10.10.10.10/32 [110/782] via 10.0.0.17, 09:25:52, Serial0/1/0
O       10.0.0.8/30 [110/1563] via 10.0.0.17, 07:07:01, Serial0/1/0
O       10.0.0.12/30 [110/1562] via 10.0.0.17, 09:14:44, Serial0/1/0
O       10.0.0.0/30 [110/782] via 10.0.0.17, 07:07:11, Serial0/1/0
O       10.0.0.4/30 [110/1563] via 10.0.0.17, 00:50:42, Serial0/1/0
C       10.10.10.30/32 is directly connected, Loopback0
C       10.0.0.16/30 is directly connected, Serial0/1/0
O       10.10.10.20/32 [110/783] via 10.0.0.17, 07:07:03, Serial0/1/0
O       10.0.0.20/30 [110/782] via 10.0.0.17, 01:40:48, Serial0/1/0
O       10.10.10.60/32 [110/1564] via 10.0.0.17, 07:07:03, Serial0/1/0
O       10.10.10.50/32 [110/1564] via 10.0.0.17, 00:48:34, Serial0/1/0 

Obrázek 5.15: Výpis globální směrovací tabulky PE směrovače 

 Jak již bylo zmíněno výše, každá VPN má svoji vlastní směrovací tabulku, která           

je oddělená od globální směrovací tabulky. Na obrázku 5.16 můžeme vidět výpisy směrovací 

tabulky VPN 7.MBR. Každá VPN má na PE směrovači vytvořenou VRF instanci, proto          

pro výpis směrovací tabulky jednotlivé VPN použijeme příkaz sh ip route vrf a  jméno VPN. 

Nyní si podrobněji vysvětlíme výpis VRF směrovací tabulky. V našem příkladě je vidět,          

že ve VRF směrovací tabulce se data mezi jednotlivými vzdálenými uzly dané VPN přenášejí 

pomocí BGP přes jednotlivé PE směrovače. To jsou řádky směrovací tabulky, které mají          

na začátku písmeno B. Jelikož je k tomuto směrovači připojený pouze jeden CE směrovač

patřící do dané VPN, v tabulce se vyskytuje pouze jeden řádek, který má na začátku D. To 

znamená, že spojení mezi CE a PE směrovačem je pouze pomocí EIGRP směrovacího 
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protokolu. Písmeno C na začátku řádku označuje sítě, které jsou přímo připojeny k danému 

směrovači. V tomto případě je to propojení mezi CE a PE směrovačem. 

P1#sh ip route vrf 7.MBR

Routing Table: 7.MBR

20.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
D       20.10.10.20/32 [90/156160] via 20.0.0.5, 02:53:25, FastEthernet01
B       20.0.0.20/30 [200/0] via 10.10.10.50, 00:49:30
C       20.0.0.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1
B       20.0.0.12/30 [200/0] via 10.10.10.60, 00:05:50
B       20.10.10.50/32 [200/156160] via 10.10.10.60, 00:05:50
B       20.10.10.80/32 [200/156160] via 10.10.10.50, 00:49:30

Obrázek 5.16: Výpis VRF směrovací tabulky pro 7.MBR 

 Pro kontrolu přenosu BGP VPN4 prefixů použijeme příkaz sh bgp vpn4 unicast all.  

Tento příkaz nám zobrazí všechny dostupné informace o přenosu VPN4 prefixů. Na obrázku 

5.17 vidíme výpis tohoto příkazu. Jednotlivé výpisy jsou rozděleny podle RD. První sloupec 

ukazuje síťovou adresu z BGP směrovací tabulky. Druhý sloupec ukazuje další skok,                

to znamená směr, kterým se budou adresy z daného rozsahu přenášet dále. Jak vyplývá z těchto 

výpisů, BGP přenáší všechny VPN4 prefixy. Každý směrovač má informace o všech VPN. Jestli 

budou dané adresy redistribuovány do VRF směrovací tabulky záleží na tom, jestli bude 

souhlasit RD parametr. Na obrázku 5.17 si můžeme zkontrolovat, že pro obě VPN sítě              

se pomocí VPN4 prefixů přenášejí všechny informace o daných sítích. Výpisy všech 

směrovacích informací jednotlivých zařízení jsou v přílohách XIII až XX. 
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PE1#sh bgp vpnv4 unicast all
BGP table version is 149, local router ID is 10.10.10.30
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - in,

r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network               Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 1:1 (default for vrf 4.VPN)
*> 20.0.0.0/30           0.0.0.0                   0                  32768  ?
*>i20.0.0.8/30        10.10.10.60              0       100             0  ?
*>i20.0.0.16/30      10.10.10.50              0       100             0  ?
*> 20.10.10.10/32  20.0.0.1               156160             32768  ?
*>i20.10.10.60/32  10.10.10.60         156160  100             0  ?
*>i20.10.10.70/32  10.10.10.50         156160  100             0  ?
*>i20.10.11.0/24    10.10.10.50         156160  100             0  ?
Route Distinguisher: 1:2 (default for vrf 7.MBR)
*> 20.0.0.4/30           0.0.0.0                   0                  32768  ?
*>i20.0.0.12/30      10.10.10.60              0       100             0  ?
*>i20.0.0.20/30      10.10.10.50              0       100             0  ? 
*> 20.10.10.20/32  20.0.0.5               156160             32768  ?
*>i20.10.10.50/32  10.10.10.60         156160  100             0  ?
*>i20.10.10.80/32  10.10.10.50         156160  100             0  ? 

Obrázek 5.17: Výpis VPN4 prefixů na PE směrovači 

  

5.3 Extranet 

¨ 

 Protože někdy je potřebné, aby bylo spojení i mezi různými virtuálními privátními 

sítěmi, propojil jsem mezi sebou jeden směrovač z obou VPN. Tímto spojením jsem vytvořil 

extranet přes MPLS síť. Na obrázku 5.18 vidíme, které směrovače jsem mezi sebou propojil 

pomocí extranetu. 
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Obrázek 5.18: Zobrazení MPLS VPN sítě s využitím extranetu 

 Jedna z výhod MPLS technologie je, že přidání směrovače do VPN nebo například 

propojení do extranetu je velice jednoduché. Abychom přidali směrovače do extranetu, je nutné 

určit PE směrovači, že síť patřící do VPN může být směrována i do jiných VPN. To uděláme 

tak, že ke každé VPN přiřadíme další parametr, který jak již bylo popsáno výše je Route Target. 

Tento parametr určuje příslušnost do více VPN. Musíme si ale dávat pozor jak nastavíme 

jednotlivé PE směrovače, aby nedošlo k nežádoucím propojením. V případě špatného přiřazení 

RT parametru by se mohlo stát, že přiřazení do VPN by ztratilo význam. Na obrázku 5.19 

můžeme vidět, že pro funkci extranetu jsou na PE směrovačích přidány další RT parametry.     

RT parametry přidáme pouze na PE směrovačích, jejichž CE směrovače chceme připojit           

do extranetu.  
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Obrázek 5.19: Nastavení RT na PE směrovači 

  

 Pokud nastavíme RT správně, uvidíme v globální směrovací tabulce na CE směrovači 

sítě patřící nejen do VPN, ale i sítě patřící směrovači z jiné VPN. Pro kontrolu jsou na obrázku 

5.20 a 5.21 vidět globální směrovací tabulky obou CE směrovačů patřících do extranetu. 

CE1#sh ip route

20.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
D       20.0.0.16/30 [90/30720] via 20.0.0.2, 00:01:43, FastEthernet0/0
C       20.0.0.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
D EX    20.0.0.12/30 [170/25122560] via 20.0.0.2, 00:01:40, FastEthernet0
D       20.0.0.8/30 [90/30720] via 20.0.0.2, 00:01:43, FastEthernet0/0
C       20.10.10.10/32 is directly connected, Loopback0
D EX    20.10.10.50/32 [170/25122560] via 20.0.0.2, 00:01:40, FastEthern0
D       20.10.10.60/32 [90/158720] via 20.0.0.2, 00:01:43, FastEthernet00
D       20.10.10.70/32 [90/158720] via 20.0.0.2, 00:01:43, FastEthernet00 

Obrázek 5.20: Výpis směrovací tabulky CE1 směrovače zapojeného do extranetu 
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Obrázek 5.21: Výpis směrovací tabulky směrovače CE5 zapojeného do extranetu 

Na obrázcích 5.20 a 5.21 vidíme, že nám na každém směrovači přibyly sítě patřící do jiné 

VPN. Tyto sítě poznáme, protože jsou označovány jako externí. Na obrázku 5.22 vidíme výpis 

VRF směrovací tabulky PE1 směrovače pro VPN 4.BRN. Oproti výpisu této směrovací tabulky 

při použití pouze intranetu, nám zde přibyla síť patřící směrovači z VPN 7.MBR. Tato síť          

je na obrázku 5.22 vyznačena tučně. 

PE1#sh ip route vrf 4.BRN

Routing Table: 4.BRN

20.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
B       20.0.0.16/30 [200/0] via 10.10.10.50, 00:48:49
C       20.0.0.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
B       20.10.11.0/24 [200/156160] via 10.10.10.50, 00:48:49
B       20.0.0.12/30 [200/0] via 10.10.10.60, 00:04:58
B       20.0.0.8/30 [200/0] via 10.10.10.60, 07:07:05
D       20.10.10.10/32 [90/156160] via 20.0.0.1, 07:13:02, FastEthernet00
B       20.10.10.50/32 [200/156160] via 10.10.10.60, 00:04:58
B       20.10.10.60/32 [200/156160] via 10.10.10.60, 07:07:05
B       20.10.10.70/32 [200/156160] via 10.10.10.50, 00:48:49 

Obrázek 5.22 : Výpis VRF směrovací tabulky směrovače PE1  
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5.4 Internet 

  Pro připojení do Internetu jsem vybral CE3 směrovač. Připojení jsem realizoval pomocí 

globální směrovací tabulky se statickým směrováním. Nejprve jsem přidal na CE směrovači, 

standardní statické směrování na odchozí rozhraní připojené k PE směrovači. Navíc jsem zde 

přidal další logické rozhraní, které bude simulovat síť za CE směrovačem připojenou               

do Internetu. Všechny tyto změny jsou ukázány na obrázku 5.23. 

   

Obrázek 5.23: Přidání statického směrování na CE3 směrovači 

 Dalším krokem je nastavení statického směrování na PE směrovači jak ukazuje obrázek 

5.24. Nejdříve se musí nastavit statické směrování z dané VRF do globální směrovací tabulky. 

Adresa dalšího skoku ve statickém směrování by měla být adresa Internetové brány. Aby mohly 

data přicházet z Internetu zpět do VPN, musíme nastavit další statické směrování do sítě VPN 

přes odchozí rozhraní PE směrovač připojeného k CE směrovači. 

Obrázek 5.24: Nastavení statického směrování na PE2 směrovači 

Pro komunikaci s Internetovou bránou jsem používal OSPF, proto jsem redistribuoval statické 

směrování do OSPF. Na obrázku 5.25 vidíme konfiguraci OSPF na PE směrovači. 
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Obrázek 5.25: Redistribuce statického směrování do OSPF na PE2 směrovači 

Protože Internetová brána je součástí MPLS sítě a chová se jako hraniční směrovač, je třeba 

nastavit na jedno rozhraní MPLS. Konfiguraci rozhraní a OSPF je zobrazeno na obrázku 5.26. 

Celá konfigurace Internetové brány je v příloze XII.  

Obrázek 5.26: Konfigurace Internetové brány 
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5.4.1 Ověření funkčnosti internetu 

 Na obrázku 5.27 můžeme vidět výpis směrovací tabulky CE3 směrovače. Vidíme zde, 

že nám přibylo statické směrování na PE směrovač. To, že nám přibylo statické směrování, 

neznamená, že nám funguje spojení do Internetu. Jediný způsob jak zjistit, jestli spojení 

funguje, je pomocí příkazu ping. 

Obrázek 5.27: Výpis směrovací tabulky CE3 směrovače připojeného do Internetu 

 Na obrázku 5.28 je zobrazena globální směrovací tabulka směrovače PE2. Tučně

zvýrazněné jsou sítě, které zde přibyly připojením Internetové brány do sítě a redistribucí 

statického směrování z VRF směrovací tabulky do globální směrovací tabulky.  

Na obrázku 5.29 vidíme výpis směrovacích tabulek Internetové brány. Můžeme zde 

vidět, že směrování do sítě patřící VPN je možné pomocí externího OSPF. Toto směrování 

vzniklo díky redistribuci statického směrování na PE směrovači. Díky tomu, že se síť patřící    

do VPN objeví v globální směrovací tabulce, jsou data směrována na Internetovou bránu 

pomocí MPLS. 
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PE2#sh ip route

100.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O       100.100.100.0 [110/784] via 10.0.0.5, 00:28:29, Serial0/1/0

20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S       20.10.11.0 [1/0] via 20.0.0.18, FastEthernet0/1

111.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       111.111.111.111 [110/784] via 10.0.0.5, 00:28:29, Serial0/1/0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks
O       10.10.10.10/32 [110/783] via 10.0.0.5, 00:28:29, Serial0/1/0
O       10.0.0.8/30 [110/1562] via 10.0.0.5, 00:28:29, Serial0/1/0
O       10.0.0.12/30 [110/1563] via 10.0.0.5, 00:28:29, Serial0/1/0
O       10.0.0.0/30 [110/782] via 10.0.0.5, 00:28:29, Serial0/1/0
C       10.0.0.4/30 is directly connected, Serial0/1/0
O       10.10.10.30/32 [110/1564] via 10.0.0.5, 00:28:29, Serial0/1/0
O       10.0.0.16/30 [110/1563] via 10.0.0.5, 00:28:31, Serial0/1/0
O       10.10.10.20/32 [110/782] via 10.0.0.5, 00:28:31, Serial0/1/0
O       10.0.0.20/30 [110/783] via 10.0.0.5, 00:28:31, Serial0/1/0
O       10.10.10.40/32 [110/1564] via 10.0.0.5, 00:28:31, Serial0/1/0
O       10.10.10.60/32 [110/1563] via 10.0.0.5, 00:28:31, Serial0/1/0
C       10.10.10.50/32 is directly connected, Loopback0 

Obrázek 5.28: Globální směrovací tabulka PE směrovače 

 Problém tohoto řešení připojení VPN k internetu je v tom, že díky redistribuci 

statického směrování do OSPF mají přístup na směrovač uvnitř VPN všechny P a PE 

směrovače. Může to být bráno jako bezpečnostní riziko. Výhodou je, že kromě tohoto jednoho 

směrovače nemá přístup do Internetu žádný jiný CE směrovač. Abych omezil bezpečnostní 

riziko, přidal jsem další logické rozhraní, které má jinou síťovou adresu. V konfiguračních 

souborech můžeme vidět, že veškerý datový provoz mimo VPN je směrován do této oddělené 

sítě.  

Předtím než připojíme směrovač z VPN do Internetu, si musíme přesně určit, jak toto 

připojení budeme realizovat, aby nedošlo k ohrožení funkce VPN. Proto jsem v tomto případě

přidal druhou síť, která by v reálné síti simulovala pracoviště uvnitř VPN, které budou mít 

přístup do Internetu. Jak vyplývá z výpisu směrovacích tabulek, síť reprezentována Lo0 daného 
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CE směrovače není propagována mimo VPN. 

Obrázek 5.29: Výpis směrovacích informací Internetové brány 
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6 Závěr 

 Možnost vytvořit virtuální privátní síť je pro poskytovatele datových a hlasových služeb 

otázka přežití. Každý poskytovatel těchto služeb se snaží maximálně využít svoji infrastrukturu, 

aniž by ji musel nákladně rozšiřovat. Z tohoto důvodu se hledaly a hledají prostředky, které tyto 

požadavky dokáží naplnit. Jednou možností je využít MPLS technologie. 

MPLS je velmi perspektivní z hlediska možnosti využití. Tato technologie slouží         

ke směrování dat v síti na základě značek, které jsou vkládány mezi linkovou a síťovou vrstvu 

RM OSI modelu. Díky tomu je možná lepší konvergence například IP a ATM sítí. To znamená, 

že díky této funkcionalitě je možná integrace MPLS technologie mezi stávající datovou 

infrastrukturu. 

Jelikož se jedná o rozsáhlou technologii, která se zabývá nejen směrováním dat pomocí 

značek, ale i o technologii, která popisuje implementaci například Ipv6, nebo MPLS TE, byla 

v této práci popsána pouze část MPLS VPN. Tato část MPLS technologie se týká tvorby 

virtuálních privátních sítí přes sdílené prostředí Internetu nebo jednotlivých poskytovatelů

služeb.  

VPN pomocí MPLS VPN se dá poměrně jednoduše implementovat. Tato koncepce 

obsahuje tři hlavní stavební bloky. Hlavní úkol v MPLS VPN síti má hraniční směrovač

poskytovatele (PE), na kterém přiřazujeme jednotlivým VPN parametry podle požadavků

zákazníků. Mezi hlavní výhodu využití MPLS VPN patří použití IP adres, které se díky 

přidaným značkám mohou překrývat. Ke každé VPN je přiřazen parametr RD, který vytvoří 

unikátní VPN4 prefix. Tento prefix je přenášen pomocí MP-BGP mezi jednotlivými                

PE směrovači. Další parametr je nazýván RT. Tento parametr určuje, jestli jsou VPN4 prefixy 

importovány nebo exportovány do dané VPN.  

Návrh sítě shrnuje možnosti MPLS VPN. V topologii sítě jsou dvě oddělené VPN.       

Na hraničních směrovačích jsou vždy připojeny dva hraniční zákaznické směrovače. Každý 

z těchto směrovačů patří do jiné VPN. Jeden směrovač s VPN 7.MBR  a jeden směrovač s VPN 

4.BRN je připojen do extranetu a nakonec jeden zákaznický směrovač je přes internetovou 

bránu připojen do Internetu. Pomocí této práce je možné vytvořit MPLS VPN síť, kdy jsou 

jednotlivé kroky nastavení popsány i s konfiguračními příkazy směrovačů. Pro připojení 

zákaznických směrovačů jsem použil EIGRP směrovací protokol. Pro přenos informací o VPN 

mezi hraničními směrovači sloužil MP-BGP. V rámci MPLS sítě byl spuštěn OSPF.                

Pro připojení do internetu jsem použil statické směrování na VRF rozhraní hraničního 
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směrovače, na kterém bylo statické směrování redistribuováno do globální směrovací tabulky.  

Z této práce vyplývá, že největší zodpovědnost je na správcích hraničních směrovačů. 

Tito správci mají odpovědnost za správné nastavení jednotlivých VPN. Zákazník si jenom 

s poskytovatelem služeb dohodne na způsobu připojení a jeho kvalitě. Na druhé straně správce 

poskytovatele se nemusí zajímat o topologii zákazníka. Jediné co musí poskytovatel vědět je, 

jaký směrovací protokol využívá zákazník pro připojení do jeho sítě a jaké služby požaduje. 

Tato práce popisuje pouze vlastní nastavení VPN a přenosu dat přes páteřní síť

poskytovatele založené na IP pomocí MPLS VPN. Při návrhu rozsáhlejší sítě musíme mít určen 

způsob přiřazování RD a RT parametrů tak, abychom neohrozili integritu zákazníka. Pokud 

budeme chtít připojit VPN do Internetu musí být poskytovatel služeb lépe informován               

o topologii zákazníka, aby mohl být vybrán nejlepší způsob připojení. Pokud by nebyl vybrán 

správný způsob nemusely by být splněny všechny požadavky zákazníka na oddělení provozu.  

Tato práce může být rozšířená o implementaci MPLS TE, ATM technologie nebo          

o přenos Ipv6 adres. Do budoucna má tato technologie velký potenciál, díky relativně snadné 

implementaci do stávajících sítí založených na Cisco zařízeních. 
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Příloha I: Konfigurace směrovače P1 

P1#sh run 
Building configuration... 

Current configuration : 1221 bytes 
! 
version 12.3 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname P1 
! 
boot-start-marker 
boot system flash:c2801-adventerprisek9-
mz.123-14.YT1.bin 
boot-end-marker 
! 
! 
no aaa new-model 
! 
resource policy 
! 
mmi polling-interval 60 
no mmi auto-configure 
no mmi pvc 
mmi snmp-timeout 180 
ip subnet-zero 
ip cef 
! 
! 
no ip dhcp use vrf connected 
! 
! 
no ip ips deny-action ips-interface 
! 
mpls ldp router-id Loopback0 force 
! 
interface Loopback0 
 ip address 10.10.10.10 255.255.255.255 
! 

interface FastEthernet0/0 
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
 mpls ip 
! 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 10.0.0.22 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
 mpls ip 
! 
interface Serial0/1/0 
 ip address 10.0.0.17 255.255.255.252 
 mpls ip 
 no fair-queue 
 clock rate 125000 
! 
interface Serial0/1/1 
 ip address 10.0.0.13 255.255.255.252 
 mpls ip 
! 
router ospf 1 
 log-adjacency-changes 
 network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0 
 network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0 
! 
ip classless 
! 
ip http server 
no ip http secure-server 
!          
control-plane 
! 
line con 0 
line aux 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
end 
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Příloha II:  Konfigurace směrovače P2 

P2#sh run 
Building configuration... 

Current configuration : 1261 bytes 
! 
version 12.4 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname P2 
! 
boot-start-marker 
boot system flash:c2801-advipservicesk9-
mz.124-22.T.bin 
boot-end-marker 
! 
logging message-counter syslog 
! 
no aaa new-model 
dot11 syslog 
ip source-route 
! 
! 
! 
! 
ip cef     
no ipv6 cef 
!          
multilink bundle-name authenticated 
! 
voice-card 0 
! 
archive 
 log config 
  hidekeys 
!  
interface Loopback0 
 ip address 10.10.10.20 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
 mpls ip 
! 

interface FastEthernet0/1 
 no ip address 
 shutdown 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Serial0/1/0 
 ip address 10.0.0.5 255.255.255.252 
 mpls ip 
! 
interface Serial0/1/1 
 ip address 10.0.0.9 255.255.255.252 
 mpls ip 
! 
router ospf 1 
 log-adjacency-changes 
 network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0 
 network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0 
! 
ip forward-protocol nd 
ip http server 
no ip http secure-server 
! 
mpls ldp router-id Loopback0 force 
! 
control-plane 
! 
ccm-manager fax protocol cisco 
! 
mgcp fax t38 ecm 
! 
line con 0 
line aux 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
scheduler allocate 20000 1000 
end 
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Příloha III: Konfigurace směrovače PE1 

PE1#sh run 
Building configuration... 

Current configuration : 2737 bytes 
! 
version 12.4 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname PE1 
! 
boot-start-marker 
boot system flash:c2801-advipservicesk9-
mz.124-22.T.bin 
boot-end-marker 
! 
logging message-counter syslog 
! 
no aaa new-model 
dot11 syslog 
ip source-route 
! 
ip cef     
ip vrf 4.BRN 
 rd 1:1 
 route-target export 1:1 
 route-target export 1:3 
 route-target import 1:1 
 route-target import 1:3 
! 
ip vrf 7.MBR 
 rd 1:2 
 route-target export 1:2 
 route-target import 1:2 
! 
no ipv6 cef 
! 
multilink bundle-name authenticated 
!   
voice-card 0 
! 
archive 
 log config 
  hidekeys 
!          
! 
interface Loopback0 

 ip address 10.10.10.30 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip vrf forwarding 4.BRN 
 ip address 20.0.0.2 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet0/1 
 ip vrf forwarding 7.MBR 
 ip address 20.0.0.6 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
!          
interface Serial0/1/0 
 ip address 10.0.0.18 255.255.255.252 
 mpls ip 
 no fair-queue 
 clock rate 125000 
! 
interface Serial0/1/1 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 125000 
! 
router eigrp 1 
 auto-summary 
 ! 
 address-family ipv4 vrf 7.MBR 
  redistribute bgp 100 metric 128 20000 255 
1 1500 
  network 20.0.0.4 0.0.0.3 
  auto-summary 
  autonomous-system 2 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv4 vrf 4.BRN 
  redistribute bgp 100 metric 128 20000 255 
1 1500 
  network 20.0.0.0 0.0.0.255 
  no auto-summary 
  autonomous-system 1 
 exit-address-family 
! 
router ospf 1 
 log-adjacency-changes 
 network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0 
 network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0 
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! 
router bgp 100 
 no synchronization 
 bgp log-neighbor-changes 
 neighbor 10.10.10.40 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.40 update-source 
Loopback0 
 neighbor 10.10.10.50 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.50 update-source 
Loopback0 
 neighbor 10.10.10.60 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.60 update-source 
Loopback0 
 no auto-summary 
 ! 
 address-family vpnv4 
  neighbor 10.10.10.40 activate 
  neighbor 10.10.10.40 send-community both 
  neighbor 10.10.10.50 activate 
  neighbor 10.10.10.50 send-community both 
  neighbor 10.10.10.60 activate 
  neighbor 10.10.10.60 send-community both 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv4 vrf 7.MBR 
  redistribute eigrp 2 
  no synchronization 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv4 vrf 4.BRN 
  redistribute eigrp 1 
  no synchronization 
 exit-address-family 
! 
ip forward-protocol nd 
ip http server 
no ip http secure-server 
! 
mpls ldp router-id Loopback0 force 
! 
control-plane 
! 
! 
! 
ccm-manager fax protocol cisco 
mgcp fax t38 ecm 
! 
line con 0 
line aux 0 

line vty 0 4 
 login 
! 
scheduler allocate 20000 1000 
end 
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Příloha IV:  Konfigurace směrovače PE2 

PE2#sh run 
Building configuration... 

Current configuration : 2837 bytes 
! 
version 12.4 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname PE2 
! 
boot-start-marker 
boot system flash:c2801-advipservicesk9-
mz.124-22.T.bin 
boot-end-marker 
! 
logging message-counter syslog 
! 
no aaa new-model 
dot11 syslog 
ip source-route 
! 
! 
! 
! 
ip cef     
ip vrf 4.BRN 
 rd 1:1 
 route-target export 1:1 
 route-target import 1:1 
! 
ip vrf 7.MBR 
 rd 1:2 
 route-target export 1:2 
 route-target import 1:2 
! 
no ipv6 cef 
! 
multilink bundle-name authenticated 
! 
voice-card 0 
! 
archive 
 log config 
  hidekeys 
!  
interface Loopback0 

 ip address 10.10.10.50 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip vrf forwarding 7.MBR 
 ip address 20.0.0.21 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet0/1 
 ip vrf forwarding 4.BRN 
 ip address 20.0.0.17 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Serial0/1/0 
 ip address 10.0.0.6 255.255.255.252 
 mpls ip 
 no fair-queue 
 clock rate 125000 
! 
interface Serial0/1/1 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 125000 
! 
router eigrp 1 
 auto-summary 
 ! 
 address-family ipv4 vrf 7.MBR 
  redistribute bgp 100 metric 128 20000 255 
1 1500 
  network 20.0.0.20 0.0.0.3 
  auto-summary 
  autonomous-system 2 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv4 vrf 4.BRN 
  redistribute bgp 100 metric 128 20000 255 
1 1500 
  network 20.0.0.16 0.0.0.3 
  no auto-summary 
  autonomous-system 1 
 exit-address-family 
! 
router ospf 1 
 log-adjacency-changes 
 redistribute static subnets 
 network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0 
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 network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0 
! 
router bgp 100 
 no synchronization 
 bgp log-neighbor-changes 
 neighbor 10.10.10.30 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.30 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.40 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.40 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.60 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.60 update-source Loopback0 
 no auto-summary 
 ! 
 address-family vpnv4 
  neighbor 10.10.10.30 activate 
  neighbor 10.10.10.30 send-community both 
  neighbor 10.10.10.40 activate 
  neighbor 10.10.10.40 send-community both 
  neighbor 10.10.10.60 activate 
  neighbor 10.10.10.60 send-community both 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv4 vrf 7.MBR 
  redistribute eigrp 2 
  no synchronization 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv4 vrf 4.BRN 
  redistribute eigrp 1 
  no synchronization 
 exit-address-family 
! 
ip forward-protocol nd 
ip route 20.10.11.0 255.255.255.0 
FastEthernet0/1 20.0.0.18 
ip route vrf 4.BRN 0.0.0.0 0.0.0.0 
100.100.100.100 global 
ip http server 
no ip http secure-server 
! 
!          
! 
mpls ldp router-id Loopback0 force 
! 
control-plane 
! 
ccm-manager fax protocol cisco 
! 
mgcp fax t38 ecm 

! 
line con 0 
line aux 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
scheduler allocate 20000 1000 
end 
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Příloha V: Konfigurace směrovače PE3 

PE3#sh run 
Building configuration... 

Current configuration : 2910 bytes 
! 
version 12.4 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname PE3 
! 
boot-start-marker 
boot system flash:c2801-advipservicesk9-
mz.124-22.T.bin 
boot-end-marker 
! 
logging message-counter syslog 
! 
aaa new-model 
! 
aaa authentication ppp default local 
! 
aaa session-id common 
dot11 syslog 
ip source-route 
! 
ip cef 
ip vrf 7.MBR 
 rd 1:1 
 route-target export 1:1 
 route-target import 1:1 
! 
ip vrf 7.MBR 
 rd 1:2 
 route-target export 1:2 
 route-target export 1:3 
 route-target import 1:2 
 route-target import 1:3 
! 
no ipv6 cef 
! 
multilink bundle-name authenticated 
! 
vpdn enable 
voice-card 0 
!          
archive 

 log config 
  hidekeys 
! 
interface Loopback0 
 ip address 10.10.10.60 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip vrf forwarding 7.MBR 
 ip address 20.0.0.9 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet0/1 
 ip vrf forwarding 7.MBR 
 ip address 20.0.0.13 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Serial0/1/0 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 125000 
! 
interface Serial0/1/1 
 ip address 10.0.0.10 255.255.255.252 
 mpls ip 
 clock rate 125000 
! 
interface Serial0/2/0 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 125000 
!          
interface Serial0/2/1 
 no ip address 
 shutdown 
! 
router eigrp 1 
 auto-summary 
 ! 
 address-family ipv4 vrf 7.MBR 
  redistribute bgp 100 metric 128 20000 255 
1 1500 
  network 20.0.0.12 0.0.0.3 
  auto-summary 
  autonomous-system 2 
 exit-address-family 
 ! 
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 address-family ipv4 vrf 7.MBR 
  redistribute bgp 100 metric 128 20000 255 
1 1500 
  network 20.0.0.8 0.0.0.3 
  no auto-summary 
  autonomous-system 1 
 exit-address-family 
! 
router ospf 1 
 log-adjacency-changes 
 network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0 
 network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0 
! 
router bgp 100 
 no synchronization 
 bgp log-neighbor-changes 
 neighbor 10.10.10.30 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.30 update-source 
Loopback0 
 neighbor 10.10.10.40 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.40 update-source 
Loopback0 
 neighbor 10.10.10.50 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.50 update-source 
Loopback0 
 no auto-summary 
 ! 
 address-family vpnv4 
  neighbor 10.10.10.30 activate 
  neighbor 10.10.10.30 send-community 
both 
  neighbor 10.10.10.40 activate 
  neighbor 10.10.10.40 send-community 
both 
  neighbor 10.10.10.50 activate 
  neighbor 10.10.10.50 send-community 
both 
 exit-address-family 
 !         
 address-family ipv4 vrf 7.MBR 
  redistribute eigrp 2 
  no synchronization 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv4 vrf 7.MBR 
  redistribute eigrp 1 
  no synchronization 
 exit-address-family 
! 

ip forward-protocol nd 
ip http server 
no ip http secure-server 
! 
mpls ldp router-id Loopback0 force 
! 
control-plane 
! 
ccm-manager fax protocol cisco 
! 
mgcp fax t38 ecm 
! 
line con 0 
line aux 0 
line vty 0 4 
! 
scheduler allocate 20000 1000 
end 
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Příloha VI:  Konfigurace směrovače CE1 

CE1#sh run 
Building configuration... 

Current configuration : 1347 bytes 
! 
version 12.4 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname CE1 
! 
boot-start-marker 
boot system flash:c2801-advipservicesk9-
mz.124-22.T.bin 
boot-end-marker 
! 
logging message-counter syslog 
! 
no aaa new-model 
dot11 syslog 
ip source-route 
! 
ip cef     
no ipv6 cef 
! 
multilink bundle-name authenticated 
! 
voice-card 0 
! 
archive 
 log config 
  hidekeys 
!  
interface Loopback0 
 ip address 20.10.10.10 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 20.0.0.1 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet0/1 
 no ip address 
 shutdown 
 duplex auto 
 speed auto 

! 
interface Serial0/1/0 
 no ip address 
 shutdown 
 no fair-queue 
 clock rate 125000 
! 
interface Serial0/1/1 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 125000 
! 
interface Serial0/2/0 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 125000 
! 
interface Serial0/2/1 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 125000 
! 
router eigrp 1 
 network 20.0.0.0 0.0.255.255 
 network 20.10.10.0 0.0.0.255 
 no auto-summary 
! 
ip forward-protocol nd 
ip http server 
no ip http secure-server 
! 
control-plane 
! 
ccm-manager fax protocol cisco 
! 
mgcp fax t38 ecm 
! 
line con 0 
line aux 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
scheduler allocate 20000 1000 
end        
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Příloha VII:  Konfigurace směrovače CE2 

CE2#sh run 
Building configuration... 

Current configuration : 1554 bytes 
! 
version 12.2 
no service pad 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname CE2 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
no aaa new-model 
system mtu routing 1500 
ip subnet-zero 
ip routing 
! 
spanning-tree mode pvst 
spanning-tree etherchannel guard misconfig 
spanning-tree extend system-id 
! 
vlan internal allocation policy ascending 
! 
interface Loopback0 
 ip address 20.10.10.20 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/1 
 no switchport 
 ip address 20.0.0.5 255.255.255.252 
! 
interface FastEthernet0/2       
interface FastEthernet0/3 
interface FastEthernet0/4 
interface FastEthernet0/5 
interface FastEthernet0/6 
interface FastEthernet0/7 
interface FastEthernet0/8 
interface FastEthernet0/9 
interface FastEthernet0/10 
interface FastEthernet0/11 
interface FastEthernet0/12 
interface FastEthernet0/13 
interface FastEthernet0/14 

ineterface FastEthernet0/15 
interface FastEthernet0/16 
interface FastEthernet0/17 
interface FastEthernet0/18 
interface FastEthernet0/19 
interface FastEthernet0/20 
interface FastEthernet0/21 
interface FastEthernet0/22 
interface FastEthernet0/23 
interface FastEthernet0/24 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
!          
interface GigabitEthernet0/2 
! 
interface Vlan1 
 ip address 20.0.1.1 255.255.255.0 
! 
router eigrp 2 
 no auto-summary 
 network 20.0.0.0 0.0.255.255 
 network 20.10.10.0 0.0.0.255 
! 
ip classless 
ip http server 
ip http secure-server 
! 
control-plane 
! 
line con 0 
line vty 5 15 
! 
end 
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Příloha VIII:  Konfigurace směrovače CE3 

CE3#sh run 
Building configuration... 

Current configuration : 3354 bytes 
! 
version 12.2 
no service pad 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname CE3 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
no aaa new-model 
system mtu routing 1500 
ip subnet-zero 
ip routing 
no ip domain-lookup 
! 
spanning-tree mode pvst 
spanning-tree etherchannel guard misconfig 
spanning-tree extend system-id 
! 
vlan internal allocation policy ascending 
! 
interface Loopback0 
 ip address 20.10.10.70 255.255.255.255 
!          
interface Loopback1 
 ip address 20.10.11.1 255.255.255.0 
! 
interface FastEthernet0/1 
 no switchport 
 ip address 20.0.0.18 255.255.255.252 
! 
interface FastEthernet0/2 
interface FastEthernet0/3 
interface FastEthernet0/4 
interface FastEthernet0/5 
interface FastEthernet0/6 
interface FastEthernet0/7 
interface FastEthernet0/8 
interface FastEthernet0/9 
interface FastEthernet0/10 
interface FastEthernet0/11 

interface FastEthernet0/12 
interface FastEthernet0/13 
interface FastEthernet0/14 
interface FastEthernet0/15 
interface FastEthernet0/16 
interface FastEthernet0/17 
interface FastEthernet0/18 
interface FastEthernet0/19 
interface FastEthernet0/20 
interface FastEthernet0/21 
interface FastEthernet0/22 
interface FastEthernet0/23 
interface FastEthernet0/24 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
! 
interface GigabitEthernet0/2 
! 
interface Vlan1 
 no ip address 
 shutdown 
! 
router eigrp 1 
 no auto-summary 
 network 20.0.0.0 0.0.255.255 
 network 20.10.0.0 0.0.255.255 
! 
ip classless 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.0.0.17 
ip http server 
ip http secure-server 
! 
control-plane 
! 
line con 0 
 logging synchronous 
line vty 0 4 
 login 
line vty 5 15 
 login 
! 
end 
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Příloha IX:  Konfigurace směrovače CE4 

CE4#sh run 
Building configuration... 

Current configuration : 1170 bytes 
! 
version 12.4 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname CE4 
! 
boot-start-marker 
boot system flash:c2801-advipservicesk9-
mz.124-22.T.bin 
boot-end-marker 
! 
logging message-counter syslog 
! 
no aaa new-model 
dot11 syslog 
ip source-route 
! 
ip cef     
no ipv6 cef 
!          
multilink bundle-name authenticated 
!          
voice-card 0 
! 
archive 
 log config 
  hidekeys 
!  
interface Loopback0 
 ip address 20.10.10.80 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 20.0.0.22 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet0/1 
 no ip address 
 shutdown 
 duplex auto 

 speed auto 
! 
interface Serial0/1/0 
 no ip address 
 shutdown 
 no fair-queue 
 clock rate 125000 
! 
interface Serial0/1/1 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 125000 
! 
router eigrp 2 
 network 20.0.0.0 
 auto-summary 
! 
ip forward-protocol nd 
ip http server 
no ip http secure-server 
! 
control-plane 
! 
ccm-manager fax protocol cisco 
! 
mgcp fax t38 ecm 
!          
line con 0 
line aux 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
scheduler allocate 20000 1000 
end 
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Příloha X: Konfigurace směrovače CE5 

CE5#sh run 
Building configuration... 

Current configuration : 1155 bytes 
! 
version 12.4 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname CE5 
! 
boot-start-marker 
boot system flash:c2801-advipservicesk9-
mz.124-22.T.bin 
boot-end-marker 
! 
logging message-counter syslog 
! 
no aaa new-model 
dot11 syslog 
ip source-route 
! 
! 
! 
! 
ip cef     
no ipv6 cef 
! 
multilink bundle-name authenticated 
! 
voice-card 0 
! 
archive 
 log config 
  hidekeys 
!  
interface Loopback0 
 ip address 20.10.10.50 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/0 
 no ip address 
 shutdown 
 duplex auto 
 speed auto 
! 

interface FastEthernet0/1 
 ip address 20.0.0.14 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Serial0/1/0 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 125000 
! 
interface Serial0/1/1 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 125000 
! 
router eigrp 2 
 network 20.0.0.0 
 auto-summary 
! 
ip forward-protocol nd 
ip http server 
no ip http secure-server 
! 
control-plane 
! 
ccm-manager fax protocol cisco 
! 
mgcp fax t38 ecm 
! 
line con 0 
line aux 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
scheduler allocate 20000 1000 
end 
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Příloha XI:  Konfigurace směrovače CE6 

CE6#sh run 
Building configuration... 

Current configuration : 1213 bytes 
! 
version 12.4 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname CE6 
! 
boot-start-marker 
boot system flash:c2801-advipservicesk9-
mz.124-22.T.bin 
boot-end-marker 
! 
logging message-counter syslog 
! 
no aaa new-model 
dot11 syslog 
ip source-route 
! 
ip cef     
no ipv6 cef 
! 
multilink bundle-name authenticated 
! 
voice-card 0 
! 
archive 
 log config 
  hidekeys 
!  
interface Loopback0 
 ip address 20.10.10.60 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 20.0.0.10 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet0/1 
 no ip address 
 shutdown 
 duplex auto 
 speed auto 
! 

interface Serial0/1/0 
 no ip address 
 shutdown 
 no fair-queue 
 clock rate 125000 
! 
interface Serial0/1/1 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 125000 
! 
router eigrp 1 
 network 20.0.0.0 0.0.255.255 
 network 20.10.10.0 0.0.0.255 
 no auto-summary 
! 
ip forward-protocol nd 
ip http server 
no ip http secure-server 
! 
control-plane 
! 
ccm-manager fax protocol cisco 
! 
mgcp fax t38 ecm 
! 
line con 0 
line aux 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
scheduler allocate 20000 1000 
end 
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Příloha XII:  Konfigurace Inernetové brány 

InternetGW#sh run 
Building configuration... 

Current configuration : 1217 bytes 
! 
version 12.4 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname InternetGW 
! 
boot-start-marker 
boot system flash:c2801-advipservicesk9-
mz.124-22.T.bin 
boot-end-marker 
! 
logging message-counter syslog 
! 
no aaa new-model 
dot11 syslog 
ip source-route 
! 
! 
! 
! 
ip cef     
no ipv6 cef 
! 
multilink bundle-name authenticated 
! 
voice-card 0 
! 
archive 
 log config 
  hidekeys 
! 
interface Loopback0 
 ip address 111.111.111.111 
255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 100.100.100.100 255.255.255.0 
 duplex auto 
 speed auto 
interface FastEthernet0/1 

 ip address 10.0.0.21 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
 mpls ip 
! 
interface Serial0/1/0 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 125000 
! 
interface Serial0/1/1 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 125000 
! 
router ospf 1 
 log-adjacency-changes 
 network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0 
! 
ip forward-protocol nd 
ip http server 
no ip http secure-server 
! 
control-plane 
! 
ccm-manager fax protocol cisco 
! 
mgcp fax t38 ecm 
! 
line con 0 
line aux 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
scheduler allocate 20000 1000 
end 
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Příloha XIII:  Výpisy globální směrovací tabulky P1 a P2 směrovačů

P1#sh ip route 
Gateway of last resort is not set 

     100.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 
O       100.100.100.0 [110/2] via 10.0.0.21, 00:00:10, FastEthernet0/1 
     20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 
O E2    20.10.11.0 [110/20] via 10.0.0.2, 00:00:10, FastEthernet0/0 
     111.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets 
O       111.111.111.111 [110/2] via 10.0.0.21, 00:00:10, FastEthernet0/1 
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks 
C       10.10.10.10/32 is directly connected, Loopback0 
O       10.0.0.8/30 [110/782] via 10.0.0.2, 00:00:10, FastEthernet0/0 
C       10.0.0.12/30 is directly connected, Serial0/1/1 
C       10.0.0.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0 
O       10.0.0.4/30 [110/782] via 10.0.0.2, 00:00:10, FastEthernet0/0 
O       10.10.10.30/32 [110/782] via 10.0.0.18, 00:00:10, Serial0/1/0 
C       10.0.0.16/30 is directly connected, Serial0/1/0 
O       10.10.10.20/32 [110/2] via 10.0.0.2, 00:00:13, FastEthernet0/0 
C       10.0.0.20/30 is directly connected, FastEthernet0/1 
O       10.10.10.40/32 [110/782] via 10.0.0.14, 00:00:13, Serial0/1/1 
O       10.10.10.60/32 [110/783] via 10.0.0.2, 00:00:13, FastEthernet0/0 
O       10.10.10.50/32 [110/783] via 10.0.0.2, 00:00:13, FastEthernet0/0 

P2#sh ip route 
Gateway of last resort is not set 

     100.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 
O       100.100.100.0 [110/3] via 10.0.0.1, 00:53:54, FastEthernet0/0 
     20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 
O E2    20.10.11.0 [110/20] via 10.0.0.6, 00:38:19, Serial0/1/0 
     111.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets 
O       111.111.111.111 [110/3] via 10.0.0.1, 00:53:54, FastEthernet0/0 
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks 
O       10.10.10.10/32 [110/2] via 10.0.0.1, 00:53:54, FastEthernet0/0 
C       10.0.0.8/30 is directly connected, Serial0/1/1 
O       10.0.0.12/30 [110/782] via 10.0.0.1, 00:53:54, FastEthernet0/0 
C       10.0.0.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0 
C       10.0.0.4/30 is directly connected, Serial0/1/0 
O       10.10.10.30/32 [110/783] via 10.0.0.1, 00:53:54, FastEthernet0/0 
O       10.0.0.16/30 [110/782] via 10.0.0.1, 00:53:55, FastEthernet0/0 
C       10.10.10.20/32 is directly connected, Loopback0 
O       10.0.0.20/30 [110/2] via 10.0.0.1, 00:53:55, FastEthernet0/0 
O       10.10.10.40/32 [110/783] via 10.0.0.1, 00:53:55, FastEthernet0/0 
O       10.10.10.60/32 [110/782] via 10.0.0.10, 00:53:55, Serial0/1/1 
O       10.10.10.50/32 [110/782] via 10.0.0.6, 00:51:36, Serial0/1/0 
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Příloha XIV:  Výpisy MPLS směrovací tabulky směrovačů P1 a P2  

P1#sh mpls forwarding-table  
Local  Outgoing    Prefix               Bytes tag  Outgoing   Next Hop     
tag      tag or VC   or Tunnel Id      switched   interface               
16       Pop tag     10.0.0.4/30                 0          Fa0/0      10.0.0.2      
17       Pop tag     10.10.10.30/32      189856     Se0/1/0    point2point   
18       Pop tag     10.10.10.40/32      169440     Se0/1/1    point2point   
19       Pop tag     10.0.0.8/30                 0          Fa0/0      10.0.0.2      
20       Pop tag     10.10.10.20/32           0          Fa0/0      10.0.0.2      
21       22             10.10.10.50/32         193        Fa0/0      10.0.0.2      
22       21             10.10.10.60/32         193        Fa0/0      10.0.0.2      
23       Pop tag     100.100.100.0/24   14914      Fa0/1      10.0.0.21     
24       Pop tag     111.111.111.111/32  3513      Fa0/1      10.0.0.21     
25       26             20.10.11.0/24             0          Fa0/0      10.0.0.2  

P2#sh mpls forwarding-table  
Local  Outgoing        Prefix               Bytes Label   Outgoing   Next Hop  
Label  Label or VC   or Tunnel Id      Switched       interface            
16       Pop Label     10.10.10.10/32         0               Fa0/0      10.0.0.1  
17       17                 10.10.10.30/32     140051         Fa0/0      10.0.0.1  
18       Pop Label     10.0.0.16/30             0               Fa0/0      10.0.0.1  
19       Pop Label     10.0.0.12/30             0               Fa0/0      10.0.0.1  
20       18                 10.10.10.40/32     127968         Fa0/0      10.0.0.1  
21       Pop Label     10.10.10.60/32     178844         Se0/1/1    point2po  
22       Pop Label     10.10.10.50/32     21155           Se0/1/0    point2po  
23       Pop Label     10.0.0.20/30           108             Fa0/0      10.0.0.1  
24       23                 100.100.100.0/24  15694          Fa0/0      10.0.0.1  
25       24                 111.111.111.111/32  3737          Fa0/0      10.0.0.1  
26       33                 20.10.11.0/24           540           Se0/1/0    point2po  
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Příloha XV: Výpisy globální směrovací tabulky směrovačů PE  

PE1#sh ip route 
Gateway of last resort is not set 

     100.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 
O       100.100.100.0 [110/783] via 10.0.0.17, 01:40:36, Serial0/1/0 
     20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 
O E2    20.10.11.0 [110/20] via 10.0.0.17, 00:35:13, Serial0/1/0 
     111.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets 
O       111.111.111.111 [110/783] via 10.0.0.17, 01:40:36, Serial0/1/0 
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks 
O       10.10.10.10/32 [110/782] via 10.0.0.17, 09:25:52, Serial0/1/0 
O       10.0.0.8/30 [110/1563] via 10.0.0.17, 07:07:01, Serial0/1/0 
O       10.0.0.12/30 [110/1562] via 10.0.0.17, 09:14:44, Serial0/1/0 
O       10.0.0.0/30 [110/782] via 10.0.0.17, 07:07:11, Serial0/1/0 
O       10.0.0.4/30 [110/1563] via 10.0.0.17, 00:50:42, Serial0/1/0 
C       10.10.10.30/32 is directly connected, Loopback0 
C       10.0.0.16/30 is directly connected, Serial0/1/0 
O       10.10.10.20/32 [110/783] via 10.0.0.17, 07:07:03, Serial0/1/0 
O       10.0.0.20/30 [110/782] via 10.0.0.17, 01:40:48, Serial0/1/0 
O       10.10.10.40/32 [110/1563] via 10.0.0.17, 09:14:36, Serial0/1/0 
O       10.10.10.60/32 [110/1564] via 10.0.0.17, 07:07:03, Serial0/1/0 
O       10.10.10.50/32 [110/1564] via 10.0.0.17, 00:48:34, Serial0/1/0 

PE2#sh ip route 
Gateway of last resort is not set 

     100.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 
O       100.100.100.0 [110/784] via 10.0.0.9, 01:31:27, Serial0/1/1 
     20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 
O E2    20.10.11.0 [110/20] via 10.0.0.9, 00:26:09, Serial0/1/1 
     111.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets 
O       111.111.111.111 [110/784] via 10.0.0.9, 01:31:27, Serial0/1/1 
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks 
O       10.10.10.10/32 [110/783] via 10.0.0.9, 06:57:53, Serial0/1/1 
C       10.0.0.8/30 is directly connected, Serial0/1/1 
O       10.0.0.12/30 [110/1563] via 10.0.0.9, 06:57:53, Serial0/1/1 
O       10.0.0.0/30 [110/782] via 10.0.0.9, 06:57:53, Serial0/1/1 
O       10.0.0.4/30 [110/1562] via 10.0.0.9, 00:41:33, Serial0/1/1 
O       10.10.10.30/32 [110/1564] via 10.0.0.9, 06:57:53, Serial0/1/1 
O       10.0.0.16/30 [110/1563] via 10.0.0.9, 06:57:56, Serial0/1/1 
O       10.10.10.20/32 [110/782] via 10.0.0.9, 08:42:05, Serial0/1/1 
O       10.0.0.20/30 [110/783] via 10.0.0.9, 01:31:40, Serial0/1/1 
O       10.10.10.40/32 [110/1564] via 10.0.0.9, 06:57:56, Serial0/1/1 
C       10.10.10.60/32 is directly connected, Loopback0 
O       10.10.10.50/32 [110/1563] via 10.0.0.9, 00:39:27, Serial0/1/1 
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PE3#sh ip route 
Gateway of last resort is not set 

     100.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 
O       100.100.100.0 [110/784] via 10.0.0.5, 00:28:29, Serial0/1/0 
     20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 
S       20.10.11.0 [1/0] via 20.0.0.18, FastEthernet0/1 
     111.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets 
O       111.111.111.111 [110/784] via 10.0.0.5, 00:28:29, Serial0/1/0 
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks 
O       10.10.10.10/32 [110/783] via 10.0.0.5, 00:28:29, Serial0/1/0 
O       10.0.0.8/30 [110/1562] via 10.0.0.5, 00:28:29, Serial0/1/0 
O       10.0.0.12/30 [110/1563] via 10.0.0.5, 00:28:29, Serial0/1/0 
O       10.0.0.0/30 [110/782] via 10.0.0.5, 00:28:29, Serial0/1/0 
C       10.0.0.4/30 is directly connected, Serial0/1/0 
O       10.10.10.30/32 [110/1564] via 10.0.0.5, 00:28:29, Serial0/1/0 
O       10.0.0.16/30 [110/1563] via 10.0.0.5, 00:28:31, Serial0/1/0 
O       10.10.10.20/32 [110/782] via 10.0.0.5, 00:28:31, Serial0/1/0 
O       10.0.0.20/30 [110/783] via 10.0.0.5, 00:28:31, Serial0/1/0 
O       10.10.10.40/32 [110/1564] via 10.0.0.5, 00:28:31, Serial0/1/0 
O       10.10.10.60/32 [110/1563] via 10.0.0.5, 00:28:31, Serial0/1/0 
C       10.10.10.50/32 is directly connected, Loopback0 
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Příloha XVI:  Výpisy MPLS směrovací tabulky směrovačů PE  

PE1#sh mpls forwarding-table  
Local  Outgoing        Prefix               Bytes Label   Outgoing   Next Hop  
Label  Label or VC   or Tunnel Id      Switched       interface            
16        19                 10.0.0.8/30              0             Se0/1/0    point2po  
17        Pop Label     10.10.10.10/32        0             Se0/1/0    point2po  
18        22                 10.10.10.60/32        0             Se0/1/0    point2po  
19        Pop Label     10.0.0.12/30            0             Se0/1/0    point2po  
20       18                   10.10.10.40/32       0             Se0/1/0    point2po  
21       25                   20.10.11.0/24         0             Se0/1/0    point2po  
22       21                   10.10.10.50/32       0             Se0/1/0    point2po  
23       20                   10.10.10.20/32       0             Se0/1/0    point2po  
24       16                   10.0.0.4/30             0             Se0/1/0    point2po  
25       No Label        20.10.10.10/32[V] 1140          Fa0/0      20.0.0.1  
26       No Label        20.0.0.0/30[V]       570           aggregate/4.BRN  
27       Pop Label      10.0.0.0/30              0             Se0/1/0    point2po  
29       Pop Label      10.0.0.20/30            0             Se0/1/0    point2po  
30       23                  100.100.100.0/24    0             Se0/1/0    point2po  
31       24                  111.111.111.111/32 0             Se0/1/0    point2po  
33       No Label      20.0.0.4/30[V]          0             aggregate/7.MBR   
34       No Label      20.10.10.20/32[V]    0             Fa0/1      20.0.0.5   

PE2#sh mpls forwarding-table  
Local  Outgoing        Prefix                Bytes Label   Outgoing   Next Hop  
Label  Label or VC   or Tunnel Id      Switched        interface            
16       21                  10.10.10.60/32        0               Se0/1/0    point2po  
17      19                   10.0.0.12/30            0               Se0/1/0    point2po  
18      18                   10.0.0.16/30            0               Se0/1/0    point2po  
19      Pop Label       10.10.10.20/32        0               Se0/1/0    point2po  
20      16                   10.10.10.10/32        0               Se0/1/0    point2po  
21      17                   10.10.10.30/32        0               Se0/1/0    point2po  
22      20                   10.10.10.40/32        0               Se0/1/0    point2po  
23      Pop Label       10.0.0.8/30              0               Se0/1/0    point2po  
24      Pop Label       10.0.0.0/30              0               Se0/1/0    point2po  
25      No Label        20.0.0.16/30[V]       0               aggregate/4.BRN    
26      No Label        20.0.0.20/30[V]       0               aggregate/7.MBR   
27      No Label        20.10.10.70/32[V] 570             Fa0/1      20.0.0.1  
28      No Label        20.10.10.80/32[V]   0               Fa0/0      20.0.0.2  
29      25                  111.111.111.111/32   0               Se0/1/0    point2po  
30      23                  10.0.0.20/30              0               Se0/1/0    point2po  
31      24                  100.100.100.0/24      0               Se0/1/0    point2po  
32      No Label       20.10.11.0/24[V]    570              Fa0/1      20.0.0.1  
33      No Label       20.10.11.0/24         570              Fa0/1      20.0.0.1  
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Příloha XVII:  Výpisy směrovací tabulky směrovačů PE, pro VRF 4.BRN 

PE1#sh ip route vrf 4.BRN 
Routing Table: 4.BRN 
Gateway of last resort is not set 

     20.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks 
B       20.0.0.16/30 [200/0] via 10.10.10.50, 00:48:49 
C       20.0.0.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0 
B       20.10.11.0/24 [200/156160] via 10.10.10.50, 00:48:49 
B       20.0.0.12/30 [200/0] via 10.10.10.60, 00:04:58 
B       20.0.0.8/30 [200/0] via 10.10.10.60, 07:07:05 
D       20.10.10.10/32 [90/156160] via 20.0.0.1, 07:13:02, FastEthernet00 
B       20.10.10.50/32 [200/156160] via 10.10.10.60, 00:04:58 
B       20.10.10.60/32 [200/156160] via 10.10.10.60, 07:07:05 
B       20.10.10.70/32 [200/156160] via 10.10.10.50, 00:48:49 

PE2#sh ip route vrf 4.BRN 
Routing Table: 4.BRN 
Gateway of last resort is 100.100.100.100 to network 0.0.0.0 

     20.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 3 masks 
C       20.0.0.16/30 is directly connected, FastEthernet0/1 
B       20.0.0.0/30 [200/0] via 10.10.10.30, 00:29:46 
D       20.10.11.0/24 [90/156160] via 20.0.0.18, 00:31:51, FastEthernet01 
B       20.0.0.8/30 [200/0] via 10.10.10.60, 00:29:46 
B       20.10.10.10/32 [200/156160] via 10.10.10.30, 00:29:46 
B       20.10.10.60/32 [200/156160] via 10.10.10.60, 00:29:46 
D       20.10.10.70/32 [90/156160] via 20.0.0.18, 00:31:51, FastEthernet1 
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 100.100.100.100 

PE3#sh ip route vrf 4.BRN 
Routing Table: 4.BRN 
Gateway of last resort is not set 

     20.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks 
B       20.0.0.16/30 [200/0] via 10.10.10.50, 00:39:44 
B       20.0.0.0/30 [200/0] via 10.10.10.30, 00:03:23 
B       20.10.11.0/24 [200/156160] via 10.10.10.50, 00:39:44 
B       20.0.0.12/30 is directly connected, 00:02:04, FastEthernet0/1 
C       20.0.0.8/30 is directly connected, FastEthernet0/0 
B       20.10.10.10/32 [200/156160] via 10.10.10.30, 00:03:23 
D       20.10.10.60/32 [90/156160] via 20.0.0.10, 07:52:28, FastEthernet0 
B       20.10.10.70/32 [200/156160] via 10.10.10.50, 00:39:44 
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Příloha XVIII:  Výpisy směrovací tabulky směrovačů PE, pro VRF 7.MBR 

PE1#sh ip route vrf 7.MBR 

Routing Table: 7.MBR 
Gateway of last resort is not set 

     20.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks 
D       20.10.10.20/32 [90/156160] via 20.0.0.5, 02:53:25, FastEthernet01 
B       20.0.0.20/30 [200/0] via 10.10.10.50, 00:49:30 
C       20.0.0.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1 
B       20.0.0.12/30 [200/0] via 10.10.10.60, 00:05:50 
B       20.10.10.50/32 [200/156160] via 10.10.10.60, 00:05:50 
B       20.10.10.80/32 [200/156160] via 10.10.10.50, 00:49:30 

PE2#sh ip route vrf 7.MBR 

Routing Table: 7.MBR 
Gateway of last resort is not set 

     20.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks 
B       20.10.10.20/32 [200/156160] via 10.10.10.30, 00:31:15 
C       20.0.0.20/30 is directly connected, FastEthernet0/0 
B       20.0.0.4/30 [200/0] via 10.10.10.30, 00:31:15 
B       20.0.0.12/30 [200/0] via 10.10.10.60, 00:00:11 
B       20.10.10.50/32 [200/156160] via 10.10.10.60, 00:00:11 
D       20.10.10.80/32 [90/156160] via 20.0.0.22, 00:33:25, FastEthernet0 

PE3#sh ip route vrf 7.MBR 

Routing Table: 7.MBR 
Gateway of last resort is not set 

     20.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks 
B       20.10.10.20/32 [200/156160] via 10.10.10.30, 02:48:56 
B       20.0.0.20/30 [200/0] via 10.10.10.50, 00:45:03 
B       20.0.0.4/30 [200/0] via 10.10.10.30, 02:48:56 
B       20.0.0.0/30 [200/0] via 10.10.10.30, 00:00:38 
C       20.0.0.12/30 is directly connected, FastEthernet0/1 
B       20.10.10.10/32 [200/156160] via 10.10.10.30, 00:00:38 
D       20.10.10.50/32 [90/156160] via 20.0.0.14, 00:14:04, FastEthernet1 
B       20.10.10.80/32 [200/156160] via 10.10.10.50, 00:45:03 
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Příloha XIX:  Výpisy BGP vpn4 prefixů na PE směrovačích 

PE1#sh bgp vpnv4 unicast all 
BGP table version is 149, local router ID is 10.10.10.30 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - in, 
              r RIB-failure, S Stale 
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete 
   Network                 Next Hop            Metric LocPrf Weight Path 
Route Distinguisher: 1:1 (default for vrf 4.BRN) 
*> 20.0.0.0/30           0.0.0.0                         0              32768 ? 
*>i20.0.0.8/30          10.10.10.60                  0    100            0 ? 
*>i20.0.0.12/30        10.10.10.60                  0    100            0 ? 
*>i20.0.0.16/30        10.10.10.50                  0    100            0 ? 
*> 20.10.10.10/32    20.0.0.1              156160              32768 ? 
*>i20.10.10.50/32   10.10.10.60         156160    100            0 ? 
*>i20.10.10.60/32   10.10.10.60         156160    100            0 ? 
*>i20.10.10.70/32   10.10.10.50         156160    100            0 ? 
*>i20.10.11.0/24     10.10.10.50         156160    100            0 ? 
Route Distinguisher: 1:2 (default for vrf 7.MBR) 
*> 20.0.0.4/30          0.0.0.0                          0              32768 ? 
*>i20.0.0.12/30       10.10.10.60                   0    100            0 ? 
*>i20.0.0.20/30       10.10.10.50                   0    100            0 ? 
*> 20.10.10.20/32    20.0.0.5              156160              32768 ? 
*>i20.10.10.50/32   10.10.10.60         156160    100            0 ? 
*>i20.10.10.80/32   10.10.10.50         156160    100            0 ? 

PE2#sh bgp vpnv4 unicast all 
BGP table version is 108, local router ID is 10.10.10.50 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - in, 
              r RIB-failure, S Stale 
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete 
   Network               Next Hop              Metric LocPrf Weight Path 
Route Distinguisher: 1:1 (default for vrf 4.BRN) 
*>i20.0.0.0/30         10.10.10.30                   0    100             0 ? 
*>i20.0.0.8/30         10.10.10.60                   0    100             0 ? 
*> 20.0.0.16/30         0.0.0.0                         0               32768 ? 
*>i20.10.10.10/32   10.10.10.30         156160    100             0 ? 
*>i20.10.10.60/32   10.10.10.60         156160    100             0 ? 
*> 20.10.10.70/32    20.0.0.18            156160               32768 ? 
*> 20.10.11.0/24      20.0.0.18            156160               32768 ? 
Route Distinguisher: 1:2 (default for vrf 7.MBR) 
*>i20.0.0.4/30         10.10.10.30                  0     100             0 ? 
*>i20.0.0.12/30       10.10.10.60                  0     100             0 ? 
*> 20.0.0.20/30         0.0.0.0                        0                32768 ? 
*>i20.10.10.20/32   10.10.10.30         156160    100             0 ? 
*>i20.10.10.50/32   10.10.10.60         156160    100             0 ? 
*> 20.10.10.80/32    20.0.0.22            156160               32768 ? 
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PE3#sh bgp vpnv4 unicast all 
BGP table version is 137, local router ID is 10.10.10.60 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - in, 
              r RIB-failure, S Stale 
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete 

   Network                Next Hop            Metric LocPrf Weight Path 
Route Distinguisher: 1:1 (default for vrf 4.BRN) 
*>i20.0.0.0/30         10.10.10.30                  0    100            0 ? 
*> 20.0.0.8/30          0.0.0.0                         0              32768 ? 
*>i20.0.0.16/30       10.10.10.50                  0    100            0 ? 
*>i20.10.10.10/32   10.10.10.30        156160    100            0 ? 
*> 20.10.10.60/32    20.0.0.10           156160              32768 ? 
*>i20.10.10.70/32   10.10.10.50        156160    100            0 ? 
*>i20.10.11.0/24     10.10.10.50        156160    100            0 ? 
Route Distinguisher: 1:2 (default for vrf 7.MBR) 
*>i20.0.0.0/30         10.10.10.30                  0    100           0 ? 
*>i20.0.0.4/30         10.10.10.30                  0    100           0 ? 
*> 20.0.0.12/30        0.0.0.0                         0             32768 ? 
*>i20.0.0.20/30       10.10.10.50                  0    100           0 ? 
*>i20.10.10.10/32   10.10.10.30         156160    100          0 ? 
*>i20.10.10.20/32   10.10.10.30         156160    100          0 ? 
*> 20.10.10.50/32    20.0.0.14            156160            32768 ? 
*>i20.10.10.80/32   10.10.10.50         156160    100          0 ? 
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Příloha XX: Výpisy globální směrovací tabulky CE 1-6 

CE1#sh ip route 
Gateway of last resort is not set 

     20.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks 
D       20.0.0.16/30 [90/30720] via 20.0.0.2, 00:01:43, FastEthernet0/0 
C       20.0.0.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0 
D       20.10.11.0/24 [90/158720] via 20.0.0.2, 00:01:43, FastEthernet0/0 
D EX    20.0.0.12/30 [170/25122560] via 20.0.0.2, 00:01:40, FastEthernet0 
D       20.0.0.8/30 [90/30720] via 20.0.0.2, 00:01:43, FastEthernet0/0 
C       20.10.10.10/32 is directly connected, Loopback0 
D EX    20.10.10.50/32 [170/25122560] via 20.0.0.2, 00:01:40, FastEthern0 
D       20.10.10.60/32 [90/158720] via 20.0.0.2, 00:01:43, FastEthernet00 
D       20.10.10.70/32 [90/158720] via 20.0.0.2, 00:01:43, FastEthernet00 

CE2# sh ip route 
Gateway of last resort is not set 

     20.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks 
C       20.10.10.20/32 is directly connected, Loopback0 
D       20.0.0.20/30 [90/30720] via 20.0.0.6, 00:04:29, FastEthernet0/1 
C       20.0.0.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1 
D       20.0.0.12/30 [90/30720] via 20.0.0.6, 00:04:29, FastEthernet0/1 
D       20.10.10.50/32 [90/158720] via 20.0.0.6, 00:04:29, FastEthernet01 
D       20.10.10.80/32 [90/158720] via 20.0.0.6, 00:04:29, FastEthernet01 

CE3#sh ip route 
Gateway of last resort is 20.0.0.17 to network 0.0.0.0 

     20.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 3 masks 
C       20.0.0.16/30 is directly connected, FastEthernet0/1 
D       20.0.0.0/30 [90/30720] via 20.0.0.17, 00:11:33, FastEthernet0/1 
C       20.10.11.0/24 is directly connected, Loopback1 
D       20.0.0.8/30 [90/30720] via 20.0.0.17, 01:05:21, FastEthernet0/1 
D       20.10.10.10/32 [90/158720] via 20.0.0.17, 00:11:33, FastEthernet1 
D       20.10.10.60/32 [90/158720] via 20.0.0.17, 01:05:21, FastEthernet1 
C       20.10.10.70/32 is directly connected, Loopback0 
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 20.0.0.17 
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CE4#sh ip route 
Gateway of last resort is not set 

     20.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks 
D       20.10.10.20/32 [90/158720] via 20.0.0.21, 00:09:57, FastEthernet0 
C       20.0.0.20/30 is directly connected, FastEthernet0/0 
D       20.0.0.4/30 [90/30720] via 20.0.0.21, 00:09:57, FastEthernet0/0 
D       20.0.0.12/30 [90/30720] via 20.0.0.21, 00:32:42, FastEthernet0/0 
D       20.10.10.50/32 [90/158720] via 20.0.0.21, 00:32:42, FastEthernet0 
C       20.10.10.80/32 is directly connected, Loopback0 

CE5#sh ip route  
Gateway of last resort is not set 

     20.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks 
D       20.10.10.20/32 [90/158720] via 20.0.0.13, 00:06:52, FastEthernet1 
D       20.0.0.20/30 [90/30720] via 20.0.0.13, 00:29:41, FastEthernet0/1 
D       20.0.0.4/30 [90/30720] via 20.0.0.13, 00:06:52, FastEthernet0/1 
D EX    20.0.0.0/30 [170/25122560] via 20.0.0.13, 00:06:46, FastEthernet1 
C       20.0.0.12/30 is directly connected, FastEthernet0/1 
D EX    20.10.10.10/32 [170/25122560] via 20.0.0.13, 00:06:46, FastEther1 
C       20.10.10.50/32 is directly connected, Loopback0 
D       20.10.10.80/32 [90/158720] via 20.0.0.13, 00:29:41, FastEthernet1 

CE6#sh ip route 
Gateway of last resort is not set 

     20.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 3 masks 
D       20.0.0.16/30 [90/30720] via 20.0.0.9, 01:02:18, FastEthernet0/0 
D       20.0.0.0/30 [90/30720] via 20.0.0.9, 00:08:30, FastEthernet0/0 
D       20.10.11.0/24 [90/158720] via 20.0.0.9, 01:02:18, FastEthernet0/0 
C       20.0.0.8/30 is directly connected, FastEthernet0/0 
D       20.10.10.10/32 [90/158720] via 20.0.0.9, 00:08:30, FastEthernet00 
C       20.10.10.60/32 is directly connected, Loopback0 
D       20.10.10.70/32 [90/158720] via 20.0.0.9, 01:02:18, FastEthernet00 
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Příloha XXI:  Výpisy směrovacích informací Internetové brány 

InternetGW# sh ip route 
Gateway of last resort is not set 

     100.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 
C       100.100.100.0 is directly connected, FastEthernet0/0 
     20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 
O E2    20.10.11.0 [110/20] via 10.0.0.22, 00:03:01, FastEthernet0/1 
     111.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets 
C       111.111.111.111 is directly connected, Loopback0 
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks 
O       10.10.10.10/32 [110/2] via 10.0.0.22, 01:06:00, FastEthernet0/1 
O       10.0.0.8/30 [110/783] via 10.0.0.22, 00:03:01, FastEthernet0/1 
O       10.0.0.12/30 [110/782] via 10.0.0.22, 01:06:00, FastEthernet0/1 
O       10.0.0.0/30 [110/2] via 10.0.0.22, 00:03:11, FastEthernet0/1 
O       10.0.0.4/30 [110/783] via 10.0.0.22, 00:03:01, FastEthernet0/1 
O       10.10.10.30/32 [110/783] via 10.0.0.22, 01:06:00, FastEthernet0/1 
O       10.0.0.16/30 [110/782] via 10.0.0.22, 01:06:02, FastEthernet0/1 
O       10.10.10.20/32 [110/3] via 10.0.0.22, 00:03:04, FastEthernet0/1 
C       10.0.0.20/30 is directly connected, FastEthernet0/1 
O       10.10.10.40/32 [110/783] via 10.0.0.22, 01:06:02, FastEthernet0/1 
O       10.10.10.60/32 [110/784] via 10.0.0.22, 00:03:04, FastEthernet0/1 
O       10.10.10.50/32 [110/784] via 10.0.0.22, 00:03:04, FastEthernet0/1 

InternetGW#sh mpls forwarding-table  
Local  Outgoing        Prefix               Bytes Label   Outgoing   Next Hop  
Label  Label or VC   or Tunnel Id      Switched       interface            
16     22                     10.10.10.60/32            0             Fa0/1      10.0.0.2  
17     21                     10.10.10.50/32            0             Fa0/1      10.0.0.2  
18     18                     10.10.10.40/32            0             Fa0/1      10.0.0.2  
19     17                     10.10.10.30/32            0             Fa0/1      10.0.0.2  
20     20                     10.10.10.20/32            0             Fa0/1      10.0.0.2  
21     Pop Label         10.10.10.10/32            0             Fa0/1      10.0.0.2  
22     Pop Label         10.0.0.16/30                0             Fa0/1      10.0.0.2  
23     Pop Label         10.0.0.12/30                0             Fa0/1      10.0.0.2  
24     19                     10.0.0.8/30                  0             Fa0/1      10.0.0.2  
25     16                     10.0.0.4/30                  0             Fa0/1      10.0.0.2  
26     Pop Label         10.0.0.0/30                  0             Fa0/1      10.0.0.2  
27     25                      20.10.11.0/24             0             Fa0/1      10.0.0.2  


