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Фигура 1 Мрежа 11.х.х/24 

 
Условие.  
Използвайте разделението на групи от Задча 1. Комбинирайте се в екипи от по две 
групи.  Всеки екип трябва да е изграден от една група работила с Dynamips и една 
използваща Olive.  
 
 

1. Свържете устройствата по начина показан на Фиг. 1.  
2. Използвайте следните IP адресни пространства:  

a. Екип 1 – 10.11.х.х/16 
b. Екип 2 – 172.11.х.х/16  

 
За целта използвайте /30 за връзките между мрежовите устройства и /32 за 
Loopback0 интерфейсите. На двата крайни рутера конфигурирайте по три 
допълнителни Lo интерфейса Lo100, Lo200, Lo300.  На всеки от тях 
конфигурирайте по една /24 мрежа.  
 

3. Конфигурирайте рутиращ (думата маршрутизиращ просто ме дразни) 
протокол. Обявете всички налични мрежови интерфейси.  

a. Екип 1 – ISIS  
i. CLNS net 49.0011 

ii. L2  
b. Eкип 2 – OSPF  

i.  Всички WAN връзки трябва да са в зона 0.  



ii. Lo интерфейсите на двата Junipera трябва да са в зони 100, 
200, 300.  

iii. Meжду съседските отношения трябва да са в Point to point  
iv. Използвайте Lo интерфейси за router-ids.  
v. Обяснете какви са ползите от горните две. 

 
4. Вдигнете MPLS/LDP  

a. Използвайте Lo интерфейси за router-ids.  
b. Пуснете MPLS на интерфейсите между рутерите 

 
5. Уверете се че маршрутизиращия протокол работи. Проверете 

маршрутизиращите си таблици за всички налични мрежи.  
 
6. Уверете се, че всички рутери са изградили LDP взаимоотношения. 

Проверете етикетите в таблиците на двете равнини.  
 

7. Генерирайте трафик от двата края на мрежата. Т.е пингнете Lo100 на единя 
Juniper от Lo100 на другия. Снифнете пакетите на R3. 

 
8. Бъдете готови да демонстрирайте направеното от вас през последната 

седмица на м. Ноември.  
 

a. В презенатацията ви задължително трябва да е показан вида на двете 
равнини на R3, на един от Juniper рутерите и на R1 или R4.   

i. Контролна  равнина  
o Таблица с получените от рутинг протокола мрежи   
o Таблица със всички етикети  

ii. Равнина на данните  
o Рутинг таблица 
o Таблица с избраните етикети 

 
 
b. Покажете сниф на:  

i. Трафичният поток генериран между двата Lo100 интерфейса.  
ii. Изграждането на сесия между OSPF/ISIS съседи  

iii. Изграждането на сесия между LDP съседи  
 
 
 

инж. Николай Милованов  
 

http://niau.org  
nmil@niau.org  

http://niau.org/
mailto:nmil@niau.org

