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VsebinaVsebinaVsebinaVsebina

� Trendi  komunikacijskih povezav Trendi  komunikacijskih povezav Trendi  komunikacijskih povezav Trendi  komunikacijskih povezav 

� Različne VPN tehnologije in njihova uporabnostRazlične VPN tehnologije in njihova uporabnostRazlične VPN tehnologije in njihova uporabnostRazlične VPN tehnologije in njihova uporabnost

� MPLS VPN kot prevladujoča ponudba povezljivostiMPLS VPN kot prevladujoča ponudba povezljivostiMPLS VPN kot prevladujoča ponudba povezljivostiMPLS VPN kot prevladujoča ponudba povezljivosti

� Varni MPLSVarni MPLSVarni MPLSVarni MPLS

� gradnikigradnikigradnikigradniki

� kako delujekako delujekako delujekako deluje� kako delujekako delujekako delujekako deluje

� kakšne so prednostikakšne so prednostikakšne so prednostikakšne so prednosti

� kdaj ga uporabitikdaj ga uporabitikdaj ga uporabitikdaj ga uporabiti



Trendi komunikacijskih povezavTrendi komunikacijskih povezavTrendi komunikacijskih povezavTrendi komunikacijskih povezav

� EthernetEthernetEthernetEthernet na pohodu na pohodu na pohodu na pohodu 

� WANWANWANWAN

� Metro EthernetMetro EthernetMetro EthernetMetro Ethernet

� Strma rast MPLS v zadnjih 4 letih za poslovne komunikacije Strma rast MPLS v zadnjih 4 letih za poslovne komunikacije Strma rast MPLS v zadnjih 4 letih za poslovne komunikacije Strma rast MPLS v zadnjih 4 letih za poslovne komunikacije � Strma rast MPLS v zadnjih 4 letih za poslovne komunikacije Strma rast MPLS v zadnjih 4 letih za poslovne komunikacije Strma rast MPLS v zadnjih 4 letih za poslovne komunikacije Strma rast MPLS v zadnjih 4 letih za poslovne komunikacije 
(privatna omrežja)(privatna omrežja)(privatna omrežja)(privatna omrežja)

� cenejše in enostavnejše nadomestilo za FR in ATMcenejše in enostavnejše nadomestilo za FR in ATMcenejše in enostavnejše nadomestilo za FR in ATMcenejše in enostavnejše nadomestilo za FR in ATM

� prevladujejo L3 tehnologije (MPLS VPN)prevladujejo L3 tehnologije (MPLS VPN)prevladujejo L3 tehnologije (MPLS VPN)prevladujejo L3 tehnologije (MPLS VPN)

� standardizacija L2 tehnologij ( Private Line, Private LAN)standardizacija L2 tehnologij ( Private Line, Private LAN)standardizacija L2 tehnologij ( Private Line, Private LAN)standardizacija L2 tehnologij ( Private Line, Private LAN)

� padec cene na ethernet priključni port padec cene na ethernet priključni port padec cene na ethernet priključni port padec cene na ethernet priključni port 

� pohod  ISP ponudnikov na področje sistemske integracije pri pohod  ISP ponudnikov na področje sistemske integracije pri pohod  ISP ponudnikov na področje sistemske integracije pri pohod  ISP ponudnikov na področje sistemske integracije pri 
poslovnih uporabnikihposlovnih uporabnikihposlovnih uporabnikihposlovnih uporabnikih



Trendi komunikacijskih povezavTrendi komunikacijskih povezavTrendi komunikacijskih povezavTrendi komunikacijskih povezav

� Poslovni  dejavnikiPoslovni  dejavnikiPoslovni  dejavnikiPoslovni  dejavniki

Razvoj omrežja je potrebno prilagajati Razvoj omrežja je potrebno prilagajati Razvoj omrežja je potrebno prilagajati Razvoj omrežja je potrebno prilagajati 
-tehnološkim inovacijam 
- regulativi
-varnosti

Opazen je trend  rasti zahtev glede Opazen je trend  rasti zahtev glede 
zmogljivosti in pasovne širine. 



Trendi komunikacijskih povezavTrendi komunikacijskih povezavTrendi komunikacijskih povezavTrendi komunikacijskih povezav

Idealno omrežjeIdealno omrežjeIdealno omrežjeIdealno omrežje
- enostavna povezljivost
- skalabilnost
- podpora novih tehnologij
- zvok in video v realnem času
-podpora orodij za skupinsko delo
- celovita varnost podatkov - celovita varnost podatkov 

MPLS VPN  MPLS VPN  MPLS VPN  MPLS VPN  
- dober približek

- manjka  celovita varnost podatkov



Razlogi za šifriranje  podatkovRazlogi za šifriranje  podatkovRazlogi za šifriranje  podatkovRazlogi za šifriranje  podatkov

� Zaščita podatkov  “ v gibanju”  po medijih  izven našega neposrednega nadzora Zaščita podatkov  “ v gibanju”  po medijih  izven našega neposrednega nadzora Zaščita podatkov  “ v gibanju”  po medijih  izven našega neposrednega nadzora Zaščita podatkov  “ v gibanju”  po medijih  izven našega neposrednega nadzora 
je  postala visoka  prioriteta je  postala visoka  prioriteta je  postala visoka  prioriteta je  postala visoka  prioriteta 

� zakonska zakonska zakonska zakonska regulativaregulativaregulativaregulativa (DURS, državno omrežje, PCI(DURS, državno omrežje, PCI(DURS, državno omrežje, PCI(DURS, državno omrežje, PCI---- kartično poslovanje, prenos kartično poslovanje, prenos kartično poslovanje, prenos kartično poslovanje, prenos 
osebnih podatkov, omrežja v zdravstvu)osebnih podatkov, omrežja v zdravstvu)osebnih podatkov, omrežja v zdravstvu)osebnih podatkov, omrežja v zdravstvu)

� Preskok v  v miselnosti Preskok v  v miselnosti Preskok v  v miselnosti Preskok v  v miselnosti –––– “dobro bi bilo imeti” v “nujno moramo imeti”“dobro bi bilo imeti” v “nujno moramo imeti”“dobro bi bilo imeti” v “nujno moramo imeti”“dobro bi bilo imeti” v “nujno moramo imeti”

� Dobre izkušnje organizacij, ki so  že implementirale  IPSec VPN , glede zaščite Dobre izkušnje organizacij, ki so  že implementirale  IPSec VPN , glede zaščite Dobre izkušnje organizacij, ki so  že implementirale  IPSec VPN , glede zaščite Dobre izkušnje organizacij, ki so  že implementirale  IPSec VPN , glede zaščite 
podatkov podatkov podatkov podatkov 

� Slabše izkušnje  glede težavnosti implementacije , vzdrževanja Slabše izkušnje  glede težavnosti implementacije , vzdrževanja Slabše izkušnje  glede težavnosti implementacije , vzdrževanja Slabše izkušnje  glede težavnosti implementacije , vzdrževanja 

� zahtevnozahtevnozahtevnozahtevno

� komplicirano ( zahteva veliko znanja)komplicirano ( zahteva veliko znanja)komplicirano ( zahteva veliko znanja)komplicirano ( zahteva veliko znanja)

� nezdružljivo z ostalimi zahtevami omrežja (zmogljivost aplikacij, omejenost rešitev nezdružljivo z ostalimi zahtevami omrežja (zmogljivost aplikacij, omejenost rešitev nezdružljivo z ostalimi zahtevami omrežja (zmogljivost aplikacij, omejenost rešitev nezdružljivo z ostalimi zahtevami omrežja (zmogljivost aplikacij, omejenost rešitev 
za multicast, zahtevno usmerjanje)za multicast, zahtevno usmerjanje)za multicast, zahtevno usmerjanje)za multicast, zahtevno usmerjanje)

� Nezdružljivost IPSec  z novejšimi , cenovno ugodnimi tehnologijami (Metro Nezdružljivost IPSec  z novejšimi , cenovno ugodnimi tehnologijami (Metro Nezdružljivost IPSec  z novejšimi , cenovno ugodnimi tehnologijami (Metro Nezdružljivost IPSec  z novejšimi , cenovno ugodnimi tehnologijami (Metro 
Ethernet, EEthernet, EEthernet, EEthernet, E----Line, ELine, ELine, ELine, E----LAN, VPLS) zahteva boljše in cenejše rešitve za doseganje LAN, VPLS) zahteva boljše in cenejše rešitve za doseganje LAN, VPLS) zahteva boljše in cenejše rešitve za doseganje LAN, VPLS) zahteva boljše in cenejše rešitve za doseganje 
enake stopnje varnostienake stopnje varnostienake stopnje varnostienake stopnje varnosti



Vrste  VPN  tehnologijVrste  VPN  tehnologijVrste  VPN  tehnologijVrste  VPN  tehnologij

� HubHubHubHub––––andandandand----Spoke VPNSpoke VPNSpoke VPNSpoke VPN

� IPSec + GRE (statični tuneli + usmerjanje)IPSec + GRE (statični tuneli + usmerjanje)IPSec + GRE (statični tuneli + usmerjanje)IPSec + GRE (statični tuneli + usmerjanje)

� EasyVPN (dinamična politika + PUSH konfiguracije)EasyVPN (dinamična politika + PUSH konfiguracije)EasyVPN (dinamična politika + PUSH konfiguracije)EasyVPN (dinamična politika + PUSH konfiguracije)

� DMVPN (ZeroTouch z dinamičnim usmerjanjem)DMVPN (ZeroTouch z dinamičnim usmerjanjem)DMVPN (ZeroTouch z dinamičnim usmerjanjem)DMVPN (ZeroTouch z dinamičnim usmerjanjem)

� Dinamični SpokeDinamični SpokeDinamični SpokeDinamični Spoke----totototo----Spoke VPNSpoke VPNSpoke VPNSpoke VPN

� DMVPN (delni Mash na zahtevo)DMVPN (delni Mash na zahtevo)DMVPN (delni Mash na zahtevo)DMVPN (delni Mash na zahtevo)� DMVPN (delni Mash na zahtevo)DMVPN (delni Mash na zahtevo)DMVPN (delni Mash na zahtevo)DMVPN (delni Mash na zahtevo)

� Brez tunelski AnyBrez tunelski AnyBrez tunelski AnyBrez tunelski Any----totototo----Any VPNAny VPNAny VPNAny VPN

� Group Encrypted Transport (GET) VPNGroup Encrypted Transport (GET) VPNGroup Encrypted Transport (GET) VPNGroup Encrypted Transport (GET) VPN



Vrste VPN tehnologijVrste VPN tehnologijVrste VPN tehnologijVrste VPN tehnologij

Tunelski Točka-Točka VPN VPN brez  tunela

MPLS VPN ne nudi ustrezne zaščite podatkov 

� Vsebina podatkov je  relativno enostavno vidna upravitelju omrežjaVsebina podatkov je  relativno enostavno vidna upravitelju omrežjaVsebina podatkov je  relativno enostavno vidna upravitelju omrežjaVsebina podatkov je  relativno enostavno vidna upravitelju omrežja

� V primeru napak pri usmerjanju s strani ponudnika so lahko podatki V primeru napak pri usmerjanju s strani ponudnika so lahko podatki V primeru napak pri usmerjanju s strani ponudnika so lahko podatki V primeru napak pri usmerjanju s strani ponudnika so lahko podatki 
vidni tudi drugim strankam , ki jih gosti ponudnik na svoji infrastrukturi vidni tudi drugim strankam , ki jih gosti ponudnik na svoji infrastrukturi vidni tudi drugim strankam , ki jih gosti ponudnik na svoji infrastrukturi vidni tudi drugim strankam , ki jih gosti ponudnik na svoji infrastrukturi 

IzziviIzziviIzziviIzzivi
• skalabilnost medsebojnih povezav
•dodaten usmerjevalni nivo 
•omejene zmožnosti QoS
•neefektivna multicast replikacija

PrednostiPrednostiPrednostiPrednosti
• skalabilna infrastruktura
•ni dodatnega usmerjevalnega nivoja
•uporaba naprednega QoS
•efektivna multicast replikacija 



MPLS in IPSecMPLS in IPSecMPLS in IPSecMPLS in IPSec

� MPLS VPNMPLS VPNMPLS VPNMPLS VPN

▲ Povezljivost vsak z vsakim (brez vspostavitve Povezljivost vsak z vsakim (brez vspostavitve Povezljivost vsak z vsakim (brez vspostavitve Povezljivost vsak z vsakim (brez vspostavitve CECECECE----CECECECE sosedstva)sosedstva)sosedstva)sosedstva)

▲ Optimizacija usmerjanja / prometnega inžineringa/visoke Optimizacija usmerjanja / prometnega inžineringa/visoke Optimizacija usmerjanja / prometnega inžineringa/visoke Optimizacija usmerjanja / prometnega inžineringa/visoke 
razpoložljivostirazpoložljivostirazpoložljivostirazpoložljivosti

▲ Multicast replikacija na PE in P usmerjevalnikihMulticast replikacija na PE in P usmerjevalnikihMulticast replikacija na PE in P usmerjevalnikihMulticast replikacija na PE in P usmerjevalnikih

� VarnostVarnostVarnostVarnost

▼ zaupnost zaupnost zaupnost zaupnost ▲ segmentacija segmentacija segmentacija segmentacija ▼ integritetaintegritetaintegritetaintegriteta

� IPSec VPNIPSec VPNIPSec VPNIPSec VPN

▼ Povezljivost Povezljivost Povezljivost Povezljivost točka točka točka točka ----točkatočkatočkatočka (pod pogojem (pod pogojem (pod pogojem (pod pogojem CECECECE----CECECECE sosedstva)sosedstva)sosedstva)sosedstva)

▼ Zahtevno upravljanje (per peer) Zahtevno upravljanje (per peer) Zahtevno upravljanje (per peer) Zahtevno upravljanje (per peer) 

▼ Dodaten nivo usmerjanja (uporaba GRE) ali uporaba Dodaten nivo usmerjanja (uporaba GRE) ali uporaba Dodaten nivo usmerjanja (uporaba GRE) ali uporaba Dodaten nivo usmerjanja (uporaba GRE) ali uporaba Route InjectionRoute InjectionRoute InjectionRoute Injection

▼ Multicast replikacija na CE usmerjevalnikihMulticast replikacija na CE usmerjevalnikihMulticast replikacija na CE usmerjevalnikihMulticast replikacija na CE usmerjevalnikih

� VarnostVarnostVarnostVarnost

▲ zaupnostzaupnostzaupnostzaupnost ▲ segmentacijasegmentacijasegmentacijasegmentacija ▲ integritetaintegritetaintegritetaintegriteta



Primerjava VPN tehnologijPrimerjava VPN tehnologijPrimerjava VPN tehnologijPrimerjava VPN tehnologij

EzVPNEzVPNEzVPNEzVPN DMVPNDMVPNDMVPNDMVPN GET VPNGET VPNGET VPNGET VPN

TransportnoTransportnoTransportnoTransportno omrežjeomrežjeomrežjeomrežje Javni Internet Javni Internet Privatni IP Transport

Oblika omrežjaOblika omrežjaOblika omrežjaOblika omrežja Hub-Spoke; (Client-to-

Site)

Hub-Spoke and Spoke-

to-Spoke; (Site-to-Site)

Any-to-Any; (Site-to-Site)

UsmerjanjeUsmerjanjeUsmerjanjeUsmerjanje Reverse-route Injection Dinamično usmerjanje 

na tunelih

Dinamično usmerjanje na 

IP WAN

Failover redundancaFailover redundancaFailover redundancaFailover redundanca Stateful Hub Crypto Model z distribucijo Model z distribucijo 

Failover usmerjanja usmerjanja + stateful

Način enkripcijeNačin enkripcijeNačin enkripcijeNačin enkripcije Peer-to-Peer Zaščita Peer-to-Peer zaščita Skupinska zaščita

IP MulticastIP MulticastIP MulticastIP Multicast Multicast replikacija v 

vozlišču (hub)

Multicast replikacija v 

vozlišču (hub)

Multicast replikacija v IP 

WAN omrežju

QoSQoSQoSQoS Omejen Omejen Polna funkcionalnost



Kako deluje varni MPLSKako deluje varni MPLSKako deluje varni MPLSKako deluje varni MPLS

� Kaj je GET VPN?Kaj je GET VPN?Kaj je GET VPN?Kaj je GET VPN?

� Group  Encrypted Transport VPN  Group  Encrypted Transport VPN  Group  Encrypted Transport VPN  Group  Encrypted Transport VPN  

� tehnologija, ki omogoča šifriranje prometa in sloni na rešitvi s tehnologija, ki omogoča šifriranje prometa in sloni na rešitvi s tehnologija, ki omogoča šifriranje prometa in sloni na rešitvi s tehnologija, ki omogoča šifriranje prometa in sloni na rešitvi s 
skupinskimi ključi brez tuneliranjaskupinskimi ključi brez tuneliranjaskupinskimi ključi brez tuneliranjaskupinskimi ključi brez tuneliranja

� omogoča varno komunikacijo v polni mrežni strukturi (full mesh)omogoča varno komunikacijo v polni mrežni strukturi (full mesh)omogoča varno komunikacijo v polni mrežni strukturi (full mesh)omogoča varno komunikacijo v polni mrežni strukturi (full mesh)

� Open standard tehnologija Open standard tehnologija Open standard tehnologija Open standard tehnologija –––– Group Domain Of Interpretation Group Domain Of Interpretation Group Domain Of Interpretation Group Domain Of Interpretation 
(GDOI) RFC 3547(GDOI) RFC 3547(GDOI) RFC 3547(GDOI) RFC 3547(GDOI) RFC 3547(GDOI) RFC 3547(GDOI) RFC 3547(GDOI) RFC 3547

� zagotavlja politiko šifiranja za skupine VPN prehodov, ki si delijo zagotavlja politiko šifiranja za skupine VPN prehodov, ki si delijo zagotavlja politiko šifiranja za skupine VPN prehodov, ki si delijo zagotavlja politiko šifiranja za skupine VPN prehodov, ki si delijo 
enako varnostno politikoenako varnostno politikoenako varnostno politikoenako varnostno politiko

� šifriranje podatkovnega toka na zahtevo (ACL)šifriranje podatkovnega toka na zahtevo (ACL)šifriranje podatkovnega toka na zahtevo (ACL)šifriranje podatkovnega toka na zahtevo (ACL)

� ohranjanje IP zaglavja (IP header preservation)ohranjanje IP zaglavja (IP header preservation)ohranjanje IP zaglavja (IP header preservation)ohranjanje IP zaglavja (IP header preservation)

� podpora sodobnim šifrirnim algoritmompodpora sodobnim šifrirnim algoritmompodpora sodobnim šifrirnim algoritmompodpora sodobnim šifrirnim algoritmom



Kako deluje varni MPLSKako deluje varni MPLSKako deluje varni MPLSKako deluje varni MPLS

� Prikaz ohranjanja izvornega IP naslova Prikaz ohranjanja izvornega IP naslova Prikaz ohranjanja izvornega IP naslova Prikaz ohranjanja izvornega IP naslova 

� Pozor na pravilno dimenzioniranje velikosti MTU, da ne pride do Pozor na pravilno dimenzioniranje velikosti MTU, da ne pride do Pozor na pravilno dimenzioniranje velikosti MTU, da ne pride do Pozor na pravilno dimenzioniranje velikosti MTU, da ne pride do 
fragmentacijefragmentacijefragmentacijefragmentacije

� Pozor Pozor Pozor Pozor –––– izvorni IP naslovi so vidni v omrežjuizvorni IP naslovi so vidni v omrežjuizvorni IP naslovi so vidni v omrežjuizvorni IP naslovi so vidni v omrežju



Kako deluje varni MPLSKako deluje varni MPLSKako deluje varni MPLSKako deluje varni MPLS

� Korak 1Korak 1Korak 1Korak 1

� člani grupe (GM) se registrirajočlani grupe (GM) se registrirajočlani grupe (GM) se registrirajočlani grupe (GM) se registrirajo

z uporabo GDOI (IKE) s Key Server (KS)z uporabo GDOI (IKE) s Key Server (KS)z uporabo GDOI (IKE) s Key Server (KS)z uporabo GDOI (IKE) s Key Server (KS)

� KS KS KS KS avtenticiraavtenticiraavtenticiraavtenticira in avtorizira GMin avtorizira GMin avtorizira GMin avtorizira GM

� KS  vrne set IPsec SAKS  vrne set IPsec SAKS  vrne set IPsec SAKS  vrne set IPsec SA----jjjjeeeevvvv    zzzzaaaa    uuuuppppoooorrrraaaabbbboooo    nnnnaaaa    GGGGMMMM        ((((vvvvaaaarrrrnnnnoooossssttttnnnnaaaa    ppppoooolllliiiittttiiiikkkkaaaa))))                                                                                                

� Korak 2Korak 2Korak 2Korak 2

� šifriran promet  med vozlišči GM z uporabo skupinskega ključa šifriran promet  med vozlišči GM z uporabo skupinskega ključa šifriran promet  med vozlišči GM z uporabo skupinskega ključa šifriran promet  med vozlišči GM z uporabo skupinskega ključa 

� uporabljen IPSec tunelski način z ohranjanjem naslovauporabljen IPSec tunelski način z ohranjanjem naslovauporabljen IPSec tunelski način z ohranjanjem naslovauporabljen IPSec tunelski način z ohranjanjem naslova

� 3 Korak 3 Korak 3 Korak 3 Korak 

� periodična izdaja ključev (rekey)periodična izdaja ključev (rekey)periodična izdaja ključev (rekey)periodična izdaja ključev (rekey)

� ko GM dobi dovoljenje za pristop k skupini, lahko svobodno komunicira s ko GM dobi dovoljenje za pristop k skupini, lahko svobodno komunicira s ko GM dobi dovoljenje za pristop k skupini, lahko svobodno komunicira s ko GM dobi dovoljenje za pristop k skupini, lahko svobodno komunicira s 
člani te skupinečlani te skupinečlani te skupinečlani te skupine



Kako deluje varni MPLSKako deluje varni MPLSKako deluje varni MPLSKako deluje varni MPLS

� SASASASA ((((Security AssociationSecurity AssociationSecurity AssociationSecurity Association) za skupino GDOI) za skupino GDOI) za skupino GDOI) za skupino GDOI

� člani grupe (GM)  si delijo t. SA (security association)člani grupe (GM)  si delijo t. SA (security association)člani grupe (GM)  si delijo t. SA (security association)člani grupe (GM)  si delijo t. SA (security association)

� ta ni vezana  na  specifičnega člana skupine, temveč na večje ta ni vezana  na  specifičnega člana skupine, temveč na večje ta ni vezana  na  specifičnega člana skupine, temveč na večje ta ni vezana  na  specifičnega člana skupine, temveč na večje 
število članov grupe (tipično vse)število članov grupe (tipično vse)število članov grupe (tipično vse)število članov grupe (tipično vse)

� KS potisne varnostno politiko na vsakega člana skupine (GM) ob KS potisne varnostno politiko na vsakega člana skupine (GM) ob KS potisne varnostno politiko na vsakega člana skupine (GM) ob KS potisne varnostno politiko na vsakega člana skupine (GM) ob 
registracijiregistracijiregistracijiregistraciji

� za vse VPN prehode v isti skupini velja enako zaupanjeza vse VPN prehode v isti skupini velja enako zaupanjeza vse VPN prehode v isti skupini velja enako zaupanjeza vse VPN prehode v isti skupini velja enako zaupanje

� vsaka skupina omogoča do vsaka skupina omogoča do vsaka skupina omogoča do vsaka skupina omogoča do 100 ACL 100 ACL 100 ACL 100 ACL permitpermitpermitpermit vnosov, ki definirajo vnosov, ki definirajo vnosov, ki definirajo vnosov, ki definirajo 
promet, ki se šifrirapromet, ki se šifrirapromet, ki se šifrirapromet, ki se šifrira

� vsak vsak vsak vsak permit permit permit permit vnos povzroči en par SAvnos povzroči en par SAvnos povzroči en par SAvnos povzroči en par SA

� mmmmaaaaksimalnoksimalnoksimalnoksimalno število število število število IPSec SAIPSec SAIPSec SAIPSec SA –––– jev  v grupi je 200 (potrebna je  jev  v grupi je 200 (potrebna je  jev  v grupi je 200 (potrebna je  jev  v grupi je 200 (potrebna je  
pazljivost pri izbiri gradnikov)pazljivost pri izbiri gradnikov)pazljivost pri izbiri gradnikov)pazljivost pri izbiri gradnikov)



Kako deluje varni MPLSKako deluje varni MPLSKako deluje varni MPLSKako deluje varni MPLS

� Distribucija politike skupineDistribucija politike skupineDistribucija politike skupineDistribucija politike skupine

� Ključi skupine GMKljuči skupine GMKljuči skupine GMKljuči skupine GM

� ključi za šifriranje kontrolne ravnine ključi za šifriranje kontrolne ravnine ključi za šifriranje kontrolne ravnine ključi za šifriranje kontrolne ravnine ---- Key Encryption Key Encryption Key Encryption Key Encryption Keys (Keys (Keys (Keys (privzeta privzeta privzeta privzeta 
vrednost  obnove je 24hvrednost  obnove je 24hvrednost  obnove je 24hvrednost  obnove je 24h))))

� ključi za šifriranje podatkovne ravnineključi za šifriranje podatkovne ravnineključi za šifriranje podatkovne ravnineključi za šifriranje podatkovne ravnine---- Traffic Encryption Traffic Encryption Traffic Encryption Traffic Encryption Keys Keys Keys Keys 
((((privzeta vrednost obnove je 1hprivzeta vrednost obnove je 1hprivzeta vrednost obnove je 1hprivzeta vrednost obnove je 1h))))

� rekey nastavitve so odvisne od velikosti omrežja, števila KS, rekey nastavitve so odvisne od velikosti omrežja, števila KS, rekey nastavitve so odvisne od velikosti omrežja, števila KS, rekey nastavitve so odvisne od velikosti omrežja, števila KS, 
zahtevane konvergence usmerjanja  (obvezen tunning)zahtevane konvergence usmerjanja  (obvezen tunning)zahtevane konvergence usmerjanja  (obvezen tunning)zahtevane konvergence usmerjanja  (obvezen tunning)

� uporablja se lahko PSK (Preshared Key) ali PKI infrastruktura s uporablja se lahko PSK (Preshared Key) ali PKI infrastruktura s uporablja se lahko PSK (Preshared Key) ali PKI infrastruktura s uporablja se lahko PSK (Preshared Key) ali PKI infrastruktura s 
certifikaticertifikaticertifikaticertifikati

� Metode distribucije ključev (odvisno od zmožnosti omrežja)Metode distribucije ključev (odvisno od zmožnosti omrežja)Metode distribucije ključev (odvisno od zmožnosti omrežja)Metode distribucije ključev (odvisno od zmožnosti omrežja)

� uuuunicastnicastnicastnicast

� multicast multicast multicast multicast 



Načrtovanje reštitve “Varni MPLS”Načrtovanje reštitve “Varni MPLS”Načrtovanje reštitve “Varni MPLS”Načrtovanje reštitve “Varni MPLS”

� Skalabilnost Skalabilnost Skalabilnost Skalabilnost 

� število GM in KSštevilo GM in KSštevilo GM in KSštevilo GM in KS

� tip avtentikacijetip avtentikacijetip avtentikacijetip avtentikacije

� želena prepustnostželena prepustnostželena prepustnostželena prepustnost

� upravljanje s ključiupravljanje s ključiupravljanje s ključiupravljanje s ključi

� Načrtovanje redundance odvisno od želene dosegljivosti omrežjaNačrtovanje redundance odvisno od želene dosegljivosti omrežjaNačrtovanje redundance odvisno od želene dosegljivosti omrežjaNačrtovanje redundance odvisno od želene dosegljivosti omrežja� Načrtovanje redundance odvisno od želene dosegljivosti omrežjaNačrtovanje redundance odvisno od želene dosegljivosti omrežjaNačrtovanje redundance odvisno od želene dosegljivosti omrežjaNačrtovanje redundance odvisno od želene dosegljivosti omrežja

� tip redundance KS, GMtip redundance KS, GMtip redundance KS, GMtip redundance KS, GM

� usmerjanje ob izpadu povezljivosti, napraveusmerjanje ob izpadu povezljivosti, napraveusmerjanje ob izpadu povezljivosti, napraveusmerjanje ob izpadu povezljivosti, naprave

� Načrtovanje usmerjanja (Načrtovanje usmerjanja (Načrtovanje usmerjanja (Načrtovanje usmerjanja (virtualizacijavirtualizacijavirtualizacijavirtualizacija))))

� Načrtovanje Načrtovanje Načrtovanje Načrtovanje QoSQoSQoSQoS

� Načrtovanje Načrtovanje Načrtovanje Načrtovanje multicastmulticastmulticastmulticast



Primer uporabe različnih VPN tehnologij v omrežjuPrimer uporabe različnih VPN tehnologij v omrežjuPrimer uporabe različnih VPN tehnologij v omrežjuPrimer uporabe različnih VPN tehnologij v omrežju



PovzetekPovzetekPovzetekPovzetek

� Varni MPLS,  varnostna WAN tehnologija naslednje generacijeVarni MPLS,  varnostna WAN tehnologija naslednje generacijeVarni MPLS,  varnostna WAN tehnologija naslednje generacijeVarni MPLS,  varnostna WAN tehnologija naslednje generacije
� enostavno upravljanje, visoka skalabilnost in anyenostavno upravljanje, visoka skalabilnost in anyenostavno upravljanje, visoka skalabilnost in anyenostavno upravljanje, visoka skalabilnost in any----totototo----any  šifrirane povezaveany  šifrirane povezaveany  šifrirane povezaveany  šifrirane povezave

� uporaba obstoječe WAN usmerjevalne tehnologije brez uporabe tunelovuporaba obstoječe WAN usmerjevalne tehnologije brez uporabe tunelovuporaba obstoječe WAN usmerjevalne tehnologije brez uporabe tunelovuporaba obstoječe WAN usmerjevalne tehnologije brez uporabe tunelov za za za za 
šifrirane paketešifrirane paketešifrirane paketešifrirane pakete

� ohranjanje vseh zmožnosti primarnega QoS in  polne zmožnost multicast ohranjanje vseh zmožnosti primarnega QoS in  polne zmožnost multicast ohranjanje vseh zmožnosti primarnega QoS in  polne zmožnost multicast ohranjanje vseh zmožnosti primarnega QoS in  polne zmožnost multicast 
tehnologije kar izboljša odzivnost aplikacij v omrežjutehnologije kar izboljša odzivnost aplikacij v omrežjutehnologije kar izboljša odzivnost aplikacij v omrežjutehnologije kar izboljša odzivnost aplikacij v omrežju

� omogočanje fleksibilne kontrole med naročniki, integratorji in ponudnikiomogočanje fleksibilne kontrole med naročniki, integratorji in ponudnikiomogočanje fleksibilne kontrole med naročniki, integratorji in ponudnikiomogočanje fleksibilne kontrole med naročniki, integratorji in ponudniki

� sistem mehanizma skupinskih ključev  poenostavlja upravljanje s ključi in odpravlja sistem mehanizma skupinskih ključev  poenostavlja upravljanje s ključi in odpravlja sistem mehanizma skupinskih ključev  poenostavlja upravljanje s ključi in odpravlja sistem mehanizma skupinskih ključev  poenostavlja upravljanje s ključi in odpravlja � sistem mehanizma skupinskih ključev  poenostavlja upravljanje s ključi in odpravlja sistem mehanizma skupinskih ključev  poenostavlja upravljanje s ključi in odpravlja sistem mehanizma skupinskih ključev  poenostavlja upravljanje s ključi in odpravlja sistem mehanizma skupinskih ključev  poenostavlja upravljanje s ključi in odpravlja 
zakasnitve ter izboljšuje povezljivost anyzakasnitve ter izboljšuje povezljivost anyzakasnitve ter izboljšuje povezljivost anyzakasnitve ter izboljšuje povezljivost any----totototo----anyanyanyany

� ohranjanje prvotnega  IP zaglavja preprečuje t.i dodatno (overlay) usmerjanjeohranjanje prvotnega  IP zaglavja preprečuje t.i dodatno (overlay) usmerjanjeohranjanje prvotnega  IP zaglavja preprečuje t.i dodatno (overlay) usmerjanjeohranjanje prvotnega  IP zaglavja preprečuje t.i dodatno (overlay) usmerjanje

� možnost ločitve transportnega in šifriranega delamožnost ločitve transportnega in šifriranega delamožnost ločitve transportnega in šifriranega delamožnost ločitve transportnega in šifriranega dela

• lastnik KS sam upravlja elemente varnosti,lastnik KS sam upravlja elemente varnosti,lastnik KS sam upravlja elemente varnosti,lastnik KS sam upravlja elemente varnosti,

• skrbnik povezave upravlja elemente vezane na transportskrbnik povezave upravlja elemente vezane na transportskrbnik povezave upravlja elemente vezane na transportskrbnik povezave upravlja elemente vezane na transport

� podpora virtualizaciji usmerjanja (VRF)podpora virtualizaciji usmerjanja (VRF)podpora virtualizaciji usmerjanja (VRF)podpora virtualizaciji usmerjanja (VRF)

� centralizacija varnostne politike in upravljanja z varnostjo za določeno skupinocentralizacija varnostne politike in upravljanja z varnostjo za določeno skupinocentralizacija varnostne politike in upravljanja z varnostjo za določeno skupinocentralizacija varnostne politike in upravljanja z varnostjo za določeno skupino



Možnosti implementacijeMožnosti implementacijeMožnosti implementacijeMožnosti implementacije



Rdeča nitRdeča nitRdeča nitRdeča nit

� PozicioniranjePozicioniranjePozicioniranjePozicioniranje rešitve  rešitve  rešitve  rešitve  
GET VPN (Varni MPLS)  generalno priporočamo za  uporabo v zasebnih ethernet GET VPN (Varni MPLS)  generalno priporočamo za  uporabo v zasebnih ethernet GET VPN (Varni MPLS)  generalno priporočamo za  uporabo v zasebnih ethernet GET VPN (Varni MPLS)  generalno priporočamo za  uporabo v zasebnih ethernet 
omrežjih, po katerih se prenašajo pomembni podatki  in temeljijo na javnem omrežju omrežjih, po katerih se prenašajo pomembni podatki  in temeljijo na javnem omrežju omrežjih, po katerih se prenašajo pomembni podatki  in temeljijo na javnem omrežju omrežjih, po katerih se prenašajo pomembni podatki  in temeljijo na javnem omrežju 
ponudnikovponudnikovponudnikovponudnikov

� VPLS (idealno)VPLS (idealno)VPLS (idealno)VPLS (idealno)

� MPLS  VPN MPLS  VPN MPLS  VPN MPLS  VPN 

� Skupinski SA in med GM deljen šifrirni ključ , ki se periodično osvežujeSkupinski SA in med GM deljen šifrirni ključ , ki se periodično osvežujeSkupinski SA in med GM deljen šifrirni ključ , ki se periodično osvežujeSkupinski SA in med GM deljen šifrirni ključ , ki se periodično osvežuje

� Enostavno usmerjanje , Enostavno usmerjanje , Enostavno usmerjanje , Enostavno usmerjanje , QoSQoSQoSQoS in in in in multicastmulticastmulticastmulticast zaradi ohranitve IP zaglavja paketazaradi ohranitve IP zaglavja paketazaradi ohranitve IP zaglavja paketazaradi ohranitve IP zaglavja paketa

� Velika Velika Velika Velika skalabilnostskalabilnostskalabilnostskalabilnost, enostavna konfiguracija, enostavna konfiguracija, enostavna konfiguracija, enostavna konfiguracija

� Centralizacija varnostne politikeCentralizacija varnostne politikeCentralizacija varnostne politikeCentralizacija varnostne politike
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