
Självständigt arbete på grundnivå

Independent degree project - first cycle

Datateknik
Computer Engineering

Konfiguration av VPN med Netconf/Yang och Python

Fredrik Jeppsson



MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för informationssystem och -teknologi (IST)
Författare: Fredrik Jeppsson, frje1400@student.miun.se
Examinator: Lennart Franked, lennart.franked@miun.se
Handledare: Magnus Eriksson, magnus.eriksson@miun.se
Utbildningsprogram: Nätverksdrift, 120 hp
Kurs: Datateknik B, Självständigt arbete, 15 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: Våren 2017

2

mailto:frje1400@student.miun.se
mailto:magnus.eriksson@miun.se
mailto:lennart.franked@miun.se


Förord
Denna rapport beskriver ett examensarbete i datateknik utfört av Fredrik Jeppsson under april-
maj 2017. Magnus Eriksson har varit handledare.

Den programkod som skrivits i samband med projektet finns tillgänglig på följande URL: 
https://github.com/frje1400/vpn-project

Författaren vill tacka Chris Williams och Kristian Larsson för viktig hjälp i olika skede av projektet.

Abstract
This report discusses a fictitious Internet Service Provider (ISP) that wants to evaluate whether the 
Netconf protocol can be used to configure VPN services. Netconf is used in conjunction with 
Yang, a data modeling language that is used to describe the features that can be configured on a 
particular network device. Netconf/Yang is evaluated by developing a solution focused on the 
configuration of MPLS Layer 3 VPNs. Traditional methods for network device configuration are 
using the CLI and expect based scripts. One purpose of the evaluation is to determine if 
Netconf/Yang can be used instead. To increase the credibility of the results, a network architect 
with industry experience has been involved by setting requirements for the Netconf/Yang 
solution. The ISP in question uses routers from both Juniper and Cisco, something that the 
proposed solution takes into account. Development has been done against the virtual routers 
Juniper vMX 17.1R1.8 and Cisco IOS XRv 6.1.2. The proposed solution involves creating script 
input data that describes a L3VPN in a vendor neutral way. The input data is validated against a 
custom yang model to ensure that it follows the expected format. The data is then used as an 
argument to three different scripts that either tests, adds or deletes a L3VPN based on the input 
data. The main conclusion is that Netconf/Yang can replace configuration using the CLI, given 
that the desired features have been implemented in the yang models of the network devices.

Sammanfattning
Rapporten behandlar en fiktiv internetleverantör som vill undersöka om protokollet Netconf kan 
användas för konfiguration av VPN-tjänster. Netconf används tillsammans med 
datamodelleringsspråket Yang som beskriver vad som kan konfigureras på en viss nätverksenhet.
Netconf/Yang utvärderas genom att en lösning för konfiguration av MPLS Layer 3 VPN tas fram. 
Traditionella metoder för konfiguration av nätverksenheter är CLI och expect-baserade skript. 
Syftet är att undersöka om Netconf kan ersätta dessa metoder. För att öka trovärdigheten i 
lösningen har en nätverksarkitekt med erfarenhet av denna typ av lösningar involverats som 
kravställare. Internetleverantörens nätverk består av routrar från både Cisco och Juniper och 
projektets lösning tar hänsyn till detta. Utvecklingsarbetet har skett mot en labbmiljö bestående 
av de virtuella routrarna Juniper vMX 17.1R1.8  och Cisco IOS XRv 6.1.2. Projektets lösning består 
av indata som beskriver vilka parametrar som ska gälla för en L3VPN. Denna indata är oberoende 
av routertyp. Indatan valideras mot en egenutvecklad yangmodell, vilket är nödvändigt för att 
försäkra sig om att den är korrekt formaterad. Därefter skickas indatan till tre olika pythonskript 
som kan testa, lägga till eller ta bort en L3VPN. Projektets huvudsakliga slutsats är att 
Netconf/Yang kan ersätta CLI, givet att den önskade funktionaliteten är implementerad i 
nätverksenheternas yangmodeller.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
LundNet är en mindre svensk internetleverantör som bland annat erbjuder VPN-tjänster till 
företagskunder. Ett kritiskt moment i det operativa arbetet är att konfigurera in en ny kunds 
tjänster i nätverkets routrar. Eftersom ett antal kunder är kopplade till varje router så kan misstag
i denna process leda till störningar för redan driftsatta kunder. 

I dagsläget använder man en kombination av manuellt skrivande av kommandon i terminalfönster
och Expect-skript för att konfigurera nätverkets routrar. Detta manuella arbete har under årens 
lopp lett till en antal små och stora driftstörning då felaktig konfiguration applicerats.

Företagets CTO har nu fått upp ögonen för det nya styrningsprotokollet Netconf/Yang. 
Netconf/Yang består av två delar: Netconf och Yang. Yang är ett ”datamodelleringsspråk” som 
används för att beskriva vad som kan konfigureras, och vilken information som kan hämtas, från 
en viss router. Netconf skickar konfigurationsdata formaterad som XML från en netconfklient till 
en router eller annan nätverksenhet. 

Tanken är att all konfiguration som kan genomföras på en router ska vara beskriven som Yang. 
Dessa ”yangmodeller” är implementerade på själva nätverksenheten. När en viss yangmodell är 
implementerad så innebär det att det som yangmodellen beskriver, till exempel ett 
routingprotokoll, ska kunna konfigureras genom att skicka specifikt formaterad XML med 
Netconf. Yangmodellen beskriver alltså hur den XML som används i Netconf-anropet ska 
formateras för att åstadkomma den tänkta konfigurationen.

Det går även att hämta information från nätverksenheter med Netconf, och denna information 
levereras då i XML-format. Att Netconf skickar och hämtar all information som XML, strukturerad 
i enlighet med yangmodeller, gör det enklare än tidigare att utveckla skript eftersom vi inte 
längre behöver arbeta med ostrukturerad text.

1.2. Syfte och Mål
LundNet vill att jag utvecklar en prototyp för konfigurering av MPLS Layer 3 VPN (L3VPN) med 
Netconf. Den exakta typen av VPN är inte huvudfokus utan ska ses som ett verktyg för att 
undersöka Netconf. Det skulle alltså lika väl kunna vara VPLS eller någon annan VPN-teknologi 
men nu har L3VPN1 valts. Man vill att jag utvecklar detta mot Cisco IOS-XR eftersom detta 
operativsystem har den mest beprövade implementationen av Netconf/Yang bland Cisco:s 
produkter.

Man anser att det absolut viktigaste kravet är att lösningen är ”intelligent” och kan ta hänsyn till 
routrars nuvarande konfiguration. Ett exempel på detta är att om en ny VRF döps till samma 
namn som en VRF som redan existerar så ska lösningen inte genomföra konfigurationen. Ett 
skript utan den här typen av test kan potentiellt skriva över existerande konfiguration och den 
risken vill man eliminera. 

Det näst viktigaste kravet är att varje VPN som implementeras även övervakas. Man vill att denna 
övervakning ska ske enligt principen ”service aligned monitoring”2, vilket innebär att varje VPN 
betraktas som en tjänst och att ett antal övervakningspunkter kopplas till denna tjänst. Om 
någon av punkterna som övervakas slutar att fungera så innebär det i sin tur att tjänsten i sig är 

1 Det mycket goda stöd för L3VPN som finns i virtuella routrar gör L3VPN särskilt lämpligt.
2 Se exempelvis denna presentation från Netnod Autumn Meeting 2016: https://www.youtube.com/watch?

v=R_vCdGkGeSk (från 27:00 till 35:00)
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ur funktion.

Detta skiljer sig från traditionell övervakning där datapunkter (till exempel interface status, 
information om routingprotokoll, med mera) samlas in, vanligtvis med SNMP, utan att vara 
kopplade till specifika tjänster. Om en viss länk går ner är det då inte uppenbart vilka tjänster 
detta påverkar.

I mån av tid ska sedan följande undersökas:

• Hur måste lösningen måste modifieras för att fungera på andra operativsystem? Junos 
från Juniper och Cisco IOS-XE är av intresse.

• Det är vanligt att så kallad policing implementeras för att begränsa hur stor bandbredd 
en kund får använda (kunden kanske köper 100 Mbps men det faktiska fysiska 
interfacet är 1 Gbps). LundNet är intresserade av att konfigurera policing med Netconf.
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2. Teori

2.1. Inledning
Nätverksoperatörer har börjat gå från att styra enskild utrustning, till exempel en router, till att 
styra3 nätverkstjänster. Exempel på tjänster är MPLS VPN, Metro Ethernet och IP TV. Att 
konfigurera denna typ av tjänster är en stor kostnadspost i operatörsnät men att erbjuda dessa är
samtidigt en viktig inkomstkälla. Tiden det tar att aktivera en tjänst i ett operatörsnät kan 
påverka det ekonomiska resultatet av försäljningen av tjänsten.[1] 

Vi kan föreställa oss att tiden från att någon beställer en tjänst till att den faktiskt levereras är tid 
som kunden inte betalar för. Denna fördröjning bör alltså minimeras för att så snabbt som 
möjligt kunna börja ta betalt av kunden.

Att tänka ”tjänsteorienterat” är en förändring i synsätt där man försöker minska behovet av att ta 
fram specifik konfiguration för varje enskild enhet som kräver förändring då en viss tjänst ska 
konfigureras. Det är dock svårt att automatisera konfigurationen av tjänster i ett nätverk på 
grund av variation i tjänsterna och konstant förändring av enheter [1].

2.2. Netconf
Bakgrunden till Netconf och Yang är en workshop som anordnades av IETF4 år 2002. Under denna
workshop kom man bland annat fram till att SNMP (som fortfarande, 2017, är det mest använda 
styrningsprotokollet) inte användes för konfigurationsförändringar, utan i princip enbart för 
avläsning av data [1]. 

De två mest spridda metoderna för styrning av nätverk är protokollet SNMP, och CLI5. Den 
workshop som IETF höll 2002 sammanfattades i RFC 3535 och där kan man ta del av ett antal 
slutsatser kring SNMP och CLI6. Man kom bland annat fram till att:[2]

• SNMP fungerar bra för enklare övervakning. Det är användbart för att samla in statistik.
• SNMP saknar ofta skrivmöjlighet.
• SNMP kan inte enkelt hämta eller läsa in hela konfigurationsfiler – man arbetar med 

variabler.
• CLI är lätt för människor att förstå om man kan enhetens syntax.
• CLI gör det enkelt att skriva in konfiguration genom att skicka en serie kommando.
• CLI gör att du kan hantera en enhets kompletta konfigurationsfil.
• CLI är främst avsett för människor, och saknar versionshantering.

◦ Detta innebär att det inte är säkert att ett CLI-baserat skript fortsätter att fungera 
på en ny version av routerns operativsystem.
▪ Det är tidskrävande att arbeta med skript mot olika versioner av ett CLI [3].

◦ Subtila förändringar i output från ett visst kommando är enkelt för människor att 

3 Det finns ingen riktigt bra svensk översättning av det engelska ordet ”manage” som är det vanligaste ordet
för att beskriva styrning, konfigurering eller hantering av en nätverksenhet. I denna rapport kommer jag 
att använda ordet styrning för att beskriva detta. Styrning av en router innebär alltså att en människa eller 
ett datorprogram på något sätt ansluter till enheten och hämtar data som enheten har gjort tillgänglig, 
alternativt skickar konfigurationsdata för att genomföra en konfigurationsförändring.

4 The Internet Engineering Task Force, https://www.ietf.org/.
5 Command Line Interface (svenska: kommandoradsgränssnitt). Detta är ett gränssnitt där användaren 

skriver kommandon som sedan tolkas av enheten. Jag väljer att använda förkortningen av den engelska 
termen, CLI, istället för den svenska termen.

6 Man diskuterar även mindre kända teknologier som Common Information Model (CIM) och Common Open 
Policy Service (COPS) som inte avhandlas i denna rapport.
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hantera men kan få skript att sluta fungera.
◦ Om data hämtas genom CLI är denna ofta ostrukturerad text.

Dessa slutsatser ledde fram till ett antal krav på framtidens styrningsprotokoll. Man kom fram till 
ett antal krav. Tre av dessa krav var:[1]

1. Det ska gå att skilja på en enhets konfigurationsdata och data som inte är konfiguration 
men som beskriver enhetens ”nuläge”. Konfigurationsdata är den data som krävs för att 
ersätta enheten med ny enhet med exakt samma funktionalitet. Vanligtvis sparas 
konfigurationsdatan i en textbaserad konfigurationsfil. På en ciscorouter kan denna 
observeras med kommandot ”show running-config”. Nulägesdata7 är exempelvis 
statistik på hur mycket data som har skickats på ett visst interface, eller vilka IP-prefix 
som just nu finns i routingtabellen.

2. Istället för att tvingas konfigurera ett nätverk en enhet åt gången ska det vara möjligt att
genomföra konfigurationsförändringar på flera enheter samtidigt. Detta är en del av det 
tjänsteorienterade synsättet.

3. Att skicka konfiguration till en enhet och att sedan aktivera denna konfiguration ska 
vara två olika steg.

Protokollet Netconf, som ursprungligen definierades i RFC 4741 (2006), och sedan uppdaterades 
i RFC 6241 (2011), uppfyller dessa krav [1]. 

Netconf är ett server-klient-protokoll. Nätverksenheten som ska konfigureras (eller vars 
nulägesdata ska läsas av) anses vara servern och det styrningsprogram som kör Netconf mot 
nätverksenheten är klienten [3, figure 2]. Detta innebär alltså att vi troligtvis har betydligt fler 
servrar än klienter, vilket eventuellt kan skapa viss förvirring. Man använder inte begreppen 
”Manager” och ”Agent” som är fallet i SNMP.

Netconf är består av fyra lager: transport, messages, operations och content [4, figure 1] 

Transportlagret definierar ett antal olika metoder som Netconf kan använda för att upprätta en 
session mellan server och klient. SSH är den enda obligatoriska metoden men protokollet kan 
även använda TLS, SOAP och BEEP.[3, 167]

Över transportlagret hittar vi ”messages” som definierar hur Netconf:s meddelanden ska 
formateras. Netconf använder en så kallad RPC-mekanism [3, 167]. RPC står för Remote 
Procedure Call och är ett sätt för en klient att berätta för en server att klienten vill köra någon viss
funktion på servern [5, 9]. Klienten skickar ett RPC, servern genomför den önskade körningen, 
och svarar sedan klienten med resultatet.

I operationslagret hittar vi de funktioner som gör det möjligt för klienten och servern att utbyta 
konfigurations- och nulägesdata. Typexemplet på en sådan funktion är ”get-config” som hämtar 
serverns konfigurationsdata. Andra exempel är ”get” som hämtar både konfigurations- och 
nulägesdata, och ”edit-config” som används för att modifiera serverns konfiguration [3, 168]. 

När funktionen edit-config används så är standardbeteendet att den konfiguration som skickas 
kombineras med existerande konfiguration8. Detta beteende motsvarar att genomföra en 
konfigurationsförändring genom CLI där nya rader konfiguration läggs till. Det är även möjligt att
ta bort konfiguration med edit-config, motsvarande att skriva ”no” framför ett CLI-kommando på 
en enhet som kör Cisco IOS. Förändringen av edit-config:s beteende sker genom att justera 
värdet på attributet operation som kan placeras i XML-taggarna på den data som skickas till 
servern.[4, 7.2]

Netconf använder begreppet ”datastore” för att beskriva olika lagringsplatser för 

7 IETF använder det engelska begreppet ”operational data” för att beskriva detta. Jag anser att nulägesdata 
är en rimlig översättning.

8 Engelska: ”merge”.
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konfigurationsdata på servern. Den enklaste att förstå är den som kallas för ”running” och 
representerar den konfiguration som servern för tillfället kör. Vi har även start-up och candidate 
som möjliga lagringsplatser.[3, 167] 

Det varierar vilka lagringsplatser en server implementerar; endast running är obligatorisk [4, 5.1].
När funktioner som get-config och edit-config används så definierar man vilken lagringsplats 
som funktionen ska arbeta med genom att ändra ”target” i Netconf-meddelandet.

Det översta lagret (”content”) definierar själva innehållet i ett Netconf-meddelande. Detta innehåll
är alltid kodat som XML. Följande exempel illustrerar Netconf:s tre översta lager när en edit-
config körs:[4, 7.2]

<rpc message-id="101" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <edit-config>
    <target>
      <running/>
    </target>
    <config xmlns:xc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
      <top xmlns="http://example.com/schema/1.2/config">
        <interface xc:operation="replace">
          <name>Ethernet0/0</name>
          <mtu>1500</mtu>
          <address>
            <name>192.0.2.4</name>
            <prefix-length>24</prefix-length>
          </address>
        </interface>
      </to>
    </config>
  </edit-config>
</rpc>

Vi ser först RPC-lagret där ett attribut, message-id, identifierar just denna RPC och RPC-Reply 
med en siffra. I samma XML-tagg ges även attributet xmlns värdet 
"urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0". 

Attributet xmlns definierar vilken så kallad ”namespace” ett XML-dokument tillhör. Att använda 
konceptet namespace gör det möjligt att konstruera XML-dokument som är sammansatta av olika
”delar” och fortfarande göra det möjligt för mottagaren att förstå vilka element som tillhör vilka 
delar. Vi har kanske mjukvara på servern som är intresserad av alla element som tillhör en viss 
namespace, men inte av andra. Denna mjukvara kan ta få fram just de element som är intressanta
genom att titta på vilken namespace elementen tillhör. I XML-dokument som har innehåll från 
flera namespaces undviker vi även kollisioner mellan element som har samma namn genom att 
varje element tillhör en namespace.[6]

Om vi återgår till vårt exempel ser vi alltså att RPC-elementet definierar hela XML-dokumentet 
med namespace ”urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0”. Detta gäller fram till att ett annat 
element definierar sin namespace, vilket placerar detta element (och alla element under det) i 
denna namespace. Detta beteende förändras dock något genom användandet av namespace-
prefix. Vi kan se att config-elementets xmlns-attribut ser ut så här: 
xmlns:xc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0". Ett prefix (xc) har definierats för denna 
namespace. Detta prefix kan sedan användas för att koppla ett visst element eller attribut till 
detta namespace. 

Vi ser i exemplet att konfigurationsdatan, som börjar med elementet top, tillhör namespace 
"http://example.com/schema/1.2/config", vilket placerar nästa element, interface, i denna 
namespace. I exemplet vill man dock ge elementet interface ett attribut som tillhör namespace 
"urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0". Prefixet xc placeras framför attributet operation för att
indikera att detta attribut tillhör denna namespace. Målet här är att funktionen edit-config ska 
genomföra en replace på detta interface, istället för merge, och netconf-servern måste 
informeras om att så ska ske.

Efter RPC-elementet ser vi nästa lager definieras: funktionen, som i detta fall är edit-config. I 
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detta exempel ska edit-config användas på lagringsplatsen running, vilket vi kan se i target-
elementet. I det översta lagret, innehållet, finns den konfigurationsdata som ska skickas till 
servern. Innehållet finns i config-elementet och syftet ser ut att vara att konfigurera en IP-adress 
på ett interface.

Klienten har alltså skickat denna RPC och servern ska sedan svara. Om allting har gått rätt till och
servern har lyckats utföra det som specificerats i RPC:n så svarar servern med ett rpc-reply som 
innehåller ett ok-element:

<rpc-reply message-id="101" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <ok/>
</rpc-reply>

Om något har gått fel så skickar servern istället ett rpc-error. Detta felmeddelande innehåller 
dessutom information kring vad som gick fel.[4, 4.3]

Det faktum att Netconf kan använda sig av olika lagringsplatser för konfigurationsdata leder till 
olika så kallade transaktionsmodeller [3, 169]. En modell är att överföra konfigurationsdata direkt
till running. Konfigurationsförändringen får då omedelbart effekt på servern. En mer intressant 
modell är att först överföra konfigurationen till candidate och därefter, om överföringen till 
candidate lyckas, använda funktionen commit för att kopiera konfigurationen till running, där den
får effekt. 

Anledningen till att den senare av dessa modeller är mer intressant är att vi då har möjlighet att 
skicka konfigurationsdata till flera servrars candidate och vänta med att aktivera den till vi vet att 
den faktiskt är mottagen av samtliga. Denna metod kan dessutom ytterligare förbättras genom 
att använda netconf-funktionerna ”lock”, ”unlock”, ”validate” och ”confirmed commit”.

Funktionen lock gör det möjligt att låsa en candidate (eller running) vilket förhindrar andra 
netconf-sessioner från att genomföra en konfigurationsförändring samtidigt som vår session [4, 
7.5]. Detta är av särskilt intresse i ett nätverk där flera netconf-klienter är aktiva samtidigt. Vi vill 
undvika en situation där två eller flera klienter skickar information till candidate nära inpå 
varandra och att en klient därmed riskerar att aktivera konfiguration som den själv inte har 
skickat. Varje lagringsplats (datastore) är alltså global och inte unik för varje session. När en 
session är klar med sitt arbete körs unlock-funktionen för att låsa upp lagringsplatsen och göra 
det möjligt för andra klienter att komma till.

Validate-funktionen ger oss möjligheten att kontrollera konfigurationsdata som skickats till en 
candidate [4, 8.6]. Denna funktion används med fördel efter att data har skickats till en candidate
för att verifiera att denna data (xml) är korrekt innan den aktiveras med commit. Om validate inte 
körs, och datan är felaktig, så kommer vi istället att upptäcka detta fel i samband med att servern
vägrar genomföra commit. Om datan är felaktig kan vi välja att återställa candidate med ”discard 
changes”-funktionen.

När konfigurationsdata är skickat till en eller flera servrar, och validerad, vill vi troligtvis aktivera 
den. Vi har då två alternativ: vanlig commit och confirmed commit. En vanlig commit aktiverar 
konfigurationsdatan omedelbart. En confirmed commit aktiverar också konfigurationen men 
räknar samtidigt ned från ett timeout-värde. En andra commit måste genomföras innan timeout 
sker för att undvika att konfigurationen återställs till hur den såg ut innan den aktuella 
förändringen [4, 8.4]. Syftet med denna funktion är att undvika att en situation uppstår där 
felaktig konfiguration har introducerats men som inte kan återställas eftersom klienten, på grund
av felet, inte längre har kontakt med servern.

Funktionerna som jag har beskrivit i detta avsnitt är ett urval av de viktigaste Netconf-
funktionerna. Vissa av dem tillhör Netconf:s obligatoriska funktioner (get, get-config, edit-
config). Andra, exempelvis candidate, lock/unlock och confirmed commit, är det valfritt att 
implementera på servern. 
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När klienten och servern inleder sin session skickas ett hello-meddelande där klient och server 
utbyter information om vilka ”capabilities” respektive sida har stöd för [4, 8.1]. Det är alltså inte 
nödvändigt att använda någon extern informationskälla för att ta reda på exakt vad en viss server
har stöd för. 

2.3. Yang
Yang är det datamodelleringsspråk som används tillsammans med Netconf för att definiera hur 
den XML som skickas mellan klient och server ska se ut. Vi inleder detta avsnitt med ett exempel 
för att ni som läsare ska förstå syftet med Yang.

Låt oss säga att vi vill konfigurera en IP-adress på ett visst interface. Vi vet att interfacet heter 
GigabitEthernet1och att vi vill konfigurera adressen 192.168.1.1/24. Om vi använder CLI för att 
konfigurera detta så vet vi troligtvis att vi måste skriva något i still med detta:

interface GigabitEthernet1
ip adress 192.168.1.1 255.255.255.0

Detta exempel använder syntax från Cisco IOS. Om vi på den första raden skriver in ett interface 
som inte existerar så får vi ett felmeddelande som säger att det ej är ett giltigt kommando. Det 
kan se ut så här:

router(config)#interface ethernet1
                               ^
% Invalid input detected at '^' marker

Om vi skriver in ett interface som existerar men sedan försöker konfigurera en IP-adress som inte
är giltig får vi även då ett felmeddelande:

router(config)#interface gigabitEthernet1
router(config-if)#ip address 1922.168.1.1 255.255.255.0
                              ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Här har jag råkat skriva ”1922” istället för ”192”. Det finns alltså någon sorts process som tolkar 
CLI-kommandon och jämför argumenten med någon modell över vad som är giltiga kommandon.
Yang fyller ungefär samma funktion som denna (för oss osynliga) process som verifierar att CLI-
kommandon är korrekta. 

Om vi använder Netconf för att genomföra samma konfigurationsförändring så vet vi att vi måste 
konstruera ett XML-dokument som vi sedan ska skicka till routern. Frågan är dock exakt hur 
detta XML-dokument ska se ut. Vi kan testa oss fram och gissa att det förmodligen ser ut så här:

<config>
  <interface>
    <name>GigabitEthernet1</name>
    <address>192.168.1.1</address>
    <mask>255.255.255.0</mask>
  </interface>
</config>

Om vi skickar detta till netconf-servern så kommer vi dock få tillbaka ett felmeddelande och 
konfigurationen kommer inte att genomföras. Anledningen till att det inte fungerar är att den 
data som vi skickat inte överensstämmer med serverns yangmodell som beskriver hur ett 
interface ska konfigureras.

När vi använder CLI är det ett rimligt tillvägagångssätt att till viss del prova sig fram och försöka 
igen om vi skriver in fel data eftersom vi får konstant feedback genom felmeddelanden och även 
har tillgång till diverse hjälp som ”autocomplete”. När konfiguration ska genomföras med Netconf
är detta inte ett alternativ och vi måste försäkra oss om att datan är korrekt formaterad från 
början för att kunna genomföra den förändring vi är ute efter.

Korrekt tillvägagångssätt för att konfigurera detta interface är att se till att vårt XML-dokument är
korrekt formaterat i förhållande till den  ”yangmodell” som beskriver hur ett interface ska 
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konfigureras. För att läsa modellen kan vi kan antingen hämta den från enheten som använder 
den (med Netconf:s funktion get-schema) eller hitta den på en webbsida9 som sammanställer 
yangmodeller från olika källor.

En routers funktionalitet kan antingen beskrivas i en stor yangmodell, vilket är fallet i Junos, 
alternativt kan flera mindre modeller implementeras, uppdelade på funktionalitet. IOS-XR har valt
metoden att dela upp routerns funktioner i mindre modeller.

Nu när vi förstår syftet kommer jag att fortsätta med att beskriva de viktigaste delarna av Yang. 
Yang följer en trädstruktur, vilket är logiskt eftersom XML-dokumentet som ska matcha modellen
också har denna struktur. Den första noden i det träd som utgör en modell är alltid ”module”, där
diverse metadata definieras. Exempel på metadata är modellens xml namespace, vem som har 
skapat modellen, vilken revision det är, med mera.[3, 170]

Detta är ett exempel på module:

module interface-cfg {
  namespace "http://miun.example.com/yang/interface-cfg";
  prefix "miun";
  organization "Miun.";
  contact "frje1400@student.miun.se";
  description
    "The YANG module for configuring interfaces;
  revision "2017-05-01" {
    description "Initial revision.";
  }  

Efter att module har definierats så använder man Yang:s olika nodtyper för att bygga upp den 
trädstruktur som önskas. Om vi ska implementera vårt exempel med konfiguration av ett 
interface så vill vi förmodligen ha en nod som grupperar samtliga interface. Vi kan använda en 
”container” som vi döper till ”interfaces” för att åstadkomma detta. Vi lägger till en container till 
vår modell:

container interfaces {
}

En container-nod grupperar noder men har inget eget värde [7, 4.2.2.3]. Den XML som matchar 
vår modell är i detta läge endast: 

<interfaces></interfaces>

Vi behöver alltså använda andra typer av noder innanför vår container; noder som även kan 
innehålla värden. Vi skulle kunna använda en nod av typen ”leaf”. Det hade i sådana fall sett ut så 
här:

container interfaces {
  leaf interface {
           type string;
           description "interface name";
       }
}

Problemet med detta är att en nod av denna typ endast kan innehålla ett värde och inga 
ytterligare noder [7, 4.2.2.1]. Följande XML hade alltså varit giltig om den hade validerats mot 
modellen:

<interfaces>
  <interface>GigabitEthernet1</interface>
</interfaces>

Problemet är att vår modell inte har någon möjlighet att innehålla ytterligare interface eller 
information om varje interface, t ex ip-adresser. Vi måste alltså anpassa valet av nodtyper efter 
vad vi faktiskt vill åstadkomma. Vi vet att vi vill ha möjlighet att definiera mer än ett interface och
en ip-adress för varje interface. En lämplig nodtyp att ersätta vår leaf-nod med är en list. En list 
möjliggör ett godtyckligt antal element av samma typ och kan dessutom innehålla ytterligare 
noder [7, 4.2.2.4]. Vår modell ser nu ut så här:

9 Yangmodeller för ett antal olika tillverkare finns tillgängliga här: https://github.com/YangModels/yang
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container interfaces {
  list interface {
         key "name";
         leaf name {
             type string;
         }
     }
}

XML-dokumentet kan nu se ut så här:

<interfaces>
  <interface>
    <name>GigabitEthernet1</name>
  </interface>
  <interface>
    <name>GigabitEthernet2</name>
  </interface>
</interfaces>

För att få med ip-adressen lägger vi till en leafnod till i listan:

container interfaces {
  list interface {
         key "name";
         leaf name {
             type string;
         }
         leaf address {
             type string;
         }
     }
}

Det går nu att lägga till ett element med namnet ”address” med en sträng som värde:

<interfaces>
  <interface>
    <name>GigabitEthernet1</name>
    <address>192.168.1.1/24</address>
  </interface>
  <interface>
    <name>GigabitEthernet2</name>
    <address>192.168.2.1/24</address>
</interfaces>

Att ”key” är satt till ”name” innebär att det är name som unikt identifierar varje enskilt interface i 
listan [7, 4.2.2.4]. Vi kan nu föreställa oss att någon även vill konfigurera mtu på ett interface och
lägger till ett mtu-element:

<interfaces>
  <interface>
    <name>GigabitEthernet1</name>
    <address>192.168.1.1/24</address>
    <mtu>1500</mtu>
  </interface>
</interfaces>

Detta kommer inte vara giltigt eftersom yangmodellen inte definierar någon leafnod med namn 
mtu. Vår kompletta modell för interface kan alltså se ut så här:

module interface-cfg {
  namespace "http://miun.example.com/yang/interface-cfg";
  prefix "miun";
  organization "Miun.";
  contact "frje1400@student.miun.se";
  description
    "The YANG module for configuring interfaces;
  revision "2017-05-01" {
    description "Initial revision.";
  }  

  container interfaces {
    list interface {
           key "name";
           leaf name {
               type string;
           }
           leaf address {
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               type string;
           }
    }
  }
} 

2.4. MPLS Layer 3 VPN

2.4.1. Inledning till L3VPN
I denna rapport används MPLS Layer 3 VPN (L3VPN) som ett exempel på en nätverkstjänst som 
kan konfigureras med Netconf/Yang. I detta avsnitt beskriver jag vad L3VPN är för att läsare som 
inte känner till denna typ av VPN ska få nödvändiga bakgrundskunskaper.

L3VPN standardiserades i slutet av 90-talet (RFC 2547) och gör det möjligt att skapa flera 
isolerade IP-nätverk på en IP-infrastruktur som är gemensam för samtliga nätverk. Syftet med 
detta är att göra det möjligt att erbjuda en anslutning mellan två eller flera platser som, från 
kundens perspektiv, ser ut att vara ett helt isolerat nätverk. I själva verket framförs kundens 
datapaket över samma infrastruktur som övriga kunder.

figur 1: L3VPN

När L3VPN diskuteras på ett övergripande plan anses nätverkets routrar ha en av tre roller [8, 
174]:

• Provider Router (P)
• Provider Edge Router (PE)
• Customer Edge Router (CE)
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I figur 1 illustreras dessa tre roller. Den viktigaste av dessa är PE-routern. När en kunds10 CE-
router skickar paket mot nätoperatörens PE-router ser PE-routern ut att vara en vanlig IP-router, 
från CE-routerns perspektiv. Det vill säga, CE-routern deltar i en L3VPN enbart genom att skicka 
IP-paket till en PE-router. 

När ett IP-paket når ett interface på en PE-router måste denna router på något sätt se till att 
paket från en viss CE-router isoleras från paket från andra kunders CE-routrar. Detta sker genom
att PE-routern har en unik routingtabell för varje VPN. Eftersom kunderna är isolerade från 
varandra på nätverkslagret är det möjligt för en kund att använda samma11 IP-adresser som en 
annan kund. 

2.4.2. VRF – Att ha mer än en routingtabell
På en router som kör Cisco IOS finns det vid standardkonfiguration endast en routingtabell och 
samtliga interface med en konfigurerad IP-adress tillhör denna. Det är dock möjligt att skapa 
ytterligare routingtabeller och flytta valfria interface till dessa. Den mekanism som möjliggör 
skapandet av dessa extra routingtabeller kallas för Virtual Routing and Forwarding (VRF) [8, 176]. 

Eftersom det är routingtabellen12 som avgör hur inkommande paket på ett visst interface ska 
hanteras kan vi med hjälp av VRF isolera olika interface från varandra. Ett inkommande paket till 
interface A som finns i VRF A kan normalt inte framföras till interface B som finns i VRF B på 
samma router. Detta eftersom routingtabellen i VRF A inte innehåller någon routinginformation 
som pekar mot interface B13. 

En av de grundläggande funktionerna i en L3VPN är alltså att en CE-router utbyter 
routinginformation med en PE-router vars interface mot CE-routern existerar i en egen VRF.

2.4.3. BGP – Route Distinguisher och Route Target
Vi känner till att en router kan utbyta information om sin routingtabell med närliggande routrar 
genom routingprotokoll som OSPF och BGP. I en L3VPN vill vi att det sker ut utbyte av 
routinginformation mellan VRF:er på olika PE-routrar. Vi vill att en viss kunds samtliga VRF:er ska
kunna utbyta information för att paket sedan ska kunna skickas mellan dem. Protokollet BGP 
används för detta syfte. 

Läsaren känner troligtvis till att BGP, precis som OSPF eller EIGRP, kan utbyta information om IP-
prefix, men då L3VPN används så duger inte detta på grund av problemet med överlappande 
adressrymd som nämndes i avsnitt 1.4.1. Om kund A och B båda använder 192.168.1.0/24 kan 
detta prefix inte skickas som ett vanligt IP-prefix eftersom hanteringen av routinginformation är 
global för samtliga VRF:er som operatören har.

Lösningen på detta problem är att en PE-router lägger till en så kallad ”Route Distinguisher” (RD) 
till varje IP-prefix i samband med att BGP skickar iväg det till andra PE-routrar i operatörens 
nätverk. RD är 64 bitar som placeras framför IP-prefixet för att göra det unikt även om samma 
adresser används i flera olika VPN  [8, 179]. Detta förutsätter i sin tur att detta RD-värde är unikt 
för varje kund14. I vårt exempel med två kunder som båda använder 192.168.1.0/24 kan vi alltså, 

10 Det är inte nödvändigtvis så att CE-routern i en L3VPN ägs av en annan organisation än P- och PE-
routrarna. Kunden kan ha valt att överlåta styrningen av CE-routrar till operatören. CE-routerns 
funktionalitet förändras dock ej av detta.

11 Två kunder använder eventuellt samma privata IP-adresser, t ex 10.0.0.0/8.
12 Detta stämmer inte helt. En router paketerar vanligtvis om routingtabellen till ett format som möjliggör 

snabbare uppslag och installerar detta som routerns så kallade Forwarding Information Base (FIB). I 
praktiken har detta begränsad betydelse eftersom routingtabellen och FIB bör överensstämma.

13 Att ”läcka” routinginformation mellan VRF:er kan förändra detta beteende.
14 Beroende på hur designen ser ut kan det även vara önskvärt att ha en unik RD för varje VRF i samma VPN. I

detta projekt används för tydlighetens skull samma RD för alla VRF:er som ingår i en viss VPN.  I referens 
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för att göra IP-adresserna unika, ge dem olika RD. Om kund A ges RD 100:10015 och kund B ges 
RD 100:200 blir deras adresser:

A: 100:100:192.168.1.0/24
B: 100:200:192.168.1.0/24

Kombinationen av ett IPv4-prefix och en RD kallas för ett VPNv4-prefix. Vi kan nu skicka dessa 
VPNv4-prefix med BGP till olika PE-routrar utan att riskera att överlappande adressrymd skapar 
problem16.

Att enbart använda RD räcker dock inte för att utbyta routinginformation mellan VRF:er. En PE-
router som tar emot ett VPNv4-prefix från en annan PE-router vet egentligen ingenting om detta 
prefix. Beslutet en PE-router måste ta när den tar emot ett VPNv4 prefix är huruvida detta prefix 
bör importeras till en VRF som finns på routern. Generellt så vill vi att prefix endast importeras till
VRF:er som tillhör samma kund eller VPN. Routinginformation som tillhör olika kunder isoleras på
så sätt ifrån varandra.

När BGP skickar en uppdatering till någon av sina grannar innehåller den förutom själva prefixen 
ett antal så kallade attribut kopplade till varje prefix. Ett exempel på attribut är local preference. 
Ett av attributen som BGP har stöd för heter extended community17. En typ av extended 
community är ”route target” (RT) och det används i L3VPN för att indikera vilka VRF:er som ska 
importera ett visst prefix [8, 180]. Detta attribut läggs till i samband med att ett IP-prefix lämnar 
den lokala VRF:en och blir ett VPNv4-prefix som distribueras till andra PE-routrar med BGP.

Mottagande PE-routrar kan sedan titta på RT för ett visst prefix för att avgöra om prefixet ska 
importeras till någon VRF som är konfigurerad på routern. Varje VRF konfigureras med lista över 
vilka RT som är tillåtna att importera. Dessutom konfigureras vilken RT som ska ges till IP-prefix 
som lämnar VRF:en och skickas till andra routrar med BGP. 

Om samma RT konfigureras som både import och export på samtliga VRF:er som tillhör en viss 
kund så skapas en ”any to any”-VPN eftersom samtliga prefix som lämnar en viss VRF blir 
importerade av kundens övriga VRF:er [8, 182].

2.4.4. MPLS och VPN-label
Så här långt vet vi alltså hur routinginformation kan lämna en VRF och bli levererad till VRF:er på 
andra routrar, via BGP. Däremot har vi inte diskuterat hur datapaket kan framföras från en VRF till
en annan. Det finns två problem att lösa: 

1. En PE-router som tar emot ett paket från en P-router i den globala routingtabellen 
måste på något sätt veta att detta är ett paket som ska skickas ut mot ett interface som 
finns i en VRF.

2. P-routrar har globala routingtabeller och har ingen kännedom om de VRF:er som finns 
på PE-routrarna. P-routrar kan inte framföra paket baserat på kundens adressrymd 
eftersom dessa adresser inte finns i P-routrarnas routingtabeller.

Lösningen på det första problemet är att BGP-uppdateringen med VPNv4-prefix, utöver RD och 
RT, även innehåller en så kallad ”label” (etikett) som används för att identifiera ett datapaket som 
tillhörande en VRF [8, 187]. När PE-routern tar emot ett paket med denna etikett från en P-router 
så indikerar det för PE-routern att detta inte är ett vanligt IP-paket som ska hanteras av den 

[9, table 6-1] går det att läsa mer om de avvägningar som görs då RD väljs.
15 Det är vanligt att representera RD:s 64 bitar med notationen <ASN>:<identifier>. De första 32 bitarna 

används då för att indikera vilket BGP ’autonomous system number’ som operatören använder och de sista
32 bitarna identifierar VRF eller VPN.

16 Det problem som uppstår om prefix inte är unika är att om BGP tar emot flera versioner av samma prefix 
så väljs endast det ”bästa” ut och skickas vidare.

17 Det finns även ”vanlig” community, därav namnet.
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globala routingtabellen utan istället något som ska framföras till ett visst interface i en viss VRF. 
För att detta ska fungera så måste denna etikett läggas till IP-paketens header på den 
inkommande PE-routern för att sedan inspekteras av den PE-router som är ansluten till den CE-
router där paketets slutdestination finns.

Det andra problemet kan lösas med hjälp av olika tunnel-teknologier. Problemet är alltså att vi 
vill framför paket mellan olika VRF:er över ett nätverk som endast har en global routingtabell. I 
denna globala routingtabell finns ej de prefix som vi vill framföra paket emellan. 

Vi måste alltså skapa tunnlar mellan PE-routrarnas VRF:er, över den globala routingtabell som 
delas av P- och PE-routrarna. Exakt vilken metod som används för att åstadkomma detta är inte 
relevant för arbetet som denna rapport kommer att fokusera på, men en vanligt metod är att 
paketet med VPN-etiketten ges ytterligare en etikett som används för att framför paketet mellan 
P-routrar och levereras till den utgående PE-routern. 

Exakt hur dessa etiketter hanteras kräver en genomgång av ytterligare protokoll som till exempel 
Label Distribution Protocol (LDP) vilket jag inte kommer att göra här. Det är även möjligt att 
använda vanliga IP-baserade GRE-tunnlar för att tunnla paket mellan PE-routrar. De teknologier 
som gör det möjligt att lösa dessa problem faller under begreppet Multiprotocol Label Switching 
(MPLS).
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3. Metod
I detta avsnitt presenteras de tekniska lösningar som använts för att genomföra arbetet och hur 
krav samlades in med extern hjälp.

3.1. Python
Programkod har skrivits i språket Python. Python version 3.5.2 har använts. Att använda version 
3.5.2 har ej varit ett aktivt val baserat på någon särskilt funktionalitet utan beror enbart på att det
var den version som installerades tillsammans med Ubuntu 16.04.2. Andra versioner av Python3 
bör fungera men detta har ej verifierats. 

Två externa bibliotek har använts: ncclient och lxml. Ncclient är en open-source netconfklient 
som underlättar användandet av Netconf i pythonkod. Version 0.5.3 av ncclient har använts. 
XML-biblioteket lxml har använts för att skapa och söka i XML-dokument. Python har även ett 
XML-bibliotek bland standardbiblioteken men detta har ej använts eftersom lxml har bättre stöd 
för xpath-filtrering. Version 3.4.4 av lxml har använts.

3.2. Virtuellt nätverk
Utvecklingen av projektets skript har gjorts mot versioner av routrar från Cisco och Juniper som 
kan köras som virtuella maskiner. Följande routrar har använts:

Namn: Juniper vMX. Operativsystem: Junos version 17.1R1.8 
Namn: Cisco XRv. Operativsystem: Cisco IOS-XR version 6.1.2
Namn: Cisco CSR1000v. Operativsystem: Cisco IOS-XE version 16.4.1
Namn: Cisco IOSv. Operativsystem: Cisco IOS version 15.6(2)T
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Dessa virtuella maskiner har körts på VMware ESXi 6.0, installerat på en PC med 32 GB 
arbetsminne och 4 CPU-kärnor. Mängden arbetsminne begränsar topologins storlek eftersom 
varje virtuell router har minimikrav när det gäller mängden tilldelat arbetsminne. Junos vMX är 
särskilt krävande när gäller mängden arbetsminne (totalt cirka 10 GB per instans) vilket är 
anledningen till att endast en sådan router finns i topologin. 

Virtuella maskiner som kör Cisco XRv eller CSR1000v kräver vardera 4 GB arbetsminne. Cisco IOSv
har använts som CE-routrar eftersom IOSv endast kräver cirka 512 MB arbetsminne. Denna 
virtuella router har dock ej stöd för Netconf/Yang och inga konfigurationsförändringar genomförs
på dessa. Deras syfte är endast att testa funktionalitet på PE- och P-routrarna.

Den topologi som använts ses i figur 2.

Namn Roll Routertyp

CSR2 P-router IOS-XE 16.4.1

CSR1 PE-router IOS-XE 16.4.1

XRv1 PE-router IOS-XR 6.1.2

XRv2 PE-router IOS-XR 6.1.2

XRv3 PE-router IOS-XR 6.1.2

vMX1 PE-router Junos 17.1R1.8

IOSv1 CE-router IOSv 15.6(2)T

IOSv2 CE-router IOSv 15.6(2)T

IOSv3 CE-router IOSv 15.6(2)T

IOSv4 CE-router IOSv 15.6(2)T

IOSv5 CE-router IOSv 15.6(2)T

3.3. Linuxserver
Pythonskripten har körts från en linuxserver med distributionen Ubuntu 16.04.2 LTS. Denna 
linuxserver har körts som en virtuell maskin på samma hypervisor som de virtuella routrarna. 
Linuxservern är direkt ansluten till samtliga PE- och P-routrar via ett management-nätverk för att
på så sätt kunna ansluta till dem via SSH.

3.4. Kravfångst
Eftersom LundNet är ett fiktivt företag har en verklig person som arbetar med den här typen av 
lösningar engagerats i projektet. Detta är Chris Williams:s professionella biografi:

"Chris Williams is a Network Architect based in the United Kingdom. His specialties include router 
platforms from Cisco and Juniper, and technologies such as Metro Ethernet, L3VPN, VPLS, E-line, 
E-LAN. He is CCIE certified in routing and switching. He currently designs network solutions for 
one of the UK's largest internet providers and previously has designed and implemented MPLS 
enabled Next-Generation Core, Transport and Access networks built on products such as Cisco 
ASR series & Juniper MX series. He has also been a technical manager responsible for an ISP NOC 
Team."

Baserat på den information som finns i avsnitt 1.1 och 1.2, givetvis översatt till engelska, har 
Williams formulerat ett antal krav. När det gäller konfiguration av VPN ska följande parametrar 
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vara möjliga att konfigurera:

Krav 1 IPv4-adress och subnet mask på interface

Krav 2 Policy-map för begränsning av inkommande trafik

Krav 3 Policy-map för begränsning av utgående trafik

Krav 4 Automatiskt skapa en loopbackadress på varje PE-router för varje VRF

Krav 5 Lägga till statiska routes om sådana används.

Krav 6 Lägga till BGP mellan PE och CE om det används

Krav 7 Möjlighet att använda VRRP/HSRP 

De tester som ska göras innan en VPN konfigureras är baserade på vilka manuella moment som 
en operatör hade behövt göra om konfigurationen hade skett via CLI. Kraven för testerna är:

Krav 8 Verifiera att valda interface existerar på PE-routern

Krav 9 Verifiera vad som just nu är konfigurerat på interfacen och om de är shutdown

Krav 10 Verifiera om VRF-namnet existerar.

Krav 11 Verifiera vald RD och RT.

Krav 12 Verifiera vilka policy-maps som finns och om önskad policy-map är konfigurerad

Krav 13 Efter konfiguration: testa ping till andra routrar i VPN.

Krav 14 Efter konfiguration: ta fram vilka statiska routes som konfigureras.

Kommunikationen med Williams skedde genom e-post och det meddelande18 som kraven tagits 
fram från finns tillgängligt i bilaga 1.

3.5. Mätningar
Det är av intresse att mäta hur lång tid det tar att genomföra en konfigurationsförändring med 
projektets lösning. Dessa mätningar genomförs med hjälp av linuxkommandot ’time’. Detta 
kommando körs tillsammans med andra kommandon i linux:s skal för att på så sätt mäta hur 
lång tid en viss körning tar.

Syntax för time:

time [options] command [arguments...]

18 Williams har godkänt att detta e-post bifogas.
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4. Design
I detta avsnitt beskriver jag den lösning som har tagits fram.

4.1. Flödesschema
Tre pythonskript har utvecklats:

Namn Funktion

test_vpn.py Genomför tester mot routrar med valda konfigurationsparametrar som 
input.

add_vpn.py Genomför konfigurationsförändring med valda konfigurationsparametrar 
som input.

delete_vpn.py Tar bort VPN med valda konfigurationsparametrar som input.

Dessa tre skript har en liknande struktur och använder alla samma input. Följande flödesschema 
beskriver samtliga tre skript:

VPN-parametrar innehåller ett XML-dokument som definierar den VPN som ska testas 
(test_vpn.py), läggas till (add_vpn.py) eller tas bort (delete_vpn.py). Skripten tar emot denna XML 
som ett argument och använder denna data för att ta fram ny data som ska användas i nästa 
steg. Skripten använder sedan Netconf för att kommunicera med en eller flera routrar och utföra 
det arbete som krävs.

För att verifiera att skriptens indata är korrekt så har en egen yangmodell skrivits som indatan 
valideras mot innan den används av skripten.

4.2. Beskrivning av L3VPN
Detta avsnitt beskriver hur L3VPN konfigureras topologin (figur 2) och hur mängden unika 
parametrar som måste definieras har begränsats. Utgångspunkten är att varje kund tilldelas ett 
nummer mellan 1 och 255, kallat kundens ”VPN ID”. Detta ID används sedan som grund för 
många av de parametrar som måste konfigureras. I detta kapitel används VPN ID 134 för att 
demonstrera hur detta fungerar.

Om en kunds ID är 134 leder det till följande konfigurationsparametrar:

• Kundens RD är 100:134.
• Kundens RT är 100:134.
• Kundens CE-PE-länkar ges IP-adresser i subnätet 10.0.134.0/24.
• Varje PE-router har en loopback-adress per kund och även denna tas från 

10.0.134.0/24.
• Kundens VRF döps till VRF_134 på samtliga PE-routar som berörs.
• Kundens import- och export-policy döps till VRF_134_IMPORT och VRF_134_EXPORT.

Att på detta sätt härleda flera parametrar från ett nummer minskar som vi kan se antalet unika 
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variabler som måste hanteras för varje kund. En invändning mot detta är att det begränsar 
mängden unika VPN till 255. Eftersom det är en mindre ISP som denna lösning utvecklas för är 
detta en rimlig avvägning eftersom en mindre ISP, enligt de uppgifter19 som författaren har tagit 
del av, vanligtvis har färre L3VPN-kunder än så. 

Ett alternativ för en större ISP är att utöka VPN ID till fyra siffror istället för tre. Konsekvensen av 
detta hade i sådana fall blivit att en större adressrymd än 10.0.x.x/16 hade behövt reserveras för 
detta ändamål. Att begränsa VPN ID till 1-255 underlättar förståelsen för lösningen eftersom det 
då tar upp exakt en byte av en IP-adress.

Samtliga VPN som konfigureras är av typen ”any-to-any”, vilket är den vanligaste logiska 
topologin för en L3VPN. Detta innebär att samma RT både importeras och exporteras till samtliga
VRF som ingår i en viss kunds VPN.

Varje VPN använder alltså en RT på formatet 100:<VPN ID> men lösningen använder även en så 
kallad ”management RT” som alltid är 100:999. Syftet med denna är att tagga varje VPN:s subnät 
(10.0.x.0/24) med 100:999 för att sedan importera dessa adresser till en särskild management 
VRF. Detta gör det möjligt att från en central punkt i operatörsnätet nå samtliga kunders VRF:er. 
Detta gör det bland annat möjligt att erbjuda tjänsten ”managed CE”, dvs att kunden inte själv 
sköter sin CE-router utan överlåter det till operatören. 

Att använda detta upplägg med en management RT gör att vår exportpolicy för varje VRF blir mer
komplicerade än den annars hade varit. Varje VRF måste lägga till 100:999 till samtliga adresser i 
10.0.x.0/24 som exporteras, och 100:<VPN ID> till övriga. Övriga i detta sammanhang är 
adresser som kunden själv använder. Dessa kan egentligen vara vilka som helst eftersom en VPN 
är isolerad på lager 3, men sannolikt handlar det om privata adresser som kunden använder 
internt. Dessa adresser behöver inte få RT 100:999 eftersom dem inte ska importeras till 
management VRF:en. Däremot är det kritiskt att de får 100:<VPN ID> eftersom detta gör det 
möjligt för dem att importeras av andra VRF:er i samma VPN.

För att management-lösningen ska fungera måste varje VRF, i alla VPN, dessutom importera ett 
management-IP, annars finns det ej tvåvägskommunikation mellan managementstationen och en 
VRF. I denna lösning är management-adressen 172.16.1.1. Varje VRF:s importpolicy är alltså 
”importera management-ip och alla VPNv4-prefix med RT 100:<VPN ID>. 

4.3. Mallar
Lösningen har stöd för operativsystemen IOS-XR och Junos. I ett inledande skede av projektet 
fanns intresse av att även använda IOS-XE eftersom detta är ett vanligt operativsystem20 som 
alldeles nyligen fått stöd för Netconf/Yang. Detta fick dock omprövas på grund av brister i den 
implementation av Netconf/Yang som för tillfället finns i IOS-XE. 

Problemet är att IOS-XE inte har stöd för candidate datastore och vi kan därmed inte använda oss 
av den process som presenterades i teoriavsnittet där en konfigurationsförändring först placeras i
candidate på samtliga routrar, sedan valideras, och till sist aktiveras. Eftersom IOS-XE endast har 
running datastore är det enda alternativet att skicka konfigurationsdata till running, som då 
omedelbart får effekt. 

Vi har dessutom ej möjlighet att använda en tidsbegränsad så kallad confirmed commit för att 
kunna ångra konfigurationsförändringen inom en viss tid. Utöver detta hittades även brister i 
IOS-XE:s yangmodell; det fanns ej möjlighet att konfigurera 32-bitars ASN, något som används i 
lösningen. Dessa faktorer gör att IOS-XE inte i dagsläget är moget att användas i den typ av 
lösning som tagits fram i detta projekt.

19 Nätarkitekter med god insyn kring mängden L3VPN-kunder som brukar förekomma har konsulterats.
20 Endast större routermodeller från Cisco använder XR.
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Ett första steg i utvecklingen av lösningen är att ta fram mallar som beskriver den konfiguration 
som måste genomföras på varje routertyp. 

När en viss standard (L3VPN i detta fall) implementeras på ett visst nätverksoperativsystem (NOS) 
kan man förvänta sig att i princip samma funktionalitet finns tillgänglig på samtliga NOS, men 
med variationer i både CLI och yangmodeller. Det är därför nödvändigt att ta fram en mall för 
varje NOS med den funktionalitet som man önskar att konfigurera. Variabler i denna mall kan 
sedan justeras när en router-specifik konfiguration ska tas fram.

Det som avgör mallens utseende är vilka krav som ställs på lösningen. Ett sätt att ta fram mallen 
för varje NOS är att helt enkelt, manuellt via CLI, konfigurera en VPN som uppfyller kraven. 
Konfigurationen kan sedan generaliseras från denna konfigurerade VPN till att gälla framtida VPN 
som man önskar att konfigurera. 

Den mall som tagits fram i detta projekt kan delas in i följande kategorier:

• Konfiguration av interface.
• Konfiguration av VRF.
• Konfiguration av BGP.
• Konfiguration av policy.

Något som är värt att påpeka i detta skede är att IOS-XR och Junos skiljer sig relativt mycket när 
det gäller utseendet på konfigurationen när den ses i form av CLI-kommandon. Dock kommer vi 
senare att se att skillnaden är mindre när konfigurationen uttrycks i form av XML som följer 
respektive NOS:s yangmodell. 

För att förtydliga, den konfiguration som nu följer är den konfiguration som måste 
implementeras på en PE-router för att möjliggöra för respektive CE-router att ingå i en L3VPN 
som följer projektets design.

4.3.1. CLI-konfiguration på IOS-XR
Ett interface som ska ingå i en L3VPN måste ges följande konfiguration:

• En IP-adress.
• Vilken VRF interfacet tillhör.
• Vilken bandbredd interfacet ska ha (genom en policer).

På XR konfigureras detta så här:

!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
 vrf VRF_134
 ipv4 address 10.0.134.0 255.255.255.254
 service-policy input POLICE100M
 service-policy output POLICE100M
!

I detta exempel tillhör alltså interfacet en VRF med namnet VRF_134, har IP-adressen 
10.0.134.0/3121, och har en policer med namn POLICE100M i både ingående och utgående 
riktning. Policern i sig måste även den definieras. Detta är ett exempel på en enkel policer som 
begränsar bandbredd till 100 Mbps:

!
policy-map POLICE_100M
 class class-default
  police rate 100 mbps 
  ! 

21 Det är möjligt att använda subnetmasken 255.255.255.254 på Ethernet-länkar som är ”point-to-point”. Vi
är vana vid att en adress alltid används för att beskriva nätverket och en för broadcast, t ex 192.168.1.0 
och 192.168.1.255, om det är 192.168.1.0/24 vi använder. På en länk som endast har två enheter behövs 
inte dessa och vi kan använda /31 om vi vill.
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 ! 
 end-policy-map
! 

Eftersom konfigurationen för policer är identisk för samtliga VPN är detta något som konfigureras
en gång och som det sedan refereras till när en ny VPN ska läggas till. En policy-map 
konfigureras för varje nivå av bandbredd som man vill erbjuda, t ex 100 Mbps, 200 Mbps, 500 
Mbps, 1000 Mbps.

Konfigurationen av en VRF genomförs med följande kommandon:

vrf VRF_134
 address-family ipv4 unicast
  import route-policy VRF_134_IMPORT
  import route-target
   100:134
   100:999
  !
  export route-policy VRF_134_EXPORT
 !
!

Vi definierar först en VRF med namnet VRF_134. Därefter aktiverar vi denna VRF för IPv4 och 
applicerar en policy för inkommande och utgående routinginformation. Innehållet i dessa policyer
kommer att avhandlas senare. Det är värt att notera att vi explicit måste specificera import av RT 
100:134 och 100:999 trots att vi har applicerat en policy för import som även den importerar 
dessa RT. Detta skiljer sig från export av routinginformation där den fullständiga policyn kan 
specificeras skiljt från VRF-konfigurationen.

Som nämndes i teoriavsnittet så distribueras routinginformation i en L3VPN genom BGP i form av 
VPNv4-prefix. Viktiga parameter i sammanhanget är RD och RT. RT definieras i VRF och policy-
konfigurationen och RD i BGP-konfigurationen. Detta är ett exempel på BGP-konfiguration:

!
router bgp 100
 bgp router-id 3.3.3.3
 address-family ipv4 unicast
 !
 address-family vpnv4 unicast
 !
 neighbor 2.2.2.2
  remote-as 100
  update-source Loopback0
  address-family vpnv4 unicast
  !
 !
 vrf VRF_134
  rd 100:134
  address-family ipv4 unicast
   redistribute connected
   redistribute static
  !
  neighbor 10.0.134.1
   remote-as 4200134001
   address-family ipv4 unicast
    route-policy PASS_ALL in
    route-policy PASS_ALL out
   !
  !
 !

Viktiga kommandon i denna konfiguration är:
• Address Family IPv4 och VPNv4 har aktiverats. Detta betyder att denna BGP-process kan 

hantera både IP-prefix och VPNv4-prefix.
• En BGP-session har upprättats med en P-router med IP-adress 2.2.2.2 och VPNv4 har 

aktiverats för denna session.
• En VRF, VRF_134, har kopplats till BGP-processen och dess RD är 100:134. Detta 

betyder att VPNv4-prefix som skickas från denna BGP-process till grannen 2.2.2.2 ges 
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RD 100:134.
• Redistribution av både ”connected” och ”static” IPv4 sker. Innebörden av detta är att 

ipv4-prefix konfigurerade på interface i VRF 134, och statiska routes som finns i 
VRF_134 skickas iväg som VPNv4-prefix till 2.2.2.2.

• En BGP-session till CE-router 10.0.134.1 har konfigurerats. Denna session har en route-
policy som tillåter samtliga prefix. Denna behövs eftersom XR, till skillnad från vanlig 
IOS, har en ”deny-all” policy som default.

Om BGP inte används som protokoll mellan PE- och CE-router kan statiska routes användas 
istället. I sådana fall konfigureras detta med följande kommandon:

!
router static
 !
 vrf VRF_134
  address-family ipv4 unicast
   192.168.32.0/24 10.0.134.1
  !
 !

Denna statiska route distribueras sedan av BGP genom kommandot ”redistribute static” som finns
i BGP-konfigurationen ovan.

Den troligtvis mest komplicerade aspekten av en L3VPN är att konfigurera dess policy. Med policy
menas den logik som avgör vilka VPNv4-prefix från BGP som ska importeras till en VRF, och vilka 
IP-prefix i en VRF som ska exporteras till BGP och bli VPNv4-prefix. Logiken bakom policyn gicks 
igenom i avsnitt 4.2. Här tittar vi på hur denna policy implementeras på XR.

Det första steget är att definiera ett antal så kallade ”set”. Ett set är en lista som innehåller 
information som vi sedan använder som matchningkriteria i policyn. Vi behöver följande set:

!
extcommunity-set rt VRF_134
  100:134
end-set
!
extcommunity-set rt MANAGEMENT_RT
  100:999
end-set
!
prefix-set VRF_134
  10.0.134.0/24 le 32
end-set
!
prefix-set MANAGEMENT_IP
  172.16.1.1/32
end-set
!

Set med namn MANAGEMENT_RT och MANAGEMENT_IP används av samtliga VPN och är därför 
alltid konfigurerade på routern; endast prefix-set VRF_134 och RT-set VRF_134 behöver 
konfigureras för just denna VPN. Vi använder sedan dessa set i vår policy. Vi börjar med 
exportpolicyn:

!
route-policy VRF_134_EXPORT
  if destination in VRF_134 then
    set extcommunity rt MANAGEMENT_RT
  else
    set extcommunity rt VRF_134
  endif
end-policy
!

Innebörden av denna policy är att prefix som faller inom 10.0.134.0/24 ges RT 100:999. Det 
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betyder att dessa sedan kan importeras av vår management VRF. Övriga prefix (dvs, kundens 
egna adresser) ges RT 100:134 för att andra VRF:er i kundens VPN ska kunna importera dem.

Importpolicy ser ut så här:

!
route-policy VRF_134_IMPORT
  if extcommunity rt matches-every MANAGEMENT_RT and destination in 
MANAGEMENT_IP then
    pass
  endif
  if extcommunity rt matches-every VRF_134 then
    pass
  endif
end-policy
!

Importpolicyns första if-sats importerar management-ip 172.16.1.1/32 om denna adress 
dessutom har RT 100:999 (när managementstationen exporterar detta IP så ges det denna RT).

Nästa if-sats importerar alla prefix med RT 100:134.

Jag har nu gått igenom konfigurationen som krävs för att konfigurera en VPN på IOS-XR. 
Komplett konfiguration för en VPN i XR ges i bilaga 2 för att göra det enklare att referera till 
denna vid behov.

4.3.2. CLI-konfiguration på Junos
På Junos konfigureras interface på följande sätt:

interfaces {
    ge-0/0/1 {
        unit 0 {
            family inet {
                policer {
                    input POLICE_100M;
                    output POLICE_100M;
                }
                address 10.0.134.2/31;
            }
        }
    }
}

Trots att syntax skiljer sig avsevärt från XR så finns även här IP-adress och policer. Dock ser vi att
det inte finns någon VRF-konfiguration vilket beror på att man i Junos specificerar detta på en 
annan plats i konfigurationen.

Precis som i XR måste en policer definieras innan den kan refereras till i interface-
konfigurationen:

firewall {
    policer POLICE_100M {
        logical-interface-policer;
        if-exceeding {
            bandwidth-limit 100m;
            burst-size-limit 500k;
        }                               
        then discard;
    }
}

Givetvis har vi även policers för andra bandbreddsnivåer som 200 Mbps och 500 Mbps. En stor 
skillnad mellan XR och Junos är att konfigurationen för VRF, BGP och statiska routes är samlad 
under en ”routing instance” istället för att vara utspridd på flera ställen i konfigurationsfilen.
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routing-instances {
    VRF_134 {
        instance-type vrf;
        interface ge-0/0/1.0;           
        interface lo0.134;
        route-distinguisher 100:134;
        vrf-import VRF_134_IMPORT;
        vrf-export VRF_134_EXPORT;
        routing-options {
            static {
                route 192.168.14.0/24 next-hop 10.0.134.3;
                route 192.168.32.0/24 next-hop 10.0.134.3;
                route 192.168.0.0/16 next-hop 10.0.134.3;
            }
        }
        protocols {
            bgp {
                group VRF_134_10.0.134.3 {
                    peer-as 4200134002;
                    neighbor 10.0.134.3;
                }
            }
        }
    }
}

Ovan ser vi en VRF (instance-type vrf gör detta till en VRF) med namn VRF_134 där interfacen ge-
0/0/1.0 och lo0.134 ingår. Vi ser sedan att RD är 100:134 och att import och export policyer har 
definierats. Denna VRF använder både statiska routes och en BGP-session mellan CE och PE. I 
normalfallet använder man antingen eller, men för att illustrera den kompletta konfigurationen 
används här båda. Denna routingkonfiguration är alltså specifik för just denna VRF. Övrig BGP-
konfiguration är gemensam för samtliga VPN och påminner om den som är konfigurerad för XR; 
dess syfte är endast att distribuera VPNv4-prefix mellan PE-routrar.

Slutligen behöver vi även konfiguration av import och export policy:

policy-options {
    prefix-list MANAGEMENT_IP {
        172.16.1.1/32;
    }
    prefix-list VRF_134 {
        10.0.134.0/24;
    }
    policy-statement VRF_134_EXPORT {
        term a {
            from {
                prefix-list-filter VRF_134 orlonger;
            }
            then {
                community add MANAGEMENT_RT;
                accept;
            }
        }
        term b {
            then {
                community add VRF_134;
                accept;
            }
        }
    }
    policy-statement VRF_134_IMPORT {
        term a {
            from {
                protocol bgp;
                community VRF_134;
            }
            then accept;
        }
        term b {
            from {                      
                protocol bgp;
                community MANAGEMENT_RT;
                prefix-list-filter MANAGEMENT_IP exact;
            }
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            then accept;
        }
        term c {
            then reject;
        }
    }
    community MANAGEMENT_RT members target:100:999;
    community VRF_134 members target:100:134;
}

Vi importerar och exporterar enligt samma logik som tidigare. Management-IP och kundens 
prefix importeras. Kundens egna prefix exporteras med RT 100:134, och operatörens subnät 
10.0.134.0/24 exporteras med RT 100:999. 

Komplett konfiguration för Junos sammanfattas i bilaga 3.

4.3. Yang
Eftersom vi vill konfigurera våra routrar med Netconf, och inte via CLI, måste vi ta fram den XML 
som motsvarar den CLI-konfiguration som genomfördes i 4.2. Hur denna ska se ut definieras av 
Yang och det är här viktigt att poängtera att varje NOS har egna yangmodeller, vilket innebär att 
vår XML kommer att se olika ut för XR och Junos. 

Det finns även yangmodeller från både IETF och OpenConfig22 som möjliggör konfiguration av 
olika NOS med samma XML, givet att dessa modeller är implementerade. Problemet är att dessa 
modeller har mycket begränsad funktionalitet jämfört med routertillverkarens egna modeller, och
beskriver inte routerns fullständiga funktionalitet. Tillverkarens egna modeller brukar kallas 
”native” i Netconf/Yang-litteratur. Det är till exempel möjligt att konfigurera en IP-adress på ett 
interface genom att använda IETF-modellen, OpenConfig-modellen, eller med native-modellen, 
om alla dessa tre är implementerade, men när mer avancerad konfiguration ska genomföras är 
man tvungen att använda tillverkarens egna modeller.

Flera modeller kan alltså vara implementerade som beskriver samma funktionalitet. I den 
”capabilities exchange” som sker i början av varje netconf-session, skickar servern information 
till klienten om vilka modeller som är implementerade. Detta projekt har genomgående endast 
använt varje operativsystems egna modeller. Fördelen med att använda dessa är att mer eller 
mindre fullständig funktionalitet finns beskriven (det vill säga, all funktionalitet som routern är 
kapabel till genom CLI kan även konfigureras med Netconf). Nackdelen är att unik XML måste tas 
fram för varje NOS. Det finns dock i dagsläget inget alternativ till detta tillvägagångssätt när man 
önskar att konfigurera funktionalitet som inte finns i IETF- eller OpenConfig-modeller.

För att konfigurera något med Netconf måste vi alltså ta fram XML som matcher routerns 
yangmodeller. I teorin kan detta göras genom att titta på hur modellens Yang är skriven och från 
det härleda hur XML-dokumentet ska se ut. Ett annat alternativ är att först konfigurera genom CLI
och sedan hämta detta med Netconf:s funktion get-config. Vi kommer nu att se ett exempel på 
hur detta går till. I ett pythonskript etableras en Netconf-session med hjälp av biblioteket 
Ncclient. Därefter skickas en get-config till en Junos-router vilket resulterar i följande svar:

<rpc-reply message-id="urn:uuid:ba58fd6d-1bde-4f38-8bc9-cb7857655255">
  <data>
    <configuration changed-seconds="1494689617" changed-localtime="2017-05-13 
15:33:37 UTC">
      <interfaces>
        <interface>
          <name>ge-0/0/1</name>
          <unit>
            <name>0</name>
            <family>
              <inet>

22 http://openconfig.net/  . 

29

http://openconfig.net/


                <policer>
                  <input>POLICE_100M</input>
                  <output>POLICE_100M</output>
                </policer>
                <address>
                  <name>10.0.134.2/31</name>
                </address>
              </inet>
            </family>
          </unit>
        </interface>
      </interfaces>
    </configuration>
  </data>
</rpc-reply>

Vi har här tagit bort all konfiguration förutom den som gäller för interfacet ge-0/0/1. Denna 
konfiguration motsvarar de CLI-kommandon som presenterades i avsnitt 4.3.2. Vi vet nu alltså 
att för att konfigurera ett interface på en Junos-router så måste vi använda XML som ser ut så 
här. Om motsvarande process används på XR får vi fram följande:

<rpc-reply message-id="urn:uuid:2666b597-bdb6-448c-a454-55529a25c093" 
xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" 
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
 <data>
  <interface-configurations xmlns="http://cisco.com/ns/yang/Cisco-IOS-XR-ifmgr-
cfg">
   <interface-configuration>
    <active>act</active>
    <interface-name>GigabitEthernet0/0/0/2</interface-name>
    <vrf xmlns="http://cisco.com/ns/yang/Cisco-IOS-XR-infra-rsi-
cfg">VRF_134</vrf>
    <ipv4-network xmlns="http://cisco.com/ns/yang/Cisco-IOS-XR-ipv4-io-cfg">
     <addresses>
      <primary>
       <address>10.0.134.0</address>
       <netmask>255.255.255.254</netmask>
      </primary>
     </addresses>
    </ipv4-network>
   </interface-configuration>
  </interface-configurations>
 </data>
</rpc-reply>

Vi kan här notera att denna konfiguration i XR består av flera olika namespaces. Detta beror på 
att XR har delat upp routerns funktionalitet i cirka 200 separata yangmodeller. Juniper har valt att
ha endast en modell som beskriver hela routern och all konfigurationsdata finns i denna 
namespace.

Motsvarande process kan användas för att ta fram XML-mallar för övrig konfiguration.  I bilaga 4 
ges ett exempel på en komplett XML-mall för Junos.

4.4. VPN-parametrar
Efter att ha tagit fram XML-mallar för både XR och Junos kan vi konfigurera L3VPN med Netconf 
med hjälp av dessa. I varje mall har vi ett antal variabler som måste vara unika för varje VPN (se 
avsnitt 4.2). Om ett skript ska kunna utgå ifrån mallarna och ta fram routerspecifik konfiguration 
för en viss kunds VPN så måste unika värden för dessa variabler ges som input.

I lösningen är XML-mallarna som togs fram i 4.3 ”interna” i pythonskripten och modifieras 
baserat på den input som ges. Mallarna för XR och Junos ser olika ut, men innehåller samma 
variabler: interface-namn, policy, VRF, med mera. Den input som beskriver en viss kunds VPN 
behöver därmed inte anpassas efter varje NOS, utan kan vara mer generellt formulerad, givet att 
den innehåller parametrar som kan användas för att ge varje malls variabler korrekta värden. 

Skriptens input kallas för lösningens ”VPN-parametrar” och detta är ett XML-dokument som 
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innehåller data som beskriver en kunds VPN. För varje VPN som ska konfigureras tas ett sådant 
XML-dokument fram. När ett skript använder indata, som sedan transformeras på något sätt, 
måste denna indata alltid vara formaterad på ett visst sätt. Skriptet ”förväntar sig” att 
inkommande data ser likadan ut varje gång. Detta introducerar ett problem: hur ska användaren 
av skriptet kunna veta hur indata ska vara formaterad?

I denna rapport ges ett exempel på indata för en VPN som använder två PE-routrar, men detta är 
ingen begränsning i lösningen utan enbart för att göra det mer överskådligt. I bilaga 5 har VPN-
parametrarna för kund ”134” bifogats.

Dokumentet består av två delar: generella parametrar som gäller för samtliga PE-routrar och 
parametrar som är unika för varje router. Exempel på parametrar som är unika för en specifik PE-
router är vilka interface som ska användas, routerns namn, vilken bandbredd interfacet ska ha, 
och eventuella statiska routes och BGP-sessioner mot CE-routrar. Det finns tre generella 
parametrar: kundens VPN ID, management RT och management IP.

Att definiera en VPN på detta sätt gör att vi inte behöver ta hänsyn till hur en VPN konfigureras på
varje NOS som ingår i vår lösning. Det vill säga, operatören behöver ej veta hur XR eller Junos 
konfigureras. Dock måste man veta hur dessa VPN-parametrar ska se ut för kunna ta fram ett 
XML-dokument som är giltig indata. Som utvecklare av lösningen är detta enkelt eftersom 
kännedom om hur skriptet hanterar denna data finns. En användare utan insyn i skriptet kan ej 
förväntas veta detta. Projektets lösning på detta problem är att skriva en yangmodell för VPN-
parametrarna. Denna yangmodell kan sedan användas för att validera att VPN-parametrarna är 
korrekt formaterade. 

Fram till nu har all Yang som diskuterats varit implementerad på en router (netconf-servern). Det 
är dock möjligt att ta fram en egen yangmodell och validera data mot den utan att blanda in 
någon router överhuvudtaget. Denna process sker alltså helt på klient-sidan och Netconf är inte 
inblandat. 

I bilaga 6 finns den yangmodell som beskriver hur VPN-parametrarna ska se ut. I modellen 
används de nodtyper som gicks igenom i avsnitt 1.3. Med hjälp av ”container”, ”list” och ”leaf” har
en modell byggts upp som representerar utseende på det XML-dokument som innehåller VPN-
parametrarna. Dessutom används ”mandatory” på de flesta leafs för att kräva att dessa element 
ska finnas för att XML-dokumentet ska vara giltigt. Om mandatory inte används så är avsaknaden
av ett leaf inte ogiltigt.

Utöver detta så definieras ett antal egna typer för att begränsa vilka värden olika element får ha. 
Till exempel så vill vi att VPN ID ska få ha värdena 1 till 255, men inte 0 eller något värde större 
än 255. Dessutom används ett antal typer från RFC 6991 som definierar hur en IP-adress får se 
ut. 

Att ha en yangmodell är inte till mycket nytta om den inte används för validering. I Python-
biblioteket ”pyang” finns ett valideringsverktyg som heter ”yang2dsdl”. Validering av data mot en 
modell ser ut så här:

fred@ubuntu:~$ yang2dsdl -v vpn-parameters.xml layer3vpn.yang               
== Generating RELAX NG schema './layer3vpn-data.rng'
Done.
== Generating Schematron schema './layer3vpn-data.sch'
Done.
== Generating DSRL schema './layer3vpn-data.dsrl'
Done.
== Validating grammar and datatypes ...
vpn-parameters.xml validates
== Adding default values... done.
== Validating semantic constraints ...
No errors found.

Ett fel introduceras nu i parametrarna. Istället för VPN-ID ”134” råkar vi lägga till en extra siffra 
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och det blir ”1334”. Valideringen misslyckas nu:

fred@ubuntu:~$ yang2dsdl -v vpn-parameters.xml layer3vpn.yang
== Generating RELAX NG schema './layer3vpn-data.rng'
Done.
== Generating Schematron schema './layer3vpn-data.sch'
Done.
== Generating DSRL schema './layer3vpn-data.dsrl'
Done.
== Validating grammar and datatypes ...
vpn-parameters.xml:5: element vpn-id: Relax-NG validity error : Error 
validating datatype unsignedInt
vpn-parameters.xml:5: element vpn-id: Relax-NG validity error : Element vpn-id 
failed to validate content
vpn-parameters.xml fails to validate

På samma sätt blir vpn-parameters.xml ej validerad om den på något sätt avviker från de regler 
som layer3vpn.yang definierar.

Med hjälp av denna validering kan vi vara ganska säker på att skriptens indata kan hanteras av 
skripten. Det är dock fortfarande möjligt att till exempel stava fel på ett interface-namn, eller att 
ange felaktiga ip-adresser.

4.5. Skript som lägger till en VPN
Skriptet add_vpn.py tar vpn-parameters.xml från avsnitt 4.4 som input och konfigurerar en 
L3VPN i enlighet med dessa parametrar. 

Skriptet har följande funktioner:

Namn Beskrivning

main Läser in XML-dokumentet med vpn-parametrarna och kör sedan 
funktionen layer3_vpn med dessa parametrar som argument.

layer3_vpn Använder vpn-parametrarna för att ta fram router-specifik XML och skickar
sedan denna till routrarna med Netconf.

config_variables vpn-parameters.xml innehåller inte samtliga variabler som måste 
definieras i mallarna (diskuterades i avsnitt 4.2). Denna funktion härleder 
samtliga variabler från indatan så att mallarnas variabler kan ges värden.

junos_template Skapar den XML som används för att konfigurera en Junos-router.

xr_template Skapar den XML som används för att konfigurera en XR-router.

cidr_to_netmask En hjälp-funktion som konverterar från IPv4-adress på formatet 
192.168.1.1/24 till formatet (192.168.1.1, 255.255.255.0).

close_sessions En hjälp-funktion som kan anropas om konfigurationen måste avbrytas. 
Funktionen försöker då att avsluta pågående netconfsessioner och 
återställa candidate datastore.

Dessa funktioner diskuteras nu i mer detalj för att göra det enklare för läsaren att ta del av 
koden.

4.5.1. Funktionen main
Inläsning av VPN-parametrarna är denna funktions viktigaste uppgift. Python:s argparse-modul 
används för att användaren ska kunna ange filnamnet och därefter används lxml-biblioteket för 
att läsa (parse) in xml-strängen som finns i dokumentet. Detta skapar ett Element-objekt som 
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sedan kan användas för att på olika sätt arbeta med den XML som lästs in [10]. Alternativet till 
detta är att enbart arbeta med XML som en enda lång sträng, vilket inte är önskvärt eftersom det 
då inte finns något enkelt sätt att söka i datan, eller modifiera den.

Funktionen main kör sedan funktionen layer3_vpn med vpn-parametrarna som argument.

4.5.2. Funktionen layer3_vpn
Denna funktion utför det huvudsakliga arbetet med att ta fram den XML som behövs för att den 
önskade konfigurationen ska kunna genomföras med Netconf. Följande steg utförs:

• Namnen på de routrar som ska konfigureras tas fram från indatan.
• För varje router tas en router-specifik XML fram som innehåller 

konfigurationsförändringen.
◦ Konfigurationsvariablerna, som sedan ska appliceras på en mallen, hämtas från 

funktionen config_variables.
◦ Konfigurationsdata hämtas från funktionerna xr_templates eller junos_template 

med variablerna från config_variables som argument.
• Netconf-sessioner etableras med de routrar som kräver konfiguration.
• Konfigurationsförändringen genomförs.
• Netconf-sessionerna avslutas.

4.5.3. Funktionen config_variables
I avsnitt 4.2 diskuterades det faktum att parametern ”VPN ID” används som grund för en rad 
variabler i mallarna. Funktionen config_variables används för att ta fram samtliga variabler och 
placera dessa i en dictionary. Denna dictionary kan sedan användas som indata till xr_template 
eller junos_template och på så sätt få fram router-specifik XML.

4.5.4. Funktionerna junos_template och xr_template
Dessa funktioner bygger upp lxml Element-objekt som innehåller XML-mallarna för Junos och XR.
Den dictionary som kommer från funktionen config_variables används som argument och 
innehållet i den används för att modifiera mallarna så att de blir korrekta för varje enskild router.

4.5.5. Funktionen cidr_to_netmask
I vpn-parameters.xml anges IP-adresser på formatet 192.168.1.1/24. I XR:s XML-mall behöver 
IP-adresser anges på formatet (192.168.1.1, 255.255.255.0) istället. Denna funktion konverterar 
till detta format.

4.6. Skript som tar bort VPN
Skriptet delete_vpn.py använder samma input som add_vpn.py (vpn-parameters.xml i mina 
exempel) men tar bort istället för att lägga till konfigurationen. Skriptet använder följande 
funktioner:

Namn Beskrivning

main Läser in XML-dokumentet med vpn-parametrarna och kör sedan funktionen 
delete_layer3_vpn med dessa parametrar som argument.
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delete_junos Modifierar XML-data för Junos för att åstadkomma borttagning.

delete_xr Modifierar XML-data för XR för att åstadkomma borttagning.

delete_layer3_vpn Genomför förändringen 

close_sessions En hjälp-funktion som kan anropas om konfigurationen måste avbrytas. 
Funktionen försöker då att avsluta pågående netconfsessioner och återställa 
candidate datastore.

Detta skript importerar add_vpn.py för att kunna återanvända ett antal funktioner därifrån.

4.6.1. Funktionen main
Denna funktion är identisk med main i add_vpn.py förutom att den startar delete_layer3_vpn 
istället för layer3_vpn. Se avsnitt 4.5.1.

4.6.2. Funktionen delete_layer3_vpn
Tar fram router-specifik XML som ska skickas till routrarna. Använder sedan Netconf för att 
genomföra konfigurationsförändringen. Påminner väldigt mycket om funktionen layer3_vpn i 
skriptet add_vpn.py, och använder funktioner från add_vpn.py (config_variables, junos_template, 
xr_template). 

Den stora skillnaden är att efter att konfigurationsdatan tagits fram med hjälp av juno_template 
och xr_template så skickas denna till funktionerna delete_junos och delete_xr innan den skickas 
till routrarna.

4.6.3. Funktionerna delete_junos och delete_xr
När konfigurationsdata skickas till en router med edit-config så är standardbeteendet att denna 
förändring kombineras med existerande konfiguration. När vi vill ta bort något så måste detta 
beteende förändras, viket vi gör genom att lägga till attributet operation=”remove” i strategiska 
XML-taggar (se avsnitt 1.2).

Funktionerna delete_junos och delete_xr har till uppgift att utgå från samma XML som används 
för att lägga till en VPN i skriptet add_vpn.py, men justera operation-attributet. Ett exempel på 
detta är följande:

<config xmlns:xc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <configuration>
    <interfaces>
      <interface>
        <name>ge-0/0/1</name>
        <unit xc:operation="remove">
          <name>0</name>
          <family>
            <inet>
              <policer>
                <input>POLICE_100M</input>
                <output>POLICE_100M</output>
              </policer>
              <address>
                <name>10.0.134.2/31</name>
              </address>
            </inet>
          </family>
        </unit>
      </interface>
    </interfaces>
  </configuration>
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</config>

Notera xc:operation=”remove” i taggen unit. När denna XML-snutt används för att lägga till ett 
interface är operation lika med ”merge”, det vill säga att konfigurationsdatan ska kombineras 
med existerande konfiguration. Eftersom merge är standardbeteendet om detta attribut inte finns
så behöver detta inte anges när en merge ska genomföras. 

När operation=”remove” placeras i en tagg så anses även alla element under detta ha denna 
operation. I detta fall tas alltså unit, name, family, inet, policer, och så vidare, bort. Detta betyder 
att det är mycket viktigt var detta attribut placeras. Om vi till exempel råkar placera det i 
interfaces-taggen så kommer samtliga interface att tas bort, även sådana som inte ens används 
av vår VPN.

Hela syftet med funktionerna delete_junos och delete_xr är alltså att placera operation=”remove” 
på rätt ställen för att endast den konfiguration som vi tidigare lagt till tas bort.

Det kan har även vara värt att påpeka att Netconf:s edit-config har två olika sätt att ta bort 
konfiguration - ”remove” och ”delete”. Skillnaden mellan dessa är att remove returnerar OK även 
om det man försöker ta bort inte existerar medan delete i det läget ger ett felmeddelande [4, 
7.2]. I denna lösning passar remove bättre eftersom vi annars får ett felmeddelande om någon 
del av konfigurationen redan tagits bort manuellt.

4.7 Skript som testar VPN
Ett generellt problem vid konfiguration av nätverksenheter är att råka skriva över existerande 
konfiguration. Ett enkelt exempel på detta är att den mänskliga operatören arbetar med två olika 
enheter via CLI, med två öppna terminaler, och skriver in konfigurationen i fel terminalfönster. 
Om konfigurations-förändringen exempelvis handlar om att ta bort ett interface kan ett misstag 
av denna typ få katastrofala följder. När konfiguration genomförs manuellt med CLI är det därför 
praxis att först verifiera att den konfiguration som man är på väg att genomföra är rimlig. Detta 
görs med diverse ”show”-kommandon vilka visar enhetens nuläge.

Att använda Netconf/Yang skyddar inte mot denna typ av misstag; det är fortfarande möjligt att 
genomföra en konfigurationsförändring som skriver över existerande konfiguration på ett icke-
önskvärt sätt. Syftet med skriptet test_vpn.py är att automatisera den process som en människa 
går igenom för att verifiera att en konfigurationsförändring inte negativt påverkar existerande 
konfiguration.

I avsnitt 4.4 beskrevs den yangmodell som tagits fram för att försäkra sig om att lösningens 
indata håller sig inom vissa ramar. Detta skyddar dock inte mot vissa typer av fel, till exempel att 
operatören råkar använda ett VRF-namn som redan används av en annan kund, eller att råka 
skriva in ett felaktigt interface-namn. 

Skriptet test_vpn.py använder samma typ av indata som övriga skript (det XML-dokument som i 
denna rapport kallas för vpn-parameters.xml). Med hjälp av denna indata genomförs ett antal 
test mot de routrar som vpn-parameters.xml specificerar ska användas. För varje test som ska 
genomföras finns det en ”junos-version” och en ”xr-version”. Varje test har en egen funktion i 
python-skriptet.

Liknande data måste hämtas från båda routertyperna för att utföra ett visst test, till exempel 
samtliga interface-namn, men det finns viss variation i hur detta går till. Testerna mot XR 
använder Netconf:s standardfunktioner get-config och get för att hämta konfigurations- och 
nulägesdata, baserat på de yangmodeller som är implementerade. Dessutom används en form av 
filtrering för att endast hämta vissa relevanta delar. Junos har implementerat nulägesdata på ett 
helt annat sätt. När nulägesdata ska hämtas från en router som kör Junos så används inte 
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Netconf:s get, utan istället används junos-specifika RPC:er som motsvarar ett visst show-
kommando. 

Jag kommer nu att visa ett exempel på denna skillnad mellan XR och Junos. Det första testet som 
skriptet genomför är att jämföra en routers samtliga interface med de interface som vpn-
parameters.xml säger ska konfigureras på denna router. I detta skede av skriptet så har 
parametrarna i vpn-parameters.xml bearbetats av funktionen config_variables i skriptet 
add_vpn.py och finns i en dictionary (cfg_param).

På XR ser detta test ut så här:

def xr_test_int_exists(session, cfg_param, router):
    """Gets interface operational data from Cisco-IOS-XR-ifmgr-oper yang 
module."""
    
    # Defines a prefix:namespace mapping for the xpath filter.
    namespace = {'x': 'http://cisco.com/ns/yang/Cisco-IOS-XR-ifmgr-oper'}
    # Subtree filter to make the router only send the data that we're 
interested in.
    interface_filter = '''
    <interface-properties xmlns="http://cisco.com/ns/yang/Cisco-IOS-XR-ifmgr-
oper">
        <data-nodes>
            <data-node>
                <system-view>
                    <interfaces>
                        <interface>
                            <interface-name></interface-name>
                        </interface>
                    </interfaces>
                </system-view>
            </data-node>
        </data-nodes>
    </interface-properties>'''
    response = session.get(('subtree', interface_filter))
    interface_names = response.data.xpath('//x:interface-name', 
namespaces=namespace)
    interfaces = []
    for name in interface_names:
        interfaces.append(name.text)
    for interface_name in cfg_param['interfaces']:
        if interface_name not in interfaces:
            print('warning: interface {0} doesn\'t exist on router 
"{1}"'.format(
                interface_name, router))
    return

För att skriva detta test har vi först identifierat att yangmodellen Cisco-IOS-XR-ifmgr-oper 
innehåller nulägesinformation om routerns interface. Vi är endast intresserade av viss information
i denna modell och det är därför onödigt att hämta all information. Därför konstrueras ett så 
kallat ”subtree filter” som ser till att endast den information som motsvarar filtrets del av 
modellens trädstruktur behöver hämtas. En get körs sedan mot routern och informationen 
hämtas. Därefter används XPATH för att leta reda på interface-namnen i den XML som hämtats 
från routern. Slutligen jämförs varje interface som ska konfigureras med routerns interface-
namn. Om ett interface i vpn-parameters.xml inte finns på routern så skrivs en varning ut.

Motsvarande test ser ut så här på Junos:

def junos_test_int_exists(session, cfg_param, router):
    rpc = "<get-interface-information><terse/></get-interface-information>"
    response = session.rpc(rpc)
    filtered_response = response.xpath('//physical-interface/name')
    interfaces = []
    for interface in filtered_response:
        interfaces.append(interface.text.strip())
    for interface_name in cfg_param['interfaces']:
        if interface_name not in interfaces:
            print('warning: interface {0} doesn\'t exist on router 

"{1}"'.format(interface_name, router))
    return
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Vi vet att routerns samtliga interface-namn ges av CLI-kommandot ’show interfaces terse’. Med 
hjälp av ”Junos XML API Operational Developer Reference” [11] kan vi få fram att om 
informationen i show interfaces terse ska hämtas med Netconf så ska en RPC med "<get-
interface-information><terse/></get-interface-information>" skickas. Vi får då tillbaka samma 
information som show interfaces terse, fast formaterat som XML. Från denna XML kan vi sedan ta 
fram interface-namnen och jämföra dem med parametrarna i vår dictionary på samma sätt som i 
motsvarande XR-test.

Övriga tester har en liknande design. Följande sju tester genomförs:

Funktionsnamn Beskrivning

junos_test_int_exists
xr_test_int_exists

Testar om de interface som ska konfigureras faktiskt existerar på 
respektive router.

junos_test_int_config
xr_test_int_config

Testar om de interface som ska konfigureras har redan existerande IP-
konfiguration.

junos_test_int_status
xr_test_int_status

Testar om de interface som ska konfigureras är ”shutdown”. Om ett 
interface är shutdown ges en varning.

junos_test_vrf_used
xr_test_vrf_used

Testar om det VRF-namn (VRF_<VPN-ID>) som ska konfigureras redan 
finns.

junos_test_rd_used
xr_test_rd_used

Testar om vald RD (100:<VPN-ID> redan existerar.

junos_test_rt_used
xr_test_rt_used

Testar om vald import RT (100:<VPN-ID>) redan importeras av någon 
annan VRF, vilket kan leda till oönskad läcka av prefix till annan VPN.

junos_test_policer
xr_test_policer

Testar om den policer som ska konfigureras (POLICE_100M, 
POLICE_200M eller POLICE_500M) faktiskt finns förkonfigurerad på 
routern.

Dessa test-funktioner är samlade i funktionerna xr_tests och junos_tests:

def xr_tests(session, cfg_param, router):
    xr_test_int_exists(session, cfg_param, router)
    xr_test_int_config(session, cfg_param, router)
    xr_test_int_status(session, cfg_param, router)
    xr_test_vrf_used(session, cfg_param, router)
    xr_test_rd_used(session, cfg_param, router)
    xr_test_rt_used(session, cfg_param, router)
    xr_test_policer(session, cfg_param, router)
    return

def junos_tests(session, cfg_param, router):
    junos_test_int_exists(session, cfg_param, router)
    junos_test_int_config(session, cfg_param, router)
    junos_test_int_status(session, cfg_param, router)
    junos_test_vrf_used(session, cfg_param, router)
    junos_test_rd_used(session, cfg_param, router)
    junos_test_rt_used(session, cfg_param, router)
    junos_test_policer(session, cfg_param, router)
    return

Dessa funktioner körs från funktionen ”run_tests” som först etablerar Netconf-sessioner med 
routrarna och sedan kör testerna.
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4.8. Användningsexempel
Lösningens olika komponenter bör användas i följande ordning:

4.8.1. Steg 1: Definiera VPN.
Det första steget är att definiera parametrarna för den L3VPN som ska konfigureras och sedan 
validera detta mot yangmodellen (bilaga 6). För att veta hur XML-dokumentet som innehåller 
vpn-parametrarna ska se ut kan ett exempel-dokument användas (exempelvis vpn-
parameters.xml som är finns i bilaga 5). Det är dock full möjligt, om man behärskar Yang, att läsa
av yangmodellen i bilaga 6 och direkt konstruera en VPN.

Detta ska vara det enda helt manuella arbetet i denna lösning. Operatören måste veta vilka 
interface, och IP-adresser i kundens subnät, som ska användas. Eventuella BGP-sessioner mot 
CE-routrar och statiska routes måste även specificeras. 

För att verifiera att XML-dokumentet som tagits fram är korrekt valideras det mot yangmodellen 
med hjälp av yang2dsdl:

fred@ubuntu:~$ yang2dsdl -v vpn-parameters.xml layer3vpn.yang               
== Generating RELAX NG schema './layer3vpn-data.rng'
Done.
== Generating Schematron schema './layer3vpn-data.sch'
Done.
== Generating DSRL schema './layer3vpn-data.dsrl'
Done.
== Validating grammar and datatypes ...
vpn-parameters.xml validates
== Adding default values... done.
== Validating semantic constraints ...
No errors found.

Korrekta parametrar kommer att valideras med ”no errors found”. Om det finns fel så kommer 
valideringen att misslyckas:

fred@ubuntu:~$ yang2dsdl -v vpn-parameters.xml layer3vpn.yang
== Generating RELAX NG schema './layer3vpn-data.rng'
Done.
== Generating Schematron schema './layer3vpn-data.sch'
Done.
== Generating DSRL schema './layer3vpn-data.dsrl'
Done.
== Validating grammar and datatypes ...
vpn-parameters.xml:5: element vpn-id: Relax-NG validity error : Error 
validating datatype unsignedInt
vpn-parameters.xml:5: element vpn-id: Relax-NG validity error : Element vpn-id 
failed to validate content
vpn-parameters.xml fails to validate

4.8.2. Steg 2: Testa VPN.
När parametrarna är fastställda körs test_vpn.py med dessa som indata.

För varje problem som identifieras visas ett varningsmeddelande. I följande exempel kör jag 
test_vpn.py för en VPN som redan har konfigurerats och vi ser därför att samtliga test ger 
varningar:

fred@ubuntu:~$ python test_vpn.py -c vpn-parameters.xml
warning: interface GigabitEthernet0/0/0/5 doesn't exist on router "lund"
warning: interface GigabitEthernet0/0/0/2 on router "lund" has ipv4 
configuration
warning: interface GigabitEthernet0/0/0/2 on router "lund" is shutdown
warning: vrf "VRF_134" is already configured on router "lund"
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warning: RD "100:134" is already in use on router "lund"
warning: customer rt "100:134" imported by existing VRF on router "lund"
warning: policer "POLICE_500M" not configured on router "lund"

Om inga tester misslyckas ger skriptet ingen output. Om operatören ser varningar så bör orsaken
till dessa undersökas. Det kan handla om misstag i vpn-parametrarna, eller att en liknande 
konfigurationsförändring redan genomförts.

När operatören åtgärdat eventuella varningar från test_vpn.py, eller bedömer att varningarna är 
ofarliga, är det dags att genomföra förändringen. Ett fall då det är rimligt att ignorera varningarna
är då ett nytt interface ska läggas till en existerande VPN. Vi vill då behålla nuvarande 
konfiguration och endast utöka den. 

4.8.3. Steg 3: Lägga till VPN.
När operatören har genomfört validering mot yangmodellen och tester med test_vpn.py, och är 
nöjd med resultatet, är det sista steget att faktiskt utföra konfigurationsförändringen med 
add_vpn.py. Detta är det förväntade resultatet:

fred@ubuntu:~$ python add_vpn.py -c vpn-parameters.xml
Locking candidate on router malmo
Locking candidate on router lund
Pushing config to candidate on router malmo
Pushing config to candidate on router lund
Validating candidate on router malmo
Validating candidate on router lund
Do 10 minute confirm commit? (yes/[no]): yes
Confirm the commit? (yes/[no]): yes
Commit on router malmo successful
Commit on router lund successful
Closing all sessions
Closed session on router malmo
Closed session on router lund
exit

Operatören har två tillfällen att avbryta konfigurationsförändringen. Efter att valideringen har 
lyckats så frågas användaren om en confirm commit ska genomföras. Om användaren svarar ”yes”
så genomförs en första commit som gör att konfigurationsförändringen blir aktiv i minst 10 
minuter. Därefter frågas användaren igen om förändringen ska bli permanent. Om användaren 
inte svarar ”yes” så återställs förändringen efter 10 minuter. 

4.8.4. Steg 4: Ta bort VPN.
När en VPN ska tas bort används skriptet delete_vpn.py. Eftersom edit-config:s 
operation=”remove” används så har det ingen betydelse om konfigurationen faktiskt finns eller 
inte. Om den inte finns så händer ingenting, och om den finns tas den bort. Förväntad output är:

fred@ubuntu:~$ python delete_vpn.py -c vpn-parameters.xml    
Locking candidate on lund
Locking candidate on malmo
Validating config on lund
Validating config on malmo
Commit delete? (yes/[no]): yes
Delete successful on router lund
Delete successful on router malmo
Closing all sessions
Closed session on router lund
Closed session on router malmo
exit
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5. Resultat
Lösningens resultat kan delas in i två kategorier: hur väl lösningen uppfyller de inhämtade 
kraven, och mätresultat. Jag kommer först att titta på kraven.

5.1. Kravuppfyllnad
Följande krav identifierades av Chris Williams:

Krav 1 IPv4-adress och subnet mask på interface

Krav 2 Policy-map för begränsning av inkommande trafik

Krav 3 Policy-map för begränsning av utgående trafik

Krav 4 Automatiskt skapa en loopback-adress på varje PE-router för varje VRF

Krav 5 Lägga till statiska routes om sådana används.

Krav 6 Lägga till BGP mellan PE och CE om det används

Krav 7 Möjlighet att använda VRRP/HSRP 

Krav 8 Verifiera att valda interface existerar på PE-routern

Krav 9 Verifiera vad som just nu är konfigurerat på interfacen och om de är shutdown

Krav 10 Verifiera om VRF-namnet existerar.

Krav 11 Verifiera vald RD och RT.

Krav 12 Verifiera vilka policy-maps som finns och om önskad policy-map är konfigurerad

Krav 13 Efter konfiguration: testa ping till andra routrar i VPN.

Krav 14 Efter konfiguration: ta fram vilka statiska routes som konfigureras.

Krav ett till sju är krav som handlar om vilka konfigurationsparametrar som lösningen kan 
konfigurera. Resterande krav är relaterade till verifikation före och efter konfigurationen har 
genomförts. Jag kommer nu att gå igenom dessa krav och redovisa vilka som har uppfyllts och 
vilka som ej har uppfyllts. Vidare diskussion kring dessa krav finns i nästa kapitel.

Krav Motivering Uppfyllt?

Krav 1 Operatören kan ange IP-adress och mask för interface som ingår i en VPN. Ja

Krav 2 Operatören kan ange hur stor bandbredd som ska tillåtas på ett interface 
och en policer konfigureras. En policer konfigureras genom en så kallad 
policy-map på Cisco-routrar vilket förklarar att kravet använder denna 
terminologi.

Ja

Krav 3 Se krav 2. Ja

Krav 4 Lösningen skapar automatiskt en loopback-adress baserat på kundens 
VPN-ID och vilket ”id” en router har i lösningens skript.

Ja

Krav 5 Statiska routes kan specificeras. Ja

Krav 6 BGP-sessioner mot CE-routers kan specificeras med adress och remote-
as.

Ja
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Krav 7 Efter förtydligande från Chris Williams kan det konstateras att VRRP och 
HSRP inte kan användas så som Williams föreställde sig. Kravet är ej 
uppfyllt.

Nej

Krav 8 Testskriptet test_vpn.py kan avgöra om interface existerar. Ja

Krav 9 Testskriptet test_vpn.py kan avgöra om interface redan har konfiguration 
och om shutdown föreligger.

Ja

Krav 10 Testskriptet test_vpn.py kan verifiera om en VRF redan är konfigurerad på 
en router.

Ja

Krav 11 Testskriptet test_vpn.py kan verifiera om tänkt RD och RT redan är 
konfigurerad.

Ja

Krav 12 Testskriptet test_vpn.py kan kontrollera om tänkt policy-map (XR) eller 
firewall policer (Junos) är konfigurerad på routern.

Ja

Krav 13 Lösningen genomför ingen verifikation i efterhand. nej

Krav 14 Lösningen tar ej fram en rapport som innehåller de statiska routes som 
lagts till.

nej

5.2 Mätresultat
I detta avsnitt presenteras mätresultat för hur lång tid det tar att köra lösningens skript för två 
olika VPN. Den första mätningen görs med indata som specificerar fyra olika routrar och den 
andra görs med indata som specificerar två routrar.

5.2.1. Mätning med fyra routrar
fred@ubuntu:~$ time python test_vpn.py -c vpn-parameters.xml   
real    0m6.161s
user    0m0.400s
sys     0m0.028s

fred@ubuntu:~$ time python add_vpn.py -c vpn-parameters.xml    
[...]
real    0m23.789s
user    0m0.356s
sys     0m0.064s

fred@ubuntu:~$ time python delete_vpn.py -c vpn-parameters.xml   
[...]
real    0m8.328s
user    0m0.328s
sys     0m0.040s

skript tid

test_vpn.py 6.161s

add_vpn.py 23.789s

delete_vpn.py 8.328s
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5.2.2. Mätning med två routrar
fred@ubuntu:~$ time python test_vpn.py -c vpn-parameters_two_routers.xml

real    0m3.107s
user    0m0.444s
sys     0m0.072s

fred@ubuntu:~$ time python add_vpn.py -c vpn-parameters_two_routers.xml    
[...]
real    0m10.640s
user    0m0.292s
sys     0m0.020s

fred@ubuntu:~$ time python delete_vpn.py -c vpn-parameters_two_routers.xml 
[...]
real    0m5.163s
user    0m0.264s
sys     0m0.024s

skript tid

test_vpn.py 3.107s

add_vpn.py 10.640s

delete_vpn.py 5.163s
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6. Slutsatser
Den inledande problemformuleringen handlade om att undersöka om Netconf/Yang kan 
användas för att ersätta CLI och SNMP vid konfiguration och övervakning av ett operatörsnätverk. 
I inledningskapitlet presenterades en mindre fiktiv leverantör av VPN-tjänster (’LundNet’). Detta 
företag hade upplevt driftstörningar som ett resultat av det manuella arbete som det kan 
innebära att konfigurera olika typer av VPN-tjänster. Företagets CTO hade fått upp ögonen för att
Netconf/Yang och ville att en prototyp skulle utvecklas som använde detta protokoll.

För att öka trovärdigheten i lösningen kontaktades nätarkiteketen Chris Williams för att, baserat 
på en beskrivning av LundNet, ställa krav på en lösning som använder Netconf/Yang. En lösning 
baserad på pythonskript och egenutvecklad yangmodell togs fram som uppfyllde de flesta av de 
krav som ställdes.

6.1. Förklaring av resultaten
Den huvudsakliga slutsatsen är att Netconf/Yang kan användas för att ersätta manuellt arbete 
med CLI, CLI-baserade skript och SNMP. 

SNMP har inte diskuterats i närmare detalj efter att det i teoriavsnittet konstaterades att det i 
huvudsak används för att hämta data från nätverksenheter. Det är tekniskt möjligt att genomföra 
konfigurationsförändringar med SNMP men det har under årens lopp ej varit särskilt populärt. 
SNMP ses som ett ”read only”-protokoll. 

Genom Netconf:s ”get”-funktion (eller med tillverkarspecifika RPC-anropp som är fallet med 
Junos) kan nulägesdata hämtas från nätverksenheter. Detta bör kunna ersätta hämtningen av data
med SNMP, givet att routertillverkaren har implementerat yangmodeller som innehåller den 
information som önskas.

I projektets inledningsskede fanns det ett särskilt intresse för IOS-XE eftersom det är ett vanligt 
operativsystem som nyligen fått stöd för Netconf/Yang. Den viktigaste slutsatsen som drogs 
kring detta är att IOS-XE i dagsläget saknar en av de viktigaste delarna av Netconf, nämligen 
användandet av en candidate datastore. 

Med candidate datastore har vi möjlighet att leverera en konfigurationsförändring till samtliga 
enheter och validera att den är korrekt, innan den aktiveras. Vi riskerar därmed inte att hamna i 
en situation där en tjänst endast är konfigurerad på vissa av de inblandade enheterna. Efter att ha
dragit dessa slutsatser ändrades lösningens fokus från IOS-XE och IOS-XR till att använda IOS-XR
och Junos. Junos nämndes i den inledningsavsnittet men fick spela en större roll än vad som 
ursprungligen var tänkt.

Lösningen lyckades uppfylla de flesta av de ställda kraven när det gäller vilka parametrar som ska
kunna konfigureras (krav 1 till 7). Att uppfyllas dessa krav är direkt kopplat till vilka parametrar 
som kan definieras i skriptens indata (via vpn-parameters.xml). Krav 7 som handlar om 
VRRP/HSRP uppfylldes dock inte eftersom hänsyn ej togs till detta krav då avgörande 
utvecklingsarbete genomfördes. 

Det rådde viss oklarhet kring vad detta krav innebar, och förtydligande från Chris Williams togs ej
in förrän det var för sent att åtgärda. Kravet innebar att det skulle vara möjligt att konfigurera 
VRRP eller HSRP mellan två PE-routrar som befinner sig i samma VPN. Att åtgärda detta i ett sent 
skede skulle innebära att stora delar av lösningen skulle behöva modifieras. Det fanns alltså ett 
för stort beroende mellan lösningens olika komponenter för att med kort varsel lägga till ny 
funktionalitet.

Krav 8 till 14 handlar om tester innan och efter konfigurationsförändringen. Syftet här var att 
ersätta den manuella verifieringsprocess som en operatör går igenom för att försäkra sig om att 
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en L3VPN kan implementeras på ett säkert sätt, och sedan verifiera att den faktiskt fungerar. 
Lösningen lyckades uppfylla krav 8 till 12 genom skriptet test_vpn.py som körs innan en VPN 
läggs till. Däremot lyckades inte lösningen uppfylla krav 13 och 14. 

Krav 13 handlar om att, efter en L3VPN konfigurerats, använda ping för att verifiera att 
kommunikationen fungerar. Lösningen sträcker sig dock endast till att konfigurations-
förändringen faktiskt genomförs. Att uppfylla detta krav skulle kräva att någon form av 
automatiskt test med ping genomfördes efter att konfigurationen är på plats. Det har ej 
utforskats vilken roll Netconf/Yang skulle spela i för att åstadkomma detta. Krav 14 berör 
statiska routes. Lösningen innehåller ej någon rapport kring statiska routes.

Utöver kravuppfyllnad drogs även mer generella slutsatser kring Netconf/Yang. Projektets lösning
har, enligt författaren, följande fördelar jämfört med att manuellt konfigurera en L3VPN på X 
antal routrar:

• Ökad riktighet.
• Möjliggör snabbare förändringar.
• Minskade krav på plattformspecifik förståelse.

Ökad riktighet är svårt att kvantifiera men undersökningar visar att den mänskliga faktorn är en 
vanlig orsak till driftstörningar. Enligt en rapport från Dimension Data beror nästan en tredjedel 
av alla driftstörningar på den mänskliga faktorn [12, 8]. Att manuellt konfigurera en L3VPN på ett 
antal PE-routrar kan anses vara en omfattande konfigurationsförändring med ett stort antal steg 
som måste genomföras, vilket öppnar för misstag. Skript baserade på Netconf/Yang garanterar 
att konfigurationsförändringen genomförs på samtliga routrar och på samma sätt varje gång.

Att Netconf dessutom använder RPC-anropp med i förväg definierade svar gör att vi kan vara 
säkra på att en konfiguration faktiskt är genomförd. Detta skiljer sig från CLI-baserade skript 
som endast skickar iväg kommandon.

Att projektets lösning möjliggör snabbare förändringar beror på att tiden det tar att manuellt 
genomföra en förändring med CLI ökar linjärt med antalet routrar som måste konfigureras. 
Projektets lösning har egenskapen att när skriptens indata är definierad så genomförs en 
förändring med 10 routrar endast marginellt långsammare än en förändring som endast berör 2 
routrar.

Ett problem i en topologi som innehåller nätverksenheter från flera tillverkare är att om en 
konfigurationsförändring berör mer än en tillverkare så ställer det vissa krav på personen som 
genomför förändringen. Även om funktionaliteten är baserad på standarder, som i fallet med 
L3VPN, finns det variationer i hur dessa standarder är implementerade och hur enhetens CLI ser 
ut. En person som genomför en förändring på IOS-XR och Junos behöver alltså veta hur dessa två 
CLI fungerar för att undvika att misstag begås. Projektets lösning möjliggör för operatören att 
genomföra en konfigurationsförändring utan att ha kännedom om dessa detaljer.

Mätresultaten visar att skript av den typ som har utvecklats i detta projekt utför sitt arbete på 
under 30 sekunder per skript, åtminstone för en VPN med fyra routrar. Det finns viss osäkerhet i 
mätresultaten eftersom både add_vpn.py och delete_vpn.py frågar efter användarens bekräftelse, 
men vi kan observera att skriptens körtid ökar ungefär linjärt med antalet routrar. 

Detta beror förmodligen på att skripten genomför sitt arbete sekventiellt i en tråd som vilar och 
väntar på svar från varje router innan nästa router anropas. För att testa denna hypotes 
modifierades test_vpn.py och varje netconf-session tilläts kör i en egen tråd. Detta halverade 
körtiden för test_vpn.py med 4 routrar:

Med trådar:

fred@ubuntu:~$ time python test_vpn_threads.py -c vpn-parameters.xml

real    0m2.796s
user    0m0.576s
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sys     0m0.040s

Utan trådar:

fred@ubuntu:~$ time python test_vpn.py -c vpn-parameters.xml          

real    0m5.084s
user    0m0.380s
sys     0m0.032s

Även utan denna optimering är konfigurationen med hjälp av skript många gånger snabbare än 
att manuellt konfigurera varje router.

När det gäller metodvalet finns det anledning till att vara kritisk. Projektet borde ha utvecklats i 
samarbete med ett riktigt företag för att kunna ta hänsyn till, för författaren okända, faktorer 
som eventuellt gör den framtagna lösningen problematisk. Lösningen fungerar i en labbmiljö, 
men fungerar den i ”verkligheten”? Det finns egentligen ingen grund för att svara ja eller nej på 
den frågan.

6.2. Idéer som ej realiserades
Lösningen, så som den presenterades i kapitel ett, skulle innehålla övervakning av konfigurerade 
VPN enligt principen ”service aligned monitoring”. Denna del av lösningen nedprioriterades och 
kunde ej genomföras inom tidsramen.

6.3. Lösningens generaliserbarhet
Ett mål var att lösningen skulle fokusera på Netconf/Yang och att konfiguration av L3VPN var ett 
sätt att undersöka hur detta protokoll fungerar. Projektet har visat att konfiguration av L3VPN kan
genomföras men detta är inte den enda typ av VPN som förekommer i ett operatörsnät. Det är 
därför intressant att diskutera om liknande lösningar kan tas fram för andra typer av 
konfigurationsförändringar.

Det som gör lösningen specifik för L3VPN är tre saker:

• Den egenutvecklade yangmodellen som vpn-parameters.xml valideras emot.
• Skriptens XML-mallar.
• Testerna som genomförs med test_vpn.py.

Resterande delar bör kunna återanvändas för andra typer konfigurationsförändringar, med visst 
utvecklingsarbete. För att underlätta detta bör i sådana fall de mer generella delarna av skripten 
separeras från det som är specifikt för en viss typ av förändring.

6.4. Nyhetsvärde
Netconf/Yang har stort nyhetsvärde eftersom det nu även börjar implementeras på mindre och 
billigare nätverksenheter. När det gäller just Cisco:s produktkatalog så har stöd tidigare endast 
funnits i IOS-XR som körs på de största routerplattformarna. I detta projekt användes 
operativsystemen Junos från Juniper och IOS-XR och IOS-XE från Cisco. IOS-XE var av intresse 
eftersom det är ett mycket vanligt operativsystem som numera används på, bland annat, Cisco:s 
billigare switchar i 2xxx- och 3xxx-serierna23.

Det framkom under projektets gång att implementationen av Netconf/Yang på IOS-XE inte hade 

23 IOS-XE kan sägas vara en vidareutveckling av ”klassiskt IOS” som under lång tid använts i Cisco:s billigare 
produkter, och har samma CLI.
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viss funktionalitet som behövdes (candidate datastore) men vid kommunikation24 med en person 
på Cisco framkom det att detta är funktionalitet som är planerad. Dessa faktorer gör att det är 
rimligt att antaga att Netconf/Yang kommer att spela en större roll i framtiden, även i mindre 
nätverk.

6.5. Etiska och samhälleliga konsekvenser
Fungerande datakommunikation är i dag avgörande för många samhällskritiska funktioner. Ett 
exempel på detta är att driftstörningar i apotekens receptsystem leder till att personer inte kan 
hämta ut sina recept [13]: ”De som inte får ut sin medicin får återkomma vid ett senare tillfälle, 
säger Eva Reimers, kommunikationschef på E-hälsomyndigheten till Aftonbladet.”

Den första punkten i Sveriges Ingenjörers hederskodex är [14]: ”Ingenjören bör i sin 
yrkesutövning känna ett personligt ansvar för att tekniken används på ett sätt som gagnar 
människa, miljö och samhälle.” 

Vi har tidigare i rapporten konstaterat att den mänskliga faktorn ligger bakom runt en tredjedel 
av samtliga driftstörningar. Med tanke på de samhällsfarliga konsekvenser som driftstörningar 
kan leda till bör vi arbeta mot att minimera denna risk. Ett led i detta kan vara att undvika att 
manuellt via CLI genomföra komplicerade konfigurationsförändringar, som till exempel att 
konfigurera en L3VPN.

Det bör dock påpekas att en mer automatiserad lösning även kan introducera nya problem, 
eventuellt av mer systematisk natur. Istället för att, manuellt, felaktigt konfigurera en VPN kan ett
skript introducera ett fel i samtliga nätverksenheter. Detta i sin tur leder oss till slutsatsen att 
olika former av tester är avgörande då skript-baserade lösningar används för att undvika att vi 
ersätter ”den mänskliga faktorn” med ”den mänskliga faktorn hos personer som kodar skript”.

6.6. Framtida arbete
En dela av projektets lösning visade sig vara särskilt tidskrävande att implementera. Netconf 
använder XML för att skicka och ta emot konfigurationsdata och det är därför nödvändigt att på 
något sätt hantera och modifiera XML i Python. Ett sätt att göra detta på är att använda vanliga 
strängar:

xml_string = ’XML-innehåll’

Detta medför dock problem då strängen måste modifieras; den XML som definierar 
konfigurationen för interface ser inte likadan ut om vi har två eller tre interface. För att lösa detta 
valde jag att använda lxml-bibliotekets ”ElementTree”-API. Detta gör det möjligt att bygga upp 
ett XML-dokument där enskilda noder kan modifieras. Det tog dock ganska lång tid att skriva den
pythonkod som använder lxml för att ta fram dessa mallar, och verifiera att den var korrekt. Det 
hade varit intressant att undersöka någon alternativ lösning till detta problem, till exempel Jinja2 
som är ett så kallat ”templating language”  för Python.

24 E-post skickades till en ”Technical Marketing Engineer” som är ansvarig för Netconf/Yang på IOS-XE.
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Bilaga 1. Krav från Chris Williams

Hi Fredrik,
 
I keep modifying this email, I think the best thing for me to do is send my responses as is, then 
happy to have a discussion further on anything more you with to clarify. I would say your current 
example is quite 'real world'. Most L3VPN's are about providing the customer full L3 connectivity 
between sites with no restrictions, restrictions would normally be applied at a managed CPE.
This keeps a product very standard across deployments, with any uniqueness being applied at the
CPE.
 
When it comes to the importation or exportation of route-targets usually this occurs at a 
minimum on a customer attached PE. Importing and exporting the same route-target is very 
common on 1:1 mapped vpn's but it is up to the design of the product as to if an ISP implements 
L3VPN in this way.
 
In previous ISP's we have provided a /24 subnet to each customer (with expansion ranges 
available) and all CPE prefixes sit inside this subnet. PPP /32 routes, PE-CE interconnect /31 or /
30 prefixes and even /29's in the case somebody might be doing something strange like HSRP 
(although not likely). These prefixes would be imported on a PE where monitoring servers are 
attached (running SNMP managers eg Cacti, OpenNMS, SevOne).
 
For every addition of a new VRF in the network the PE's where the monitoring servers live would 
have their export and import (rt both)'s appended with the new VRF's rt.
 
One way to build simple l3vpn's in the past is to assign a 'vrf id' to each vrf.
This VRF id then gets used in a number of places.
- VRF ID: 123
- Customer PE-CE Subnet Range: 10.16.123.0/24
- RD: ASN:123
- RT: ASN:123
 
This could mean rather than assigning unique assets (customer pe-ce subnets, rd's rt's, even 
private and public ip's at firewalls) for customer, a convention would exist which has some degree
of recognition to a human, you could see any RD, RT and even a PE-CE IP and lookup a single 
value that is encoded in it to learn who the customer is.
 
To specifically answer your questions, please see below:
 
”If you had to use a script to configure L3VPNs, what configuration parameters would you need it 
to be capable of to be useful in a “real world” context?”
- Interface + IPv4 address/mask
- Inbound Interface Policy Map (for 'upstream' service speed)
- Outbound interface Policy Map (for 'downstream' service speed)
- Automatic creation of a single loopback address per PE for each unique customer VRF
to assist with testing.
- adding static routes (with a name tag to enable cleanup)
- setup of BGP peers if PE-CE routing is dynamic
                - ability to specify local as
                - ability to specify remote as
- ability to implement vrrp (or hsrp) not used very often however can be used for datacentre 
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‘sites’ a customer may have.
 
Generally a L3VPN customer would be sold a managed firewall, which would have L3VPN presence
as well as public internet connectivity. I assume this is out of the scope of your question, so I 
won’t include it as a requirement ;)
 
”If someone gave you a piece of paper with the parameters for a L3VPN and told you to go 
configure it manually on the CLI, what kind of verification process would you go through before 
feeling confident that you could safely perform the change?”
 
Generally services will be tagged within an access layer with a Dot1Q tag (or QinQ in some cases).
This is the case for wholesale services (purchased from another carrier) and internal services such
as Radio Access Networks, Metro Ethernet etc.
 
sh interface gi0/0/0.300 - check and see if the specified interface/subinterface exists on the pe.
sh run int gi0/0/0.300     - if configured see what is currently configured on the interface (and is 
it in a shutdown state)
sh vrf <vrfname>               - see if the vrf exists and what rd and rt's are associated with it.
show policy-map <name>            - see if the policy map we are about to apply exists.
ping vrf <vrfname> <ce_ip?         - after everything is setup see if we can reach the remote 
device (this may not work as a remote device may not be connected at the clients site as it may 
not be physically installed yet)

RD and RT's would be checked based off an external database, not off the actual devices, but if 
using a convention like described above (and the product does not call for various RT exports and
imports (which is normally the case for any-to-any mapped L3VPN's)) the convention would 
eliminate the requirement to check.

Show run | I ip route vrf <vrf name> - find all static routes currently on the PE for the vrf. 
Generally added into the provisioning ticket just to have suitable information present.
 
”Do you want the script to perform the exact same steps?”

yes, the steps do not need to be the same commands (eg, interface status could be read in many 
ways), however the logic that is being tested at each step needs to be performed. by having a 
repeatable logical process, the outputs of each of these steps could be pushed automatically into 
a ticketing system, which proves the outcome of the 'provisioning process' at a point in time.
 
”Are some steps more important than others?”

All steps are important and must be performed. On one hand you could argue that a minimum 
working service would not require a policy map or acl (as it works from the customers 
perspective). However from an SP perspective any configuration that deviates from the 'product' 
makes the implementation non-standard.
 
”Would you prefer if the script simply refused to configure a VPN if certain tests fail, or do you 
think that warning messages are “safe enough”?”
                
Some test failures would be considered critical, eg a VPN with the same name exists but the RD 
differs. Other failures would be considered non-critical, eg an interface with residual 
configuration where the operator is positive the interface can be cleared and configured.
 
Regards
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Chris

Bilaga 2. CLI-kommandon på XR

!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
 vrf VRF_134
 ipv4 address 10.0.134.0 255.255.255.254
 service-policy input POLICE100M
 service-policy output POLICE100M
!
policy-map POLICE_100M
 class class-default
  police rate 100 mbps 
  ! 
 ! 
 end-policy-map
!
vrf VRF_134
 address-family ipv4 unicast
  import route-policy VRF_134_IMPORT
  import route-target
   100:134
   100:999
  !
  export route-policy VRF_134_EXPORT
 !
!
router bgp 100
 bgp router-id 3.3.3.3
 address-family ipv4 unicast
 !
 address-family vpnv4 unicast
 !
 neighbor 2.2.2.2
  remote-as 100
  update-source Loopback0
  address-family vpnv4 unicast
  !
 !
 vrf VRF_134
  rd 100:134
  address-family ipv4 unicast
   redistribute connected
   redistribute static
  !
  neighbor 10.0.134.1
   remote-as 4200134001
   address-family ipv4 unicast
    route-policy PASS_ALL in
    route-policy PASS_ALL out
   !
  !
 !
!
router static
 !
 vrf VRF_134
  address-family ipv4 unicast
   192.168.32.0/24 10.0.134.1
  !
 !
!
extcommunity-set rt VRF_134
  100:134
end-set
!
extcommunity-set rt MANAGEMENT_RT
  100:999
end-set
!
prefix-set VRF_134
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  10.0.134.0/24 le 32
end-set
!
prefix-set MANAGEMENT_IP
  172.16.1.1/32
end-set
!
route-policy VRF_134_EXPORT
  if destination in VRF_134 then
    set extcommunity rt MANAGEMENT_RT
  else
    set extcommunity rt VRF_134
  endif
end-policy
!
route-policy VRF_134_IMPORT
  if extcommunity rt matches-every MANAGEMENT_RT and destination in 
MANAGEMENT_IP then
    pass
  endif
  if extcommunity rt matches-every VRF_134 then
    pass
  endif
end-policy
!

Bilaga 3. CLI-kommandon på Junos

interfaces {
    ge-0/0/1 {
        unit 0 {
            family inet {
                policer {
                    input POLICE_100M;
                    output POLICE_100M;
                }
                address 10.0.134.2/31;
            }
        }
    }
}
firewall {
    policer POLICE_100M {
        logical-interface-policer;
        if-exceeding {
            bandwidth-limit 100m;
            burst-size-limit 500k;
        }                               
        then discard;
    }
}
routing-instances {
    VRF_134 {
        instance-type vrf;
        interface ge-0/0/1.0;           
        interface lo0.134;
        route-distinguisher 100:134;
        vrf-import VRF_134_IMPORT;
        vrf-export VRF_134_EXPORT;
        routing-options {
            static {
                route 192.168.14.0/24 next-hop 10.0.134.3;
                route 192.168.32.0/24 next-hop 10.0.134.3;
                route 192.168.0.0/16 next-hop 10.0.134.3;
            }
        }
        protocols {
            bgp {
                group VRF_134_10.0.134.3 {
                    peer-as 4200134002;
                    neighbor 10.0.134.3;
                }
            }
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        }
    }
}
policy-options {
    prefix-list MANAGEMENT_IP {
        172.16.1.1/32;
    }
    prefix-list VRF_134 {
        10.0.134.0/24;
    }
    policy-statement VRF_134_EXPORT {
        term a {
            from {
                prefix-list-filter VRF_134 orlonger;
            }
            then {
                community add MANAGEMENT_RT;
                accept;
            }
        }
        term b {
            then {
                community add VRF_134;
                accept;
            }
        }
    }
    policy-statement VRF_134_IMPORT {
        term a {
            from {
                protocol bgp;
                community VRF_134;
            }
            then accept;
        }
        term b {
            from {                      
                protocol bgp;
                community MANAGEMENT_RT;
                prefix-list-filter MANAGEMENT_IP exact;
            }
            then accept;
        }
        term c {
            then reject;
        }
    }
    community MANAGEMENT_RT members target:100:999;
    community VRF_134 members target:100:134;
}

Bilaga 4. Junos XML
<rpc-reply message-id="urn:uuid:7721ce4d-9161-439b-a3d0-81b39d2fac92">
  <data>
    <configuration changed-seconds="1496426941" changed-localtime="2017-06-02 
18:09:01 UTC">
      <interfaces>
        <interface>
          <name>ge-0/0/1</name>
          <unit>
            <name>0</name>
            <family>
              <inet>
                <policer>
                  <input>POLICE_100M</input>
                  <output>POLICE_100M</output>
                </policer>
                <address>
                  <name>10.0.134.2/31</name>
                </address>
              </inet>
            </family>
          </unit>
        </interface>
        <interface>
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          <name>lo0</name>
          <unit>
            <name>134</name>
            <family>
              <inet>
                <address>
                  <name>10.0.134.254/32</name>
                </address>
              </inet>
            </family>
          </unit>
        </interface>
      </interfaces>
      <policy-options>
        <prefix-list>
          <name>MANAGEMENT_IP</name>
          <prefix-list-item>
            <name>172.16.1.1/32</name>
          </prefix-list-item>
        </prefix-list>
        <prefix-list>
          <name>VRF_134</name>
          <prefix-list-item>
            <name>10.0.134.0/24</name>
          </prefix-list-item>
        </prefix-list>
        <policy-statement>
          <name>VRF_134_EXPORT</name>
          <term>
            <name>a</name>
            <from>
              <prefix-list-filter>
                <list_name>VRF_134</list_name>
                <orlonger/>
              </prefix-list-filter>
            </from>
            <then>
              <community>
                <add/>
                <community-name>MANAGEMENT_RT</community-name>
              </community>
              <accept/>
            </then>
          </term>
          <term>
            <name>b</name>
            <then>
              <community>
                <add/>
                <community-name>VRF_134</community-name>
              </community>
              <accept/>
            </then>
          </term>
        </policy-statement>
        <policy-statement>
          <name>VRF_134_IMPORT</name>
          <term>
            <name>a</name>
            <from>
              <protocol>bgp</protocol>
              <community>VRF_134</community>
            </from>
            <then>
              <accept/>
            </then>
          </term>
          <term>
            <name>b</name>
            <from>
              <protocol>bgp</protocol>
              <community>MANAGEMENT_RT</community>
              <prefix-list-filter>
                <list_name>MANAGEMENT_IP</list_name>
                <exact/>
              </prefix-list-filter>
            </from>
            <then>
              <accept/>
            </then>
          </term>
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          <term>
            <name>c</name>
            <then>
              <reject/>
            </then>
          </term>
        </policy-statement>
        <community>
          <name>MANAGEMENT_RT</name>
          <members>target:100:999</members>
        </community>
        <community>
          <name>VRF_134</name>
          <members>target:100:134</members>
        </community>
      </policy-options>
      <routing-instances>
        <instance>
          <name>VRF_134</name>
          <instance-type>vrf</instance-type>
          <interface>
            <name>ge-0/0/1.0</name>
          </interface>
          <interface>
            <name>lo0.134</name>
          </interface>
          <route-distinguisher>
            <rd-type>100:134</rd-type>
          </route-distinguisher>
          <vrf-import>VRF_134_IMPORT</vrf-import>
          <vrf-export>VRF_134_EXPORT</vrf-export>
          <routing-options>
            <static>
              <route>
                <name>192.168.17.0/24</name>
                <next-hop>10.0.134.1</next-hop>
              </route>
            </static>
          </routing-options>
          <protocols>
            <bgp>
              <group>
                <name>VRF_134_10.0.134.3</name>
                <peer-as>4200134002</peer-as>
                <neighbor>
                  <name>10.0.134.3</name>
                </neighbor>
              </group>
            </bgp>
          </protocols>
        </instance>
      </routing-instances>
    </configuration>
  </data>
</rpc-reply>

Bilaga 5. VPN-parametrar
Vpn-parameters.xml

<nc:data xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"> 
  <vpn:layer3vpn xmlns:vpn="http://lundnet.com/ns/yang/layer3vpn">
    <vpn:general>
      <vpn:description>Layer 3 VPN for customer 134</vpn:description>
      <vpn:vpn-id>134</vpn:vpn-id>
      <vpn:management-ip>172.16.1.1/32</vpn:management-ip>
      <vpn:management-rt>100:999</vpn:management-rt>
    </vpn:general>
    <vpn:routers> 
      <vpn:router>
        <vpn:router-name>lund</vpn:router-name>
        <vpn:interfaces>
          <vpn:interface>
            <vpn:int-name>GigabitEthernet0/0/0/2</vpn:int-name>
            <vpn:address>10.0.134.0/31</vpn:address>
            <vpn:bandwidth>100</vpn:bandwidth>
          </vpn:interface>
        </vpn:interfaces>
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        <vpn:routing>
          <vpn:static>
            <vpn:route>
              <vpn:network>192.168.12.0/24</vpn:network>
              <vpn:next-hop>10.0.134.1</vpn:next-hop>
            </vpn:route>
            <vpn:route>
              <vpn:network>192.168.13.0/24</vpn:network>
              <vpn:next-hop>10.0.134.1</vpn:next-hop>
            </vpn:route>
          </vpn:static>
          <vpn:bgp>
            <vpn:neighbor>
              <vpn:address>10.0.134.1</vpn:address>
              <vpn:remote-as>4200134001</vpn:remote-as>
            </vpn:neighbor>
          </vpn:bgp>
        </vpn:routing>  
      </vpn:router>
      <vpn:router>
        <vpn:router-name>malmo</vpn:router-name>
        <vpn:interfaces>
          <vpn:interface>
            <vpn:int-name>ge-0/0/1</vpn:int-name>
            <vpn:address>10.0.134.2/31</vpn:address>
            <vpn:bandwidth>100</vpn:bandwidth>
          </vpn:interface>
          <vpn:interface>
            <vpn:int-name>ge-0/1/1</vpn:int-name>
            <vpn:address>10.0.134.4/31</vpn:address>
            <vpn:bandwidth>500</vpn:bandwidth>
          </vpn:interface>
        </vpn:interfaces>
        <vpn:routing>
          <vpn:bgp>
            <vpn:neighbor>
              <vpn:address>10.0.134.3</vpn:address>
              <vpn:remote-as>4200134002</vpn:remote-as>
            </vpn:neighbor>
          </vpn:bgp>
        </vpn:routing>
      </vpn:router>
    </vpn:routers>
  </vpn:layer3vpn>
</nc:data>

Bilaga 6. Yang för L3VPN
layer3vpn.yang:

module layer3vpn {
    namespace "http://lundnet.com/ns/yang/layer3vpn";
    prefix "vpn";

    organization "LundNet AB.";
    
    contact
        "Fredrik Jeppsson
        email: frje1400@student.miun.se";

    description
        "Yang module for L3VPN written by Fredrik Jeppsson.";

    revision 2017-05-25 {
        description "version 1.0";
    }

    container layer3vpn {
        container general {
            leaf description {
                type string;
                description "for customer info [optional].";
            }
            leaf vpn-id {
                type vpn-id;
                mandatory true;
                description "Customer VPN ID from 1 to 255.";
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            }
            leaf management-rt {
                type route-target;
                mandatory true;
                description "Route target for import to management vrf.";
            }
            leaf management-ip {
                type ipv4-prefix;
                mandatory true;
                description "IP of management station.";
            }
        }
        container routers {
            list router {
                key router-name;
                leaf router-name {
                    type string;
                    mandatory true;
                    description "Name of router.";
                }
                container interfaces {
                    list interface {
                        key int-name;
                        leaf int-name {
                            type string;
                            mandatory true;
                            description "interface name - case sensitive.";
                        }
                        leaf address {
                            type ipv4-prefix;
                            mandatory true;
                            description "interface IPv4 adress (x.x.x.x/y)";
                        }
                        leaf bandwidth {
                            type bandwidth;
                            description "interface policer bandwidth.";
                        }
                    }
                }
                container routing {
                    container static {
                        list route {
                            key network;
                            leaf network {
                                type ipv4-prefix;
                                mandatory true;
                                description "IPv4 prefix for static route.";
                            }
                            leaf next-hop {
                                type ipv4-address;
                                mandatory true;
                                description "IPv4 static route next hop.";
                            }
                        }
                    }
                    container bgp {
                        list neighbor {
                            key address;
                            leaf address {
                                type ipv4-address;
                                mandatory true;
                                description "IPv4 address of BGP neighbor.";
                            }
                            leaf remote-as {
                                type uint32;
                                mandatory true;
                                description "BGP ASN of neighbor.";
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        } 
    }

    // custom types.

    typedef vpn-id {
        type uint32 {
            range "1 .. 255";
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        }
        description 
            "Customer vpn id must be between 1 and 255.";
    }

    typedef bandwidth {
        type uint32 {
            range "100 | 200 | 500";
        }
        description
            "Allowed bandwidth levels are 100 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps.";
    }

    typedef route-target {
        type string {
            pattern
                "100:[0-9]{3}";
        }
        description
            "Pattern for ensuring that route target follows format 100:xxx.
             Matches 100: followed by any three digit number, e.g. 100:999";
    }

     
    /*  IPv4 address types from RFC 6991  
        https://tools.ietf.org/html/rfc6991
        "This document introduces a collection of 
        common data types to be used with the YANG
        data modeling language."
    */

    typedef ipv4-prefix {
        type string {
            pattern
                '(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9][0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3}'
            +  '([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9][0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-5])'
            + '/(([0-9])|([1-2][0-9])|(3[0-2]))';
        }
        description
        "The ipv4-prefix type represents an IPv4 address prefix.
         The prefix length is given by the number following the
         slash character and must be less than or equal to 32.

         A prefix length value of n corresponds to an IP address
         mask that has n contiguous 1-bits from the most
         significant bit (MSB) and all other bits set to 0.

         The canonical format of an IPv4 prefix has all bits of
         the IPv4 address set to zero that are not part of the
         IPv4 prefix.";
    }

    typedef ipv4-address {
        type string {
            pattern
                '(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9][0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3}'
            +  '([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9][0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-5])'
            + '(%[\p{N}\p{L}]+)?';
        }
        description
         "The ipv4-address type represents an IPv4 address in
          dotted-quad notation.  The IPv4 address may include a zone
          index, separated by a % sign.

          The zone index is used to disambiguate identical address
          values.  For link-local addresses, the zone index will
          typically be the interface index number or the name of an
          interface.  If the zone index is not present, the default
          zone of the device will be used.

          The canonical format for the zone index is the numerical
          format";
    }
}
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