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Model ASA Număr interfețe fizice Număr VLAN-uri

5510 5 0

5520 5 25

5540 5 100

Suport de VLAN-uri pe ASA

Model ASA Număr interfețe fizice Număr VLAN-uri

5510 5 10

5520 5 25

5540 5 100

ASA – Base License

ASA – Security Plus License
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 Pe ASA se pod defini VLAN-uri în 2 moduri:

 Routed mode – VLAN-urile se definesc la nivel de subinterfață logică și 
sunt folosite pentru a identifica tag-ul dot1q în Inter-VLAN Routing

 Transparent mode – VLAN-urile se definesc la nivel de interfață fizică și 
funcționează la fel ca pe un switch

 În continuare se va studia Routed mode

Definirea de VLAN-uri

Waters(config)# int e0/0.20

Waters(config-subif)# vlan 20

Waters(config-subif)# nameif inside_20

INFO: Security level for "inside_20" set to 0 by default.

Waters(config-subif)# ip address 10.20.0.1 255.255.255.0

Waters(config-subif)# no sh
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Configurarea Inter-VLAN Routing

Waters(config)# int e0/0

Waters(config-if)# no sh

Waters(config-if)# no nameif

Waters(config-if)# no security-level

Waters(config-if)# no ip address

Waters(config)# int e0/0.20

Waters(config-subif)# vlan 20

Waters(config-subif)# nameif inside_20

Waters(config-subif)# ip address 10.20.0.1 255.255.255.0

Waters(config-subif)# no sh

Waters(config-subif)# security-level 75

Waters(config)# int e0/0.30

Waters(config-subif)# vlan 30

Waters(config-subif)# nameif inside_30

Waters(config-subif)# ip address 10.30.0.1 255.255.255.0

Waters(config-subif)# no sh

Waters(config-subif)# security-level 75

Waters(config)# same-security-traffic permit inter-interface

e0/0
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 Cifra folosită ca ultim parametru definește distanța administrativă

 Se pot configura maxim 3 rute statice cu aceeași distanță 
administrativă și cu aceeași interfață de ieșire pentru load-balancing

Rutare statică

Waters(config)# route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226 1

Waters(config)# route inside 192.168.20.0 255.255.255.0 

192.168.10.2 1

192.168.20.0/24

192.168.10.2/24 209.165.200.226
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 Ca și în IOS, nu reflectă ordinea în care rutele vor fi procesate 
la rutarea unui pachet

Vizualizarea tabelei de rutare

Waters# show route

S    0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 209.165.200.226, outside

C    192.168.10.0 255.255.255.0 is directly connected, inside

S    192.168.20.0 255.255.255.0 [1/0] via 192.168.10.2, inside

C    209.165.200.224 255.255.255.224 is directly connected, 

outside
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 ASA suportă: 

 RIP v1/v2

 OSPF

 ASA nu suportă:

 BGP

 PBR

 Poate rula toate 3 protocoalele în același timp

Protocoale de rutare

RIPv1

RIPv2

OSPF
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 Cuvântul cheie default injectează o rută default spre inside

 Cuvântul cheie passive împiedică RIP să trimită update-uri pe 
interfața respectivă

Configurarea RIP

Chicago# configure terminal

Chicago(config)# rip inside passive version 2

Chicago(config)# rip inside default version 2

Chicago(config)# rip outside passive version 1

RIPv1RIPv2

Rută default
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 RIPv2 suportă autentificarea update-urilor

 Plain text sau MD5 

 Vizualizarea tabelei de rutare

RIPv2 - autentificare

Chicago# configure terminal

Chicago(config)# rip inside default version 2 authentication 

md5 cisco 1

Chicago# show route

R    0.0.0.0 0.0.0.0 [120/1] via 209.165.200.226, outside

C    192.168.10.0 255.255.255.0 is directly connected, inside

R    192.168.20.0 255.255.255.0 [120/1] via 192.168.10.2, inside

R    192.168.13.0 255.255.255.0 [120/2] via 192.168.10.2, inside

C    209.165.200.224 255.255.255.224 is directly connected, outside
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 RIPv1 nu este compatibil cu RIPv2

 Pot exista probleme de autentificare

Depanarea RIP

Chicago# debug rip

debug rip enabled at level 1

Chicago# RIP: interface inside sending v2 update to 224.0.0.9

RIP: received packet from interface inside [pif=2] 

(192.168.10.2:520)

RIP: interface inside received v1 update from 192.168.10.2

Router# debug ip rip

2d09h: RIP: received packet with MD5 authentication

2d09h: RIP: ignored v2 packet from 192.168.10.1 (invalid 

authentication)
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 Migrarea la OSPF – care este comanda care șterge toate 
configurațiile RIP din memoria ASA?

 clear configure rip

 Configurarea OSPF

 Pentru cei obișnuiți cu IOS: atenție, nu se folosește wildcard, ci 
masca de rețea

OSPF

Chicago# configure terminal

Chicago(config)# router ospf 1

Chicago(config-router)# network 192.168.10.0 255.255.255.0 area 0

Chicago(config-router)# exit



Fortinet – Routing and Switching
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 Pe FortiOS se creează interfețe virtuale de tip “VLAN” care se 
atașează interfețelor fizice

 Se definesc din aceeași interfață ca interfețele fizice

VLAN-uri
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 802.1q suportă noțiunea de VLAN nativ (VLAN care nu este 
tagged peste un trunk)

 Este permisă configurarea unui IP pe interfața fizică (se 
consideră trafic din VLAN nativ)

 Interfețele VLAN nu au link-status, fiind virtuale

VLAN Nativ 
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 Pentru a putea trece trafic între interfețele de tip VLAN, 
trebuie create politici de firewall

 dacă se dorește ca traficul să poată fi inițiat din oricare VLAN, este 
nevoie de 2 politici

Inter-VLAN routing
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 Fortinet suportă protocoalele dinamice:

 RIP 

 OSPF 

 Full-BGP (iBGP, eBGP)

Routing panel
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 Distanța administrativă e implicit 10

 Pe lângă distanța administrativă, FortiOS permite specificarea 
priorității pentru o rută

 Prioritatea implicită e 0

 Prioritatea mai mică = mai bună

Rute statice
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 Equal-Cost Multi-Path – este de fapt load-balancing folosit mai 
multe rute statice

 Poate fi controlat funcție de diferite criterii

 IP sursă – se face load balancing funcție de adresa IP sursă a pachetelor; 
aceasta este setarea implicită

 Weighted – se configurează ponderi pentru fiecare interfață de ieșire, iar 
traficul este balansat funcție de aceste ponderi 

 Spill-over – pentru fiecare interfață de ieșire a unei rute statice, se 
configurează o limită de bandă; când această  limită este depășită, se 
folosește următoarea rută statică (traficul face spill-over). 

ECMP

config system settings

set v4-ecmp-mode {source-ip-based | usage-based | 

weight-based}

end
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 ECMP suportă detecția gateway-ului și comutarea automată pe 
următoarea rută statică

ECMP 
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 Tabela de policy-route este analizată înaintea tabelei de rutare

 Suportă specificarea

 IP Protocol

 Interfețe 

 Adrese IP 

 ToS și porturi destinație 

PBR 



 21 MSSR

 Ce controlează parametrul default-information-originate?

 Se pot seta timerele, activa protocolul și redistribui rute

RIP 
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OSPF

 Pe FortiOS Router-ID-ul trebuie configurat manual

 Nu se poate activa OSPF dacă RID-ul nu este configurat
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 Se poate activa pe tot echipamentul FortiGate

 Se poate activa/dezactiva la nivel de interfață

BFD

config system settings

set bfd enable

set bfd-desired-min-tx 50

set bfd-required-min-rx 50

set bfd-detect-mult 3

config system interface

edit <interface>

set bfd disable

end
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Overview

VLAN
Rutare statică 

VS. 

Rutare dinamică

Concepte de 
rutare dinamică

RIP

OSPF

PBR/BFD

ECMP 

Inter-VLAN
Routing
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 Virtual Firewalling

 ASA – contexte de securitate

 FortiGate - VDOM-uri

Cursul viitor…


