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Anotace  

Bakalářská práce je zaměřena na popis a konfiguraci průmyslových přepínačů Stratix 8000 

a Stratix 2000. Jsou popsány a porovnány jejich vlastnosti z hlediska hardwaru, softwaru a 

použití v síti. Dále byly navrženy čtyři demonstrační úlohy s využitím těchto prvků. První 

úloha popisuje konfiguraci přepínače Stratix 8000. Druhá úloha je zaměřená na chování 

přepínače Stratix 2000. Zbylé dvě úlohy se věnují konfiguraci redundantních spojení mezi 

přepínači a konfiguraci alarmů. 

 

Klíčová slova: Cisco IOS, Stratix, SNMP, Ethernet/IP, Průmyslový konfigurovatelný pře-

pínač. 

Summary 

The thesis is focused on the description and configuration of industrial switches Stratix 

8000 a Stratix 2000. Their performance in terms of hardware, software, and the use in the 

network are described and compared. Furthermore four demonstration experiments using 

these elements have been suggested. The first example describes the configuration of Stra-

tix 8000 switch. The second example is focused on the behavior of the Stratix 2000 switch. 

The remaining two tasks are dedicated to configuring redundant links between switches 

and configuration of alarms. 

 

Key words: Cisco IOS, Stratix SNMP, Ethernet/IP, Industrial Managed Switch. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

IOS   Internetwork Operating System 

CLI  Command Line Interface 

CPU  Central Processing Unit 

DHCP  Dynamic Host Configuration Protocol 

Fa1/1  FastEthernet1/1 

Gi1/1  GigabitEthernet1/1 

ICMP  Internet Control Message Protocol 

NVRAM Non-volatile Random Access Memory 

RAM  Random Access Memory 

ROM  Read-Only Memory 

SFP   Small Form-factor Pluggable 

SNMP  Simple Network Management Protocol 

VLAN  Virtual Local Area Network 
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1 ÚVOD 

V posledních letech se automatizační systémy stávají čím dál víc rozsáhlejší, komplikova-

nější a je kladen důraz na propojení s počítačovou sítí celého podniku. Aby vše fungovalo, 

ať už samostatně nebo komplexně, je důležitá komunikace mezi automatizačními a síťo-

vými prvky. Tu zajišťuje protokol Ethernet/IP neboli průmyslový Ethernet. Jedna z jeho 

výhod je úspora v kabeláži. Stačí pouze strukturovaná kabeláž, která je v současné době 

samozřejmostí v téměř každé budově. Další výhodou je, že pro práci s Ethernetem již exis-

tuje mnoho různých zařízení. [1] Jedním z takovýchto zařízení je konfigurovatelný průmys-

lový přepínač Stratix 8000, který využívá operačního systému Cisco IOS od firmy Cisco a 

zároveň poskytuje jednodušší nastavení a diagnostické informace v rámci automatizačních 

systémů společnosti Rockwell Automation. Dalším zařízením je nekonfigurovatelný přepí-

nač Stratix 2000.  

Ve své práci bych Vás chtěl seznámit s vlastnostmi a využitím těchto dvou prvků. 

V prvních dvou kapitolách jsou popsány jejich vlastnosti z hlediska hardwarového a soft-

warového vybavení. Ve třetí kapitole, jsou prvky mezi sebou porovnány z hlediska jejich 

možností a použití v síti.  

V poslední kapitole byly navrhnuty čtyři demonstrační úkoly pro práci s těmito síťovými 

prvky. V prvním demonstračním úkolu byly popsány druhy přístupu ke konfiguraci přepí-

nače Stratix 8000 a jeho samotná konfigurace. Druhým úkolem bylo vyzkoušení chování 

přepínače Stratix 2000 po připojení k přepínači Stratix 8000. V následujícím úkolu byla 

nakonfigurována a vyzkoušena redundance spojení a rozšíření kapacity linky mezi přepína-

či. V posledním, čtvrtém úkolu, jsou nakonfigurovány alarmy přepínače. Úkol je rozdělen 

do dvou částí. V prvním z nich se konfigurují hardwarové alarmy přepínače Stratix 8000. 

Ve druhé části je realizován monitoring přepínače pomocí programu Cacti a protokolu 

SNMP. Cacti zpracovává údaje z přepínače do grafických závislostí a pomocí přídavných 

pluginů dohlíží na stavy zařízení.  
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2 VLASTNOSTI STRATIX 8000 

Přepínač Stratix 8000 je průmyslový síťový prvek, který je využíván v průmyslové automa-

tizaci pro propojení automatizačního systému a počítačové sítě do jedné komplexní sítě. 

Dříve bylo nutno rozvádět kvůli automatizačním prvkům po celém podniku velké množství 

kabeláže, nyní stačí jen strukturovaná kabeláž a Stratix 8000 už zajistí, pomocí operačního 

systému Cisco IOS, komunikaci automatizačních prvků po Ethernetu. Na Obr.  1 je zobra-

zena podniková síť, využívající průmyslových přepínačů.  

Přepínač Stratix 8000 je v základu vybaven deseti ethernetovými rozhraními a dvěma op-

tickými. Počet rozhraní jde však zvýšit pomocí přídavných modulů až na 26 ethernetových 

a 14 optických rozhraní. [2] 

V následujících podkapitolách je popsán přepínač z hardwarové a softwarové stránky. U 

softwaru je popsán operační systém a jeho základní příkazy pro práci. 

 

 

Obr.  1 Průmyslové přepínače v podnikové síti [3] 
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2.1 Hardwarové vybavení  

Pro lepší popis jsem přepínač rozdělil na 4 části, které dělí přední panel přepínače. V druhé 

části této kapitoly jsou popsány paměti přepínače, které mající vliv na chod celého přepína-

če. 

V oblasti č. 1 na obrázku č. 2 se nachází z důvodu zálohy dva napájecí konektory, jež při-

vádí do zařízení 24V stejnosměrného napětí. Součástí napájecích konektorů jsou dva další 

konektory, služící pro hlavní a vedlejší alarmy. 

 

Obr.  2 Přepínač Stratix 8000  
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Oblast č. 2 zabírá osm 10/100baseTX konektorů. V systému jsou tyto porty označeny jako: 

FastEthernet1/1, FastEthernet1/2 atd. Lze však pracovat i se zkratkami jako Fa1/1, Fa1/2 

atd.  

V oblasti č. 3 se nachází konzolový port a indikační LED diody, které udávají stav přepí-

nače. Význam jednotlivých barev diod je vysvětlen v následující tabulce: 

LED Popis 

EIP Mod Stav přepínače 

EIP Net Stav I/O spojení přepínače 

Setup Indikuje přepnutí do režimu Express Setup 

Power A Stav zdroje napětí A 

Power B Stav zdroje napětí B 

Tab.č. 1Popis LED indikátorů[4] 

V oblasti č. 4, jsou konektory pro Gigabit Ethernet (na obrázku označeny jako Gi1/1 a 

Gi1/2). Rozhraní vlevo slouží k připojení konektorů RJ45, to znamená připojení standart-

ního kabelu kategorie 5e nebo vyšší. Zbylé dvě rozhraní se využívají pro připojení optic-

kých kabelů. Nazývají se SFP konektory. [4] 

Uvnitř přepínače se nachází několik typů pamětí, každá má svůj specifický úkol, ke správ-

nému chodu operačního systému. 

 Paměť ROM -Tato paměť slouží pro start zařízení. Je na ní uložen program pro 

základní diagnostiku hardware, zavaděč systému (Bootstrap), ROM monitor (který 

obsahuje omezenou sadu příkazů pro případ, že by byl operační systém poškozen). 

Informace o této paměti můžeme získat příkazem show version. 

 Paměť FLASH – V přepínači Stratix 8000 se paměť Flash vyskytuje jako vyměni-

telná karta Compact Flash. Je na ní uložen celý operační systém a aktuální konfigu-

race zařízení. V případě nějaké poruchy může být karta jednoduše přemístěna do 

nového přepínače, ten poté naběhne ve správné konfiguraci. Během chodu přepína-

če můžeme kartu vyjmout, protože celý systém se při startu kopíruje do paměti 

RAM. Po vyjmutí však nebudeme moct ukládat aktuální konfiguraci, nebo provádět 

restart zařízení. 
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 Paměť NVRAM – Jedná se o paměť, která trvale udržuje data i bez napájení a je 

v ní proto uložen startovací konfigurační soubor. Údaje o této paměti vypíšeme pří-

kazem dir nvram. 

 Paměť RAM - Paměť RAM dělí systém na dvě části. Jedna část slouží přímo sys-

tému. Jsou v ní uloženy aktuální konfigurace a některé tabulky (například směrova-

cí), druhá část paměti se využívá jako vyrovnávací paměť pro příjem paketů. Údaje 

o této paměti lze získat příkazem show memory. [5] 

2.2 Softwarové vybavení  

Tato kapitola popisuje operační systém přepínače Cisco IOS a základní příkazy pro práci 

s tímto operačním systémem.  

2.2.1 Popis a základní práce s Cisco IOS 

Přepínač Stratix 8000 je vybaven operačním systémem Cisco IOS, který pracuje v reálném 

čase a je založen na unixovém jádru. Tento systém je uložen v přepínači ve formě image 

souboru, s příponou bin, ve Flash paměti a jeho velikost je zhruba kolem 5 MB. Obsluha 

operačního systému probíhá přes příkazový řádek, neboli CLI. [5] 

Zadávané příkazy v CLI, se okamžitě provádí, ale ukládají se pouze do souboru „running-

config“, který po restartování zařízení zmizí. Pokud chceme změny zachovat, musíme je 

zkopírovat do souboru „startup-config“. 

Switch#copy running-config startup-config  

Destination filename [startup-config]?  

Building configuration... 

[OK] 

Tab.č. 2 Uložení konfigurace přepínače 

Všechny příkazy používané v IOS, se dají psát zkráceně. Stačí napsat jen prvních pár zna-

ků, tedy aby v daném kontextu neexistovaly žádné jiné příkazy, a klávesou „Tab“ se příkaz 

doplní. Pokud jsme například zadali prvních pár znaků a máme na výběr z více příkazů a 

nevíme, který použít, tak zadáním „?“ (otazníku) se zobrazí seznam příkazů s krátkým po-

piskem, které můžeme na daném místě použít.  
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Pomocí šipek nahoru a dolů se můžeme procházet v historii použitých příkazů.   

Switch#show ?  //možnosti příkazu show 

  aaa                Show AAA values 

  access-lists       List access lists 

  arp                Arp table 

  cdp                CDP information 

  class-map          Show QoS Class Map 

  clock              Display the system clock 

Switch#show c?  //seznam použitelných příkazů 

cdp  class-map  clock  controllers  crypto 

Tab.č. 3 Možnosti příkazu show 

Příkaz show se používá k výpisu některých parametrů zařízení. Například pro vypsání 

všech portů zařízení a jejich stavu show ip interface brief.  

Switch#show ip interface brief  

Interface           IP-Address    OK? Method Status      Protocol 

FastEthernet0/1     unassigned    YES manual UP          UP 

FastEthernet0/2     unassigned    YES manual down        down 

FastEthernet0/3     unassigned    YES manual down        down 

Tab.č. 4 Zobrazení portů přepínače a jejich stav 

Jelikož tabulky mohou být někdy velmi obsáhlé a hledání v nich by bylo složité, můžeme 

použít znak „|“ pro vypsání daných hodnot. Příkaz show ip interface brief | 

include down vypíše všechny nevyužité porty. 

Switch#show ip interface brief | include down 

Interface           IP-Address    OK? Method Status      Protocol 

FastEthernet0/2     unassigned    YES manual down        down 

FastEthernet0/3     unassigned    YES manual down        down 

Tab.č. 5 Filtrování výstupu příkazu show 

Jak jsem  již zmiňoval výše, všechny příkazy, které použijeme, se okamžitě provedou. Po-

kud bychom chtěli takový příkaz zrušit, stačí příkaz zadat znova, jen s tím rozdílem, že 

před něj napíšeme příkaz no.  

Switch(config)#vlan 101 //vytvoření vlany 101 

Switch(config-vlan)#exit  

Switch(config)#no vlan 101 //smazání vlany 101 

Tab.č. 6 Rušení použitého příkazu 

Z uvedených příkladů, je možné si všimnout, že se příkazy zadávají v různých režimech. 

Uživatelské rozhraní IOS je rozděleno do různých režimů, které jsou hierarchicky seřazeny.  
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Základní tři režimy jsou následující: 

 Uživatelský režim - User EXEC mode (switch>) – Tento režim se standardně na-

bízí po startu zařízení. Pokud není požadováno heslo, stačí zadat příkaz enable pro 

přechod do privilegovaného režimu 

 Privilegovaný režim - Privileg EXEC mode (switch#) – základní administrativní 

režim. Lze vykonávat práce se soubory, to znamená ukládat aktuální konfigurace, 

popřípadě se mohou jiné konfigurace stáhnout z TFPT serveru. Pro přechod do glo-

bálního konfiguračního režimu stačí zadat příkaz configure terminal. 

 Globální konfigurační režim - Global Configuration mode (switch(config)#)- 

v tomto režimu a dalších specifických režimech (například SWITCH(config-

if)#), které pod něj spadají, už dochází k samotné konfiguraci zařízení. Pracuje se 

zde s aktivní pamětí zařízení a v případě zadání platného příkazu dojde 

k okamžitému přepsání hodnot v paměti. Můžeme zde měnit obecnou konfiguraci, 

například jméno zařízení pomocí příkazu hostname, nebo nastavit heslo pro pře-

chod z neprivilegovaného do privilegovaného režimu. [5] 

Přepínač má ještě další režimy činností, a ne všechny příkazy fungují ve všech režimech. 

Pro přechod z vyššího režimu do nižšího slouží dva příkazy: end a exit. 

Switch> Uživatelský režim 

Switch# Privilegovaný režim 

Switch(config)# Globální konfigurační režim 

Switch(config-if)# Režim konfigurace rozhraní 

Switch(config-line)# Režim konfigurace linky 

Switch(config-vlan)# Konfigurace VLANy 

Tab.č. 7 Režimy Cisco IOS 
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3 VLASTNOSTI STRATIX 2000  

Stratix 2000 je nekonfigurovatelný přepínač neobsahující žádný operační systém, tudíž ne-

vyžaduje žádnou konfiguraci. Tu si totiž přebírá od přepínače vyšší třídy připojeného v síti, 

například od Stratix 8000. Tento typ přepínačů se využívá především k segmentaci sítě a 

doručuje síťový provoz spolehlivěji nežli rozbočovače nebo opakovače.  

3.1 Hardwarové vybavení 

Přepínač Stratix 2000 pracuje při 24V stejnosměrného nebo střídavého napětí a je vybaven 

osmi 10/100base – TX porty. Každý z těchto portů je vybaven dvěma kontrolkami. Žlutá 

značí provoz rychlostí 10Mbps a zelená indikuje provoz 100Mbps.  

Hlavní vlastností všech rozhraní na tomto přepínači je, že se přizpůsobují konfiguraci, kte-

rá je na rozhraní připojeného konfigurovatelného přepínače vyšší třídy. Je-li například Stra-

tix 2000 připojen k přepínači Stratix 8000 a měníme na rozhraní rychlost linky nebo duplex 

z plného na poloviční, tak rozhraní na Stratix 2000 se bude chovat úplně stejně. [6] Viz 

kapitola 5.2. 

 

Obr.  3 Přepínač Stratix 2000  
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4 POROVNÁNÍ STRATIX 2000 A STRATIX 8000 

Hlavním rozdílem těchto dvou přepínačů je, že Stratix 8000 obsahuje operační systém a lze 

konfigurovat jednotlivé rozhraní, kdežto Stratix 2000 je nekonfigurovatelný přepínač bez 

operačního systému.  

Jednotlivé výhody a nevýhody obou přepínačů jsou popsány v následující tabulce: 

  Výhody Nevýhody 

Stratix 8000 

- Diagnostika dat - Dražší 

- Možnosti zabezpečení sítě - Vyžaduje určitou úroveň znalostí 

pro konfiguraci a zprovoznění - Schopnost řídit více směrová vysílání 

Stratix 2000 

- Levný - Žádné funkce pro správu 

- Jednoduché zprovoznění - Žádné zabezpečení 

- Jednoduchá výměna - Žádní diagnostické informace 

Tab.č. 8 Výhody a nevýhody Stratix 8000 a 2000 

Stratix 8000 je napájen stejnosměrným napětím a může být připojen ke dvěma zdrojům. 

Stratix 2000 může být napájen jen jedním zdrojem. Má však flexibilnější možnosti. Může 

být totiž napájen stejnosměrným nebo střídavým zdrojem napětí.  

Oba přepínače jsou v základu vybaveny osmi 10/100base – TX porty. Stratix 8000 má však 

ještě k dispozici Gigabitové rozhraní a možnost instalace přídavných modulů s dalšími op-

tickými a ethernetovými rozhraními. Stratix 2000 tuto možnost nemá. Nicméně vyskytuje 

se ve více variantách s různými druhy rozhraní. 

 

Obr.  4 Stratix 8000 s přídavnými moduly [9] 

Rozdílné je i použití přepínačů v síti. U tří vrstvého síťového hierarchického modelu by-

chom Stratix 8000 mohli použít v páteřní nebo distribuční vrstvě, kdežto Stratix 2000 se dá 

použít jen v přístupové vrstvě. Viz Obr.  5. 
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Obr.  5 Třívrstvý síťový design [8] 

Access layer – neboli přístupová vrstva. V této vrstvě jsou připojení koncoví uživatelé ne-

bo zařízení. 

Distribution layer – neboli distribuční vrstva. V této vrstvě se nachází přepínače redun-

dantně a ke každému přepínači v přístupové vrstvě. 

Core layer – neboli páteřní vrstva. Jejím úkolem je maximálně rychle přenášet data mezi 

jednotlivými částmi sítě. Kapacitu linek lze zvyšovat pomocí EtherChannelu. [7] Více 

v kapitole 5.3 
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5 DEMONSTRAČNÍ ÚLOHY 

V následujících podkapitolách jsou popsány čtyři demonstrační úlohy, kde se pracuje 

s přepínačem Stratix 8000 a 2000.  

5.1 Metody přístupů k přepínači Stratix 8000 a jeho konfigurace  

Jelikož přepínač není nijak nakonfigurován a nemůžeme se k němu připojit vzdáleně, tak 

k prvotní konfiguraci přepínače využijeme přístup přes konzolový port. Tento typ přístupu 

je charakteristický tím, že je uživatel přímo připojený k zařízení pomocí speciálního kon-

zolového kabelu. Ten je vyroben a pojmenován společností Cisco.  

 

Obr.  6 Konzolový kabel [10] 

Jedná se o běžný síťový kabel, který je na straně přepínače opatřen konektorem RJ45 a na 

straně počítače konektorem Canon 9 a komunikuje přes sériové rozhraní RS232. 

 

Obr.  7 Schéma zapojení konzolového kabelu 
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Konzoli můžeme použít například u počáteční konfigurace zařízení a k obnově zařízení, 

pokud není možný vzdálený přístup nebo obnově ztraceného hesla.  

Přistupovat k přepínači můžeme vícero způsoby. K prvotní konfiguraci, kdy jsme připojení 

k zařízení konzolovým kabelem, potřebujeme program, jenž dokáže nastavit komunikaci 

na sériovém portu. V mém případě jsem využil programu Minicom. 

Když už je zařízení nakonfigurováno a má svou IP adresu, můžeme zvolit i jiné druhy pří-

stupu, jako je webové rozhraní, Telnet, program Cisco Network Assistant atd. Všechny tyto 

způsoby přístupu jsou popsány v následujících kapitolách. 

5.1.1 Minicom 

Pro komunikaci v Linuxu na sériovém portu můžeme využít program Minicom. Je to tex-

tový program pro komunikaci se sériovými porty. Alternativní program v systémech Win-

dows může být například Hyper Terminal.  

Pro práci s Minicomem jsem využil operační systém Ubuntu 13.10 a program Terminál. 

Pro správné nastavení Minicomu musíme znát název našeho sériového portu. Ten zjistíme 

pomocí příkazu dmesg | grep tty . Zobrazí se následující výpis: 

wlastik@wlastik-Latitude-D630:~$ dmesg | grep tty 

[    0.000000] console [tty0] enabled 

[    0.498145] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 

16550A 

[    0.924851] 00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A 

Tab.č. 9 Zjištění názvu sériového portu. 

V mém případě byl tedy název portu  ttyS0.  

Příkazem sudo minicom –s se dostaneme do konfigurace samotného Minicomu. Pomo-

cí šipek vybereme položku „Nastavení sériového portu“ a stiskneme enter. Zobrazí se nám 

tabulka, kterou nastavíme podle následujících kroků: 

 Změna rychlosti linky (klávesa E) – změnit na „9600“ 

 Hardwarovou kontrolu toku (klávesa F) změnit na „NE“ 

 Sériové zařízení (klávesa A) změnit na „/dev/ttyS0“ 
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Výsledná konfigurace by měla vypadat takto:  

A - Sériové zařízení           : /dev/ttyS0 

B - Umístění zámku             : /var/lock 

C - Program pro příchozí volání: 

D - Program pro odchozí volání : 

E - Bps/Par/Bity               : 9600 8N1  

F - Hardwarová kontrola toku   : Ne     

G - Softwarová kontrola toku   : Ne     

Tab.č. 10 Konfigurace minicomu 

Klávesou „Escape“ ukončíme konfiguraci Sériového portu a vybereme možnost Uložit na-

stavení. [11] 

Nyní je vše připraveno ke konfiguraci. Přepínač můžeme připojit k PC pomocí konzolové-

ho kabelu a příkazem sudo minicom spustit Minicom a vyčkat na naběhnutí přepínače. 

Při bootování přepínače bliká zeleně led dioda EIP mod. Jakmile začnou svítit led diody u 

zdrojů a připojených rozhraní, přepínač je připraven k použití. Celková doba bootování je 

okolo dvou minut. 

5.1.2 Webové rozhraní – Device Manager 

Webové rozhraní se dá použít až v době, kdy je přepínač nakonfigurován a má přidělenou 

IP adresu. Tu zadáme do prohlížeče a zobrazí se hlavní stránka Device Manageru. Ta je 

rozdělená do čtyř částí.  

1. Nástrojová lišta – je umístěná v horní části obrazovky. Nabízí manuální obnovení 

stránky, tisk a nápovědu (Legend). 

2. Přední panel přepínače – je zobrazen pod nástrojovou lištou. Zobrazuje aktuálně 

používané porty, stav systémových led diod. Po najetí myší na daný port zobrazuje 

podrobnosti o konfiguraci tohoto portu. 

3. Menu – je umístěno v levé dolní části obrazovky. Obsahuje tři hlavní složky. Ve 

složce „Configure“, nalezneme možnosti pro konfiguraci přepínače, jsou však ome-

zeny. Složka „Monitor“ obsahuje nástroje pro monitorování zařízení. Můžeme zob-

razit například vytížení linky, chybovost paketů, stavy portů, atd. V poslední složce 

„Maintanance“ můžeme upgradovat operační systém přepínače nebo spustit dia-

gnostiku.  
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Obr.  8 Úvodní strana Device Manageru  

SWITCH(config)#ip http server               // zapne web server 

SWITCH(config)#no ip http server            // vypne web server 

Tab.č. 11 Vypnutí a zapnutí webového rozhranní v CLI 

5.1.3 Cisco Network Assistant 

Konfigurace pomocí Cisco Network Assistant je další alternativa, jak nastavit přepínač 

přes grafické prostředí. Stejně jako v případě konfigurace pomocí webového rozhraní, i 

nyní musí být prvek nakonfigurován a mít přiřazenou IP adresu, abychom se na něj dostali.  

Tento program je určen jen pro systémy Windows a Mac OS. Je velmi podobný Device 

Manageru, je však více propracovaný a přepínač se na něm dá nakonfigurovat do detailu.  
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Obr.  9 Cisco Network Assistant 

5.1.4 Konfigurace přepínače Stratix 8000 

Ve výchozím nastavení přepínače, nejsou nastavena žádná hesla, takže se dá snadno přejít 

přímo do privilegovaného módu. V něm pomocí příkazu show, lze dohledat základní in-

formace o systému, jako jsou stavy portů, jejich názvy atd. K získání přehledu o zařízení 

slouží příkaz show version, viz tabulka níže. Díky němu lze získat podrobné údaje o 

zavaděči systému, zdroji (z něhož byl zaveden operační systém), operační paměti, rozhra-

ních atd.  

V následujících kapitolách se věnuji konfiguraci přepínače. Začínám obecnou konfiguraci, 

poté zabezpečuji přepínač hesly, nastavuji možnost vzdáleného přístupu přes telnet a poté 

nastavuji jeden z portů tak, abych k němu mohl připojit monitorovací server.  
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Switch#show version  

Cisco IOS Software, IES Software (IES-LANBASE-M), Version 

12.2(46)SE2, RELEASE SOFTWARE (fc2) 

Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc. 

Compiled Mon 09-Feb-09 18:59 by gereddy 

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01400000 

 

ROM: Bootstrap program is Xmen2 boot loader 

BOOTLDR: IES Boot Loader (IES-HBOOT-M) Version 12.2(44r)EX5, 

RELEASE SOFTWARE (fc1) 

 

Switch uptime is 1 hour, 26 minutes 

System returned to ROM by power-on 

System image file is "flash:/ies-lanbase-mz.122-46.SE2/ies-

lanbase-mz.122-46.SE2.bin" 

 

 

cisco 1783-MS10T (PowerPC405) processor (revision A0) with 

126976K/4088K bytes of memory. 

Processor board ID FOC1318Y47V 

Last reset from power-on 

2 Virtual Ethernet interfaces 

8 FastEthernet interfaces 

2 Gigabit Ethernet interfaces 

The password-recovery mechanism is enabled. 

           

64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory. 

Base ethernet MAC Address    : 00:00:BC:4E:70:00 

Motherboard assembly number  : 73-10855-10 

Motherboard serial number    : FOC131725FJ 

Model revision number        : A0 

Motherboard revision number  : A0 

Model number                 : 1783-MS10Tq 

System serial number         : FOC1318Y47V 

Top Assembly Part Number     : 800-31352-01 

Top Assembly Revision Number : A0 

Version ID                   : V01 

Hardware Board Revision Number: 0x02 

CIP Serial Number            : 0x43313331 

SKU Brand Name               : Rockwell 

 

 

Switch Ports Model          SW Version            SW Image    

------ ----- -----          ----------            ----------  

*    1 10    1783-MS10T     12.2(46)SE2           IES-LANBASE-M 

 

 

Configuration register is 0xF 

Tab.č. 12 Výpis příkazu show version 

 

 

Umístění a název souboru obsahující OS 

Kapacita paměti RAM  

Údaje o rozhraních 

Údaje o sériových číslech 

jednotlivých součástí prvku 

Verze IOS 
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Změna názvu přepínače 

Název přepínače se vždy nachází na začátku příkazového řádku, CLI. 

Switch(config)#hostname STRATIX8000 

STRATIX8000(config)# 

Tab.č. 13 Změna názvu přepínače v CLI 

Zpráva před přihlášením 

Banner MOTD, tzv. zpráva dne. Zobrazuje se vždy před přihlášením na zařízení. Je 

v hodná k výpisu informací, které se týkají uživatelů. Znak „#“ je oddělovačem, to zname-

ná, že se musí napsat na začátek a na konec zprávy. Může jim být libovolný znak nevysky-

tující se v textu zprávy. 

Switch(config)# banner motd # Prihlaseni k prepinaci Stratix 8000 

# 

Tab.č. 14 Nastavení přihlašovací zprávy v CLI 

No ip domain-lookup 

Někdy se stane, že se uživatel u příkazu „uklepne“. Ve výchozím nastavení se přepínač 

snaží všechny výrazy, které nejsou příkazy, přeložit a vyhodnotit na server DNS s adresou 

255.255.255.255. To často trvá až několik minut. Příkaz no ip domain-lookup tohle 

vypíná, a ušetří tak spoustu času u překlepů.  

Switch(config)#no ip domain-lookup 

Switch(config)# 

Tab.č. 15 Nastavení no ip domain-lookup v CLI 

Logging synchronous 

Přepínače často posílají přímo na konzoli zprávy, například, že rozhraní 1/4 přešlo do stavu 

down nebo up. Kdybychom ve výchozím nastavení měli zrovna rozepsaný nějaký příkaz, 

tak by se tato zpráva zobrazila přímo uprostřed rozepsaného příkazu. Kdybychom 

v zapisování příkazu pokračovali dál, příkaz se provede správně, přestože na obrazovce je 

rozdělený. Příkaz logging synchronous v konfiguračním režimu konzolové linky za-

jistí to, že, když se zobrazí informativní zpráva, posune se rozepsaný příkaz na nový řádek. 
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Switch(config)#line console 0 

Switch(config-line)#logging sycnronous 

Tab.č. 16 Nastavení logging synchronous v CLI 

Zabezpečení přístupu k přepínači 

Při první konfiguraci se doporučuje zabezpečit přístup k přepínači pomocí hesel. Ty mohou 

být nastaveny jako šifrované nebo nešifrované, viz následující ukázky konfigurací. 

Zabezpečení přístupu přes konzoli 

Switch(config)#line console 0   //vstup do konfigurace konzole 

Switch(config)#password cisco   //nastavení hesla cisco 

Switch(config)#login            //zapnutí ověřování 

Tab.č. 17 Zabezpečení přístupu přes konzolový port 

Zabezpečení protokolu Telnet 

Telnet se využívá pro vzdálený nešifrovaný přístup k zařízení a stává se aktivním ve chvíli, 

kdy nastavíme na přepínači IP adresu, avšak do chvíle než nastavíme heslo pro toto spojení 

se nelze připojit.  

Switch(config)#line vty 0 4     //vstup do konfigurace telnetu                                                            

spojení 0 a 4 

Switch(config)#password cisco   //nastavení hesla cisco 

Switch(config)#login            //zapnutí ověřování 

Tab.č. 18 Zabezpečení vzdáleného přístupu 

Nastavení hesla pro přístup do privilegovaného režimu 

Heslo pro přístup do privilegovaného režimu můžeme nastavit jako prostý text nebo jako 

MD5 hash. 

Switch(config)#enable password cisco  //heslo uložené jako text 

Switch(config)#enable secret cisco //heslo uložené pomocí MD5 hash 

Switch(config)#no enable secret // zrušení hesla 

Switch(config)#service password-encryption //na všechny hesla 

aplikuje slabé šifrování 

Tab.č. 19 Nastavení hesla pro přístup na CLI 
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Konfigurace rozhraní a DHCP 

Pro zprovoznění rozhraní se musí vytvořit VLAN a pak do této VLAN přiřadit rozhraní. 

Pro mé účely jsem tedy vytvořil novou VLAN 10, pojmenoval ji „zkusebni“ a přiřadil k ní 

porty Fa1/3 a Fa1/4. 

VLAN Name Status Ports 

1 default active Fa1/1, Fa1/2 

Fa1/5, Fa1/6, 

Fa1/7, Fa1/8, 

Gi1/1, Gi1/2 

3 VLAN0003 active 

 10 zkusebni active Fa1/3, Fa1/4 

1002 fddi-default act/unsup 

 1003 token-ring-default act/unsup 

 1004 fddinet-default act/unsup 

 1005 trnet-default act/unsup 

 
Tab.č. 20 Tabulka VLAN přepínače 

Konfigurace zařízení vypadá následovně:  

Switch(config)#vlan 10 

Switch(config-vlan)#name zkusebni 

Switch(config-vlan)#exit 

Switch(config)#int fa1/3 

Switch(config-if)#switchport mode access 

Switch(config-if)#Switchport access vlan 10 

Switch(config-if)#exit 

Tab.č. 21 Přiřazení portu do VLAN a její konfigurace 

Nyní je vytvořená VLAN 10 se jménem zkusebni a je do ní přiřazen port Fa1/3, který je 

nastaven jako přístupový port. Dalším krokem je zprovoznění DHCP serveru a nastavení IP 

adres. 

Příkazem service dhcp se služba zapne. Aby se IP adresy mohly přidělovat, musí se 

vytvořit tzv. DHCP pool. Těch může být několik, většinou pro každou VLAN, ve které 

chceme přidělovat IP adresy. Vytvořením DHCP poolu se dostaneme do konfiguračního 

módu DHCP a nastavujeme jeho parametry. Nám stačí nastavit jen adresní rozsah a adresu 

výchozí brány. Následující krokem je nastavení IP adres. VLAN jsou virtuální rozhraní, 

proto se s nimi dá provádět řada operací jako s obyčejným rozhraním. To znamená i přidání 

IP adresy. Příkaz no shutdown rozhraní přepne do aktivního režimu. 
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Switch(config)#service dhcp 

Switch(config)#ip dhcp pool zkusebni 

SWITCH(dhcp-config)#network 10.1.1.0 255.255.255.0 

SWITCH(dhcp-config)#default-router 10.1.1.1 

SWITCH(dhcp-config)#exit 

Switch(config)#int vlan 10 

Switch(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 

Switch(config-if)#no shutdown 

Switch(config-if)#exit 

Tab.č. 22 Konfigurace DHCP 

Nyní je přepínač nakonfigurován tak, že po připojení dvou dalších zařízení například PC 

k portům Fa1/3 a Fa1/4 budou moct mezi sebou komunikovat a vzdáleně přistupovat 

k přepínači pomocí služby telnet. Zařízení připojené k ostatním rozhraním přepínače nebu-

dou s těmito dvěma zařízeními moct komunikovat. [12] 

5.2 Chování přepínače STRATIX 2000 

Pro ověření funkčností, byl Stratix 2000 připojen k přepínači Stratix 8000 a PC podle ná-

sledujícího schématu. 

 

Obr.  10 Schéma zapojení 

K ověření byla prováděna změna duplexního spojení na rozhraní Fa1/3 přepínače Stratix 

8000. V defaultním nastavení jsou rozhraní přepínače nastaveny na full-duplexní spojení, 

viz Obr. 11. 

K odchycení provozu byl využit program Wireshark.  
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Obr.  11 Odchycený provoz v programu Wireshark 

V následujícím kroku byly vlastnosti rozhraní Fa1/4 změněny z plně duplexního spojení na 

spojení na poloviční duplex. Provedená změna ověřená příkazem show int fa1/4.  

 

Obr.  12 Ověření změny konfigurace v CLI 

Z odchyceného provozu lze vyčíst, že je provoz opravdu polo duplexní a přepínač Stratix 

2000 přebírá nastavení portu od Stratix 8000 viz následující obrázek.  
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Obr.  13 Odchycení paketů v programu Wireshark 

5.3 Redundance spojení  

Při připojení dvou linek mezi přepínačem Stratix 8000 a Stratix 2000 dojde k tomu, že se 

jedna z linek zablokuje a provoz jde jen po jedné z nich. Je to zapříčiněno protokolem 

Spanning Tree, který je v defaultním nastavení přepínače zapnut. Tento protokol zabraňuje 

tvorbě smyček v síti. Ty by mohly způsobit tzv. broadcastovou bouři, problémy s konekti-

vitou či několikanásobné doručení paketů. Při výpadku aktivní linky se automaticky aktivu-

je druhá linka.  

 

Obr.  14 Schéma zapojení Stratix 8000 a 2000 

Nyní je linka mezi přepínači redundantní. V případě výpadku aktivní linky ji nahradí druhá 

linka. Pokud bychom chtěli nastavit přepínače tak, aby obě linky přenášely provoz, musíme 

na přepínači Stratix 8000 nastavit protokol EtherChannel. Ten je popsán v následující pod-

kapitole. 
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5.3.1 Etherchannel 

Tento protokol umožňuje agregaci linek na přepínačích, směrovačích, či serverech a pri-

márně jej používá firma Cisco. Dokáže spojit několik fyzických ethernetových rozhraní do 

jedné logické linky. Pro vytvoření EtherChannelu lze využít 2 až 8 rozhraní. Podmínkou 

však je, aby byly stejného typu, rychlosti a stejné VLANy. Po konfiguraci budou mít 

všechny rozhraní stejnou MAC adresu.  

Když vytvoříme EtherChannel, tak se vytvoří jeden virtuální port, se kterým dále pracují 

všechny ostatní protokoly. Například Spanning Tree protokol vidí skupinu portů jako jeden 

a nedojde k blokování redundantních linek. [13] 

Následující konfigurace přepínače byla aplikována na přepínači Stratix 8000. K ověření 

byly vybrány rozhraní Fa1/1 a Fa1/2, které byly přiřazeny do VLANy 10 a změněny na 

mód access. Poté bylo rozhraní přiřazeno do channel-group 5 v módu desirable, který se 

snaží aktivně vyjednat ustanovení EtherChannelu. Správnost konfigurace byla ověřena pří-

kazem show etherchannels. 

stratix(config)#int fa1/1 

stratix(config-if)#switchport access vlan 10 

stratix(config-if)#switchport mode access  

stratix(config-if)#channel-group 5 mode desirable 

stratix(config)#int fa1/2 

stratix(config-if)#switchport access vlan 10 

stratix(config-if)#switchport mode access  

stratix(config-if)#channel-group 5 mode desirable 

stratix#show etherchannel 

         Channel-grou listing: 

         --------------------- 

Group: 5 

---------- 

Group state = L2 

Ports: 2 Maxports = 8 

Port-channels: 1 Max Portchannels = 1 

Protocol:   PAGP 

Stratix# 

Tab.č. 23 Konfigurace EtherChannelu 

Po aplikování výše uvedené konfigurace bylo zjištěno, že se Stratix 8000 stále chová, jako 

při defaultním nastavení. Při zjišťování proč tomu tak je, jsem došel k závěru, že Stratix 

2000 nedokáže sám přebrat tuto konfiguraci od Stratix 8000. Tato konfigurace se vždy mu-
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sí udělat na obou stranách přepínače. Lze například vytvořit Etherchannel mezi dvěma pře-

pínači Stratix 8000, ale ne mezi Stratix 8000 a Stratix 2000.  

K ověření této úvahy jsem využil program Packet Tracer od společnosti Cisco, kde jsem 

nakonfiguroval dva přepínače se stejným operačním systémem jako má Stratix 8000. Po 

konfiguraci jen jednoho z nich bylo patrné stejné chování jako u Stratix 8000 a 2000. 

Ovšem po aplikování konfigurace na druhý přepínač se všechny porty přepnuly do stavu 

UP a spojení EtherChannel fungovalo. Viz následující obrázek: 

 

Obr.  15 Schéma zapojení dvou konfigurovatelných přepínačů 

Při výpadku z některých linek, lze přepínač Stratix 8000 nakonfigurovat tak, aby upozornil 

na tento stav pomocí alarmů. Ty mohou být připojeny přímo jako externí zařízení k přepí-

nači pomocí alarmových kontaktů u napájení přepínače, nebo odesílány na server do moni-

torovacího programu. 

5.4 Konfigurace alarmů přepínače Stratix 8000 

Alarmy o chybovosti linek, výpadku napájení atd. můžeme z přepínače odesílat dvěma 

způsoby. Je to z důvodu redundance a bezpečnosti. Jedním ze způsobů je odesílání alarmů 

pomocí alarmových konektorů. Druhým pak odesílání alarmů na server přes počítačovou 

síť, kde je zpracuje monitorovací systém.  

V následujících dvou podkapitolách jsou oba způsoby zasílání alarmů popsány. 
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5.4.1 Hardwarové alarmy 

Hardwarové alarmy se na přepínači Stratix 8000 nachází dva. Jsou umístěny u napájecích 

konektorů a jsou označeny jako Major Alarm a Minor Alarm. Viz následující obrázek. 

.  

Obr.  16 Konektory alarmů na přepínači [10] 

Tyto alarmy mají v sobě zabudovaný relé spínač. Ten se například při výpadku napájení 

sepne nebo rozepne. V defaultním nastavení je relé v pozitivním módu. Podle potřeby lze 

relé nastavit i na mód negativní pomocí příkazu alarm relay-mode negative. 

K těmto alarmům se dají připojit různé externí zařízení jako sirény nebo světla, které upo-

zorní například na výpadek jednoho z napájení. V konfiguraci níže, jsou alarmy nakonfi-

gurovány tak, že při výpadku některého z napájecích zařízení, se relé alarmu sepne.  
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STRATIX#conf t 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

STRATIX(config)#alarm facility power-supply relay ? 

  major  Relay major 

  minor  Relay minor 

STRATIX(config)#alarm facility power-supply relay major 

STRATIX(config)#alarm facility power-supply notifies 

STRATIX(config)#alarm facility power-supply syslog 

STRATIX(config)#end 

STRATIX#show alarm settings 

Alarm relay mode: Positive 

 

Power Supply 

         Alarm                   Enabled 

         Relay                   MAJ 

         Notifies                Enabled 

         Syslog                  Enabled 

Temperature-Primary 

         Alarm                   Enabled 

         Thresholds              MAX: 95C              MIN:  -20C 

         Relay                   MAJ 

         Notifies                Enabled 

         Syslog                  Enabled 

Temperature-Secondary 

         Alarm                   Disabled 

         Threshold 

         Relay                   MAJ, MIN 

         Notifies                Enabled 

         Syslog                  Enabled 

Tab.č. 24 Konfigurace hardwarových alarmů [14] 

Po aplikování výše uvedených příkazů lze po odpojení nebo připojení jednoho z napájení 

slyšet cvaknutí relé spínače.  

Dále se také dají nastavit alarmy pro teplotu přepínače, výpadek linky a její chybovost.  

5.4.2 Softwarové alarmy 

K odesílání alarmů na server potřebujeme mít nějaký monitorovací program. Pro tyto účely 

jsem vybral program Cacti. Je to open-source program. Dokáže monitorovat různá zařízení 

v síti a vynášet grafy z nasbíraných dat. Ta jsou ukládána do MySQL databáze a jejich 

správu obstarává webové rozhraní. Program Cacti jsem odzkoušel na operačním systému 

Fedora 20. 

Pro odesílání dat z přepínače na server je nutné nastavit na přepínači protokol SNMP podle 

následujících příkazů.  
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STRATIX(config)#snmp-server community KOMUNITA rw 

STRATIX(config)#access-list 10 permit 10.1.1.0 0.0.0.255 

STRATIX(config)#snmp-server group ADMIN v3 auth access 10 

STRATIX(config)#snmp-server user cactiuser ADMIN v3 auth md5 

cactipasswd 

STRATIX(config)#snmp-server enable traps 

STRATIX(config)#snmp-server host 10.1.1.9 KOMUNITA 

STRATIX(config)#exit 

Tab.č. 25 Konfigurace SNMP 

Pro monitoring přepínače v programu Cacti nejdříve musíme vytvořit nové zařízení, po-

jmenovat ho, přidat IP adresu, šablonu, nastavit kontrolu spojení pomocí Ping a SNMP 

protokolů a nakonec nastavit vlastnosti SNMP tak, jak jsou nakonfigurovány na přepínači a 

uložit.  

 

Obr.  17 Přidání Stratix 8000 do programu Cacti 

Po uložení nastavení by se měly v horní části obrazovky zobrazit SNMP podrobnosti o za-

řízení. Pokud ne, je něco nastaveno špatně.  
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K monitorování stavu přepínače jsem přidal do programu Cacti plugin Monitor. Jeho funk-

ce je, že při výpadku některé stanice/linky upozorní zvukovým znamením. Pomocí dalších 

pluginů lze docílit toho, aby informace o výpadku stanice/linky zasílal na email, nebo mo-

bilní telefon.  

 

Obr.  18 Monitorované zařízení v programu Cacti 

Dostupná zařízení jsou označena zelenou barvou, nedostupná červenou a zařízení přechá-

zející ze stavu „down“ na „up“ světle modrou.  

Pomocí tohoto pluginu můžeme monitorovat jakékoliv síťové nebo automatizační zařízení 

bez ohledu na to, jestli podporují protokol SNMP nebo ne. Ověření dostupnosti se dá na-

stavit i pomocí protokolu ICMP (Ping). 

Jak již bylo zmíněno výše, program Cacti umožnuje z nasbíraných dat přepínače, či jiného 

zařízení vytvořit grafy. Můžeme tak například sledovat vytíženost linky, CPU a mnoho dal-

ších parametrů. 

 

Obr.  19 Vytížení rozhraní Fa1/4 
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6 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se v první části zabývala průmyslovými přepínači Stratix 8000 a 

Stratix 2000. U obou přepínačů byly popsány jejich vlastnosti, hardwarové a softwarové 

vybavení a byly mezi sebou porovnány. U popisu softwarového vybavení Stratix 8000 jsem 

se zaměřil na operační systém Cisco IOS, kde byly popsány jeho funkce a základní příkazy 

pro pohyb v tomto systému.  

Ve druhé části byly navrhnuty čtyři demonstrační úkoly pro práci s výše uvedenými přepí-

nači. V první úloze byly popsány různé metody přístupu k přepínači Stratix 8000. Podrob-

něji byla rozebrána metoda přístupu přes konzolový port. Nastavením programu Minicom 

v operačním systému Linux jsem se připojil k přepínači a nakonfiguroval přepínač tak, aby 

byly automaticky přidělovány IP adresy na rozhraních Fa1/3 a Fa1/4 a byl přes ně umožněn 

vzdálený přístup k přepínači.  

Ve druhém demonstračním úkolu bylo ověřeno chování přepínače Stratix 2000, který byl 

připojen k rozhraní Fa1/3 přepínače Stratix 8000, na němž byla měněna konfigurace (du-

plex a rychlost linky). Na PC připojeném ke Stratix 2000 bylo pak možné sledovat pomocí 

programu Wireshark, že Stratix 2000 mění nastavení svých portů tak, jak jsou měněny na 

přepínači Stratix 8000. 

Ve třetím úkolu byla prováděna konfigurace Etherchannelu. Úkolem bylo vytvořit na straně 

Stratix 8000 jedno logické rozhraní, které by komunikovalo více linkami s přepínačem 

Stratix 2000. Zajistila by se tím tak redundance spojení a zvýšení kapacity linky. Bylo však 

zjištěno a ověřeno, že tahle komunikace není se Stratix 2000 možná. Konfigurace Ether-

channelu vyžaduje konfiguraci na obou stranách spojení. 

V posledním demonstračním úkolu byly konfigurovány dva způsoby pro oznámení alarmu. 

Hardwarové alarmy byly nakonfigurovány tak, že při výpadku jednoho z napájení, se se-

pnulo relé alarmů. Druhým způsobem oznámení byla konfigurace protokolu SNMP na pře-

pínači a programu Cacti na připojeném PC. Protokol SNMP zasílá tomuto programu data o 

dostupnosti a vytížení přepínače. V případě nedostupnosti přepínače zazní zvukový alarm 

na PC. 
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