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Anotace:  

Bakalářská práce se zabývá problematikou redundantních protokolů, sloužících 

k zajištění vysoké dostupnosti v sítovém prostředí.  V práci provedu rozbor a možnosti 

protokolů VRRP, HSRP, navržení a vytvoření modelu síťového prostředí pro směrovače 

firmy Cisco. V síťovém modelu je simulován výpadek jednoho z hlavních směrovačů a 

jsou měřeny prodlevy jednotlivých protokolů do přepnutí na záložní zařízení. Výsledné 

hodnoty jsou analyzovány a porovnány.  

Klíčová slova: Redundantní protokol, výchozí brána, vysoká dostupnost, FHRP, VRRP, 

HSRP, konvergence 

Annotation:  

The aim of this thesis is to deal with redundancy protocols used to achieve high 

availability in network enviroment. I will analyse and illustrate possibilities of VRRP and 

HSRP protocols, design and create a model of the network enviroment with Cisco routers. 

The network model simulates failure of one of the main routers and measures delays for 

each protocol after switching to backup device. Results are then analysed and compared. 

Keywords: Redundancy protocol, default gateway, high availability, FHRP, VRRP, 

HSRP, convergence  
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1 ÚVOD 

V bakalářské práci se budeme zabývat problematikou síťových protokolů. 

Konkrétně to budou protokoly sloužící k zajištění vyšší dostupnosti výchozí brány 

v síťovém segmentu. Důvod k používání zmíněné skupiny protokolů nabývá na významu, 

pokud se v daném segmentu sítě nachází klíčová zařízení jako webové nebo databázové 

servery nebo datová úložiště pro zálohovací systémy. Stejně tak je nežádoucí, aby 

uživatelé pracující v určité síti neměli přístup na zdroje mimo ni, což může nastat v případě 

výpadku výchozí brány. Tato práce se bude zabývat problematikou zajištění vysoké 

dostupnosti koncových zařízení připojených do počítačové sítě, a to právě prostřednictvím 

redundantního zapojení směrovačů s použitím redundantních protokolů.  

Bakalářskou práci jsme rozčlenili na dvě části – teoretickou a praktickou. V 

teoretické části bude vysvětlen význam redundance v síťovém prostředí, jak jí dosáhnout a 

výhody z ní plynoucí. Shrneme základní teoretické informace o protokolech HSRP a 

VRRP. Provedeme jejich detailní popis a ukážeme možnosti, jakými lze jednotlivé 

parametry protokolů přizpůsobit našim požadavkům. Dále bude popsáno, jakým způsobem 

tyto protokoly komunikují a forma, kterou k tomu využívají. 

V praktické části navrhneme modelovou topologii síťového prostředí, umožňující 

správnou funkci zmíněných protokolů. Směrovače v topologii budou nakonfigurovány pro 

použití redundantních protokolů VRRP a HSRP. V modelu síťového prostředí budou 

protokoly vystaveny několika simulovaným problémům. Modelové situace, měřené 

v rámci práce odpovídají možným reálným problémům, které se mohou vyskytnout 

v běžně používaných síťových prostředích. Model síťového prostředí bude vytvořen 

v emulačním programu GNS3. Ten umožňuje sledovat chování a reakce protokolů během 

simulovaného selhaní hlavního směrovače. Úkolem bude zjistit, jak rychle mohou tyto 

protokoly danou situaci vyhodnotit a opětovně obnovit dostupnost výchozí brány pro daný 

segment sítě. Na základě naměřených časových hodnot při jednotlivých situacích 

zhodnotíme vhodnost použití jednotlivých protokolů. 
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2 REDUNDANCE A JEJÍ VÝZNAM V SÍTÍCH 

V této kapitole se seznámíme s pojmem redundance a s výhodami, které 

redundance přináší. Popíšeme, jaké typy lze využít v síťovém prostředí. V další 

podkapitole si vysvětlíme pojem výchozí brány a objasníme, proč je její role tak důležitá. 

V následujících dvou podkapitolách se již budeme věnovat vlastním redundantním 

protokolům, jejich vlastnostem a možnostem nastavení. 

Pojem redundance můžeme definovat takto: 

„Redundance (z lat. redundare, přetékat, přebývat) znamená informační nebo 

funkční nadbytek, například větší množství informace, prvků nebo zařízení než je nezbytné. 

Odtud dvojí odlišné užití slova: 

 Redundance jako zbytečnost, plýtvání slovy a prostředky. Redundantní je 

příslovečné „páté kolo u vozu“. 

 V jazyce, v komunikaci, v informatice i v technice je však redundance důležitá jako 

prostředek ke zvyšování spolehlivosti a odolnosti proti chybám.“ [5] 

Existuje skutečný přínos, proč v konfiguraci redundance sítí používat více než dva 

nebo právě dva směrovače? Ve většině případů neexistuje žádný rozdíl. Statisticky je 

pravděpodobnost selhání jednoho směrovače relativně malá, nicméně není nulová. Typická 

hodnota MTBF (Mean Time Between Failure) u komerčně využívaných směrovačů a 

přepínačů je přibližně kolem patnácti let. S ohledem na to, že běžně oprava nefunkčního 

zařízení zabere kolem 24 hodin, lze předpokládat, že záložní zařízení bude potřeba v 0,018 

procentech času (1 den každých 15 let). Objektivně je to malé procento celkového času, 

pokud ale vezmeme v potaz obrovské množství směrovačů v datových sítích, kumulativní 

četnost kritického selhání v některých místech sítě může nabýt poměrně vysokých hodnot. 

Použitím redundantních mechanizmů k automatickému převzetí všech směrovacích funkcí 

pro daný síťový segment zabráníme výpadku kromě případu, kdy obě zařízení havarují 

současně. Jak kumulativní četnost nezávislých incidentů naznačuje, nastane taková událost 

s pravděpodobností mocniny havárie jednoho zařízení. To znamená, že MTBF redundantní 

konfigurace je přibližně 80 tisíc let. V porovnání s hodnotou MTBF pro jediné zařízení je 

zřejmé, že výhoda použití záložních směrovačů je naprosto mimořádná. Přidáme-li do naší 
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sítě ještě jeden směrovač, bude segment obsahovat 3 směrovače. Tato zapojení můžeme 

považovat za dodatečnou redundanci, kdy redundantní směrovač bude chráněn dalším 

záložním. Výsledná pravděpodobnost selhání zmíněné topologie je výsledkem tří 

nezávislých pravděpodobností a vede k hodnotě MTBF v řádu stamilionů let. Je zřejmé, že 

takovýto druh spolehlivosti není dnes prakticky nutný v žádném typu datových sítí. 

Pouze fyzická redundance však k zajištění vysoké dostupnosti nestačí. Aby byly 

redundantní prvky schopny vytvořit celkový vysoce dostupný systém (v našem případě 

síť), je zapotřebí použití dalších podpůrných protokolů a technologií, které jsou schopny 

vzniklou duplicitu řešit na logické úrovni. 

2.1  Redundance komponent směrovačů  

Mimo redundance samotných prvků a linek se velmi často setkáváme s redundancí 

hardwarových komponent uvnitř jednotlivých síťových prvků. Většina výrobců nabízí 

zdvojené napájecí zdroje a chladicí systémy pro směrovače vyšší třídy (Obrázek 1). 

Ochrana zdvojením interních komponent je nejjednodušší. Tyto systémy jsou nicméně 

nejvíce náchylné k chybám, neboť obsahují mechanické a pohyblivé součásti, a pro svou 

činnost využívají napětí 230 V. Směrovače určené pro jádro sítí často nabízejí redundantní 

forwarding plane[19]. Tato zařízení jsou díky tomu schopna předávat pakety, i když 

některé části obstarávající přepínání postihne porucha. Obvykle jsou tyto komponenty 

vyměnitelné za provozu (hot swapping[20]), tedy bez nutnosti odstavení celého zařízení. 

Směrovače nejvyšší třídy mají zdvojené i řídící karty, které lze taktéž měnit během 

provozu. Hot swapping řídících karet umožňuje v případě selhání nahradit tyto kritické 

díly i bez vypnutí celého směrovače. Pokud řídící karta selže nebo je odpojena při použití 

standardních směrovacích protokolů, je spojení se sousedem přerušeno, i když záložní 

kontrolní karta okamžitě převezme roli aktivního prvku. Například havaruje-li řídící karta 

směrovače a je potřeba ji restartovat, okolní směrovače to detekují a směrovací protokoly 

následují instrukce pro takové případy. Kvůli přepnutí na záložní kartu budou veškerá 

spojení s nefunkční kartou přerušena a uzavřena. Jakmile se sekundární karta stane aktivní, 

sousedství směrovacích protokolů se znovu obnoví. Mezitím už ale její sousedé oznámí 

svým sousedům změnu v topologii: nefunkční směrovač již není platným dalším skokem 
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pro ostatní cílové sítě. Následně si významná část sítě není vědoma rychlého přepnutí na 

záložní kontrolní kartu a stále vyhledává alternativní cestu k dosažení pokaženého 

směrovače a sítí za ním. Takovéto chování plýtvá zdroji síťových zařízení a neposkytuje 

veškeré výhody plynoucí z redundantních řídících karet směrovače. 

Možné vylepšení přichází s použitím tzv. Graceful restart (známý také jako Non 

Stop Forwarding). Je to mechanizmus zabraňující ztrátě spojení během doby, kdy se řídící 

karta či celý router restartuje. Při použití Graceful restartu jsou ostatní síťové prvky 

pomocí rozšíření směrovacího protokolu informovány o chystaném restartu a sousední 

zařízení si během doby nedostupnosti či přepnutí na záložní kartu uchovají informace o 

původních cestách a sousedství. V současné době je Graceful restart možné využít pro 

směrovací protokoly BGP (Border Gateway Protocol) [26], OSPF (Open Shortest Path 

First) [27] or ISIS (Intermediate System To Intermediate System) [28], EIGRP(Enhanced 

Interior Gateway Routing Protocol)[24] a LDP (Label Distribution Protocol)[25], z nichž 

pouze EIGRP není definován jako standard. V práci se však těmito protokoly nebudeme 

více zabývat a soustředíme se na protokoly zajišťující redundanci výchozí brány. 

 

Obrázek 1: Modulární redundantní přepínač Cisco Catalyst 6807-XL[31]. 

2.2 Výchozí brána 

Všechna koncová síťová zařízení, která vyžadují komunikaci mimo svoji vlastní síť 

(podsíť, VLAN), potřebují znát svou vlastní IP adresu, stejně tak ale i adresu výchozí 
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brány (default gateway), která je přiřazena směrovači nebo L3 přepínači. Tyto adresy může 

mít klient nastaveny staticky administrátorem systému nebo dynamicky z DHCP serveru. 

Klienti sítě následně veškerou svoji komunikaci směřující mimo vlastní síť odesílají na 

tuto bránu a o další směrování se stará již zmíněné zařízení.  

V síťových topologiích, kde je použita pouze jedna výchozí brána, existuje 

potenciální riziko, že v případě selhání brány budou veškeré vnější sítě nedostupné a pro 

klienty bude možná komunikace jen ve své vlastní síti. Jako jedna z možností se nabízí 

přidat další router či L3 switch, který bude plnit funkci záložní brány. Vzniká však 

problém s IP adresou této zástupné brány. Veškerá zařízení fungující v TCP/IP sítích 

používají ve svých konfiguracích pouze jednu adresu výchozí brány. Tuto adresu však již 

používá náš první směrovač. Druhému směrovači bude tedy nutno přidělit jinou adresu. 

Pro správnou funkci by tedy všichni klienti lokální sítě museli přenastavit adresu své 

výchozí brány na adresu brány záložního směrovače. V případě, že by lokální sítě měly 

pouze několik hostů, by situace nebyla nikterak vážná. V opačném případě, kdy lokální síť 

čítá několik stovek uživatelů, se tento způsob řešení nedá aplikovat, protože přenastavení 

všech počítačů v síti by trvalo velmi dlouhou dobu. V dané situaci je nejlepším řešením 

využít standardizované a relativně rychlé řešení a to je využití protokolů rodiny FHRP 

(VRRP, HSRP, GLBP, CRAP, ESRP, NSRP).  

FHRP (First-hop Redudancy Protocols) je skupina síťových protokolů sloužících k 

vytvoření redundantních výchozích bran v rámci síťového segmentu. K aplikaci tohoto 

řešení je nutno využít více fyzických směrovačů se specifickou konfigurací. Jeden ze 

směrovačů přebírá roli primární výchozí brány, která v případě selhání přechází na některý 

ze záložních směrovačů. Cílem je, aby tento přechod byl dokončen v co nejkratším čase a 

tím byla opětovně obnovena komunikace s vnějšími sítěmi. Zřejmou nevýhodou je nutnost 

pořízení dalšího či dalších zařízení, čímž nemalou měrou rostou celkové náklady na 

pořizovaný hardware. Může však dojít k situacím, kdy mohou být finanční škody 

způsobené nedostupností dat či externích sítí z důvodu selhání brány mnohonásobně vyšší 

než původní investice do redundantních zařízení. 
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2.3 Virtual Router Redundancy Protkolol( VRRP) 

V této části budeme podrobněji věnovat protokolu VRRP. V jednotlivých 

podkapitolách si popíšeme vlastnosti tohoto protokolu, vysvětlíme si proces volby 

hlavního směrovače a zjistíme, jak pracuje stavový stroj reprezentující tento protokol. Na 

závěr této kapitoly si uvedeme příklady syntaxe pro směrovače Cisco. 

Virtual Redundancy Protokol (dále jen VRRP) verze 3 je síťový protokol popsaný 

v RFC 5798 z roku 2010. Tento protokol je založen na VRRP verze 2 pro IPv4 (definován 

v RFC 3768) a v „Virtual Redundancy Protokol for IPv6“. VRRP je protokol, který 

dynamicky přiřazuje zodpovědnost virtuálního směrovače jednomu z konfigurovaných 

fyzických VRRP směrovačů v síti LAN. Tento virtuální router má přiřazenu vlastní IP 

adresu i MAC adresu. Ze skupiny konfigurovaných směrovačů je vybrán jeden hlavní 

(Master) směrovač a ostatní přebírají roli záložních směrovačů (Backup). Celou virtuální 

skupinu lze konfigurovat buď pro použití s IPv4 nebo IPv6 adresami. VRRP může být 

taktéž použit v ethernetových sítích, MPLS nebo token ring sítích. Každý směrovač může 

být výchozí branou pro více podsítí/VLAN, proto je tomu uzpůsoben i tento protokol.  

VRRP podporuje až 255 virtuálních směrovačů (VRRP skupin) na fyzickém rozhraní. 

Díky této podpoře umožňuje tento protokol nejen řízení redundantních zařízení, ale i 

vyrovnávání zátěže v naší lokální síti, a to tak, že pro část klientů bude výchozí brána na 

jednom směrovači a pro další část hostů na druhém. Tímto lze docílit vytížení i záložního 

směrovače místo toho, aby veškerou práci obstarával pouze primární směrovač. 

Každý fyzický směrovač v jedné VRRP instanci má nastavenou svou vlastní IP 

adresu, nicméně pro vnější svět komunikuje tento virtuální router pod společnou virtuální 

IP adresou, většinou shodnou s reálnou IP primárního směrovače (i když to není 

podmínkou). Primární směrovač následně vysílá v definovaném intervalu informační 

pakety pro ostatní směrovače, aby věděly, že je stále dostupný, a zatím není potřeba 

žádných akcí z jejich strany. V případě, že tyto pakety z jakýchkoliv důvodů nedorazí 

k záložním směrovačům, tyto se podle nastavené priority dohodnou a některý z nich 

převezme roli hlavního směrovače. Tento směrovač na sebe převezme jak virtuální IP 

VRRP instance, tak i virtuální MAC k ní náležící. Fyzické směrovače v rámci jednoho 

virtuálního routeru mezi sebou komunikují použitím paketů s multicastovou adresou 
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224.0.0.18 a IP protokolu číslo 112. Virtuální router má přidělenou  multicastovou MAC 

adresu ve tvaru 0000.5e00.01xx, kde xx označuje číslo virtuální instance a v MAC je 

vyjádřena hexadecimální hodnotou. Pro Cisco směrovače bylo VRRP představeno v Cisco 

IOS verze 12.0.(18)ST. 

2.3.1 Vlastnosti VRRP 

Redundance - VRRP umožňuje konfigurovat více směrovačů jako výchozí bránu a tím 

snižuje riziko selhání v jednom místě sítě (single point of failure). 

Sdílení zátěže - VRRP můžeme nastavit i takovým způsobem, aby byl síťový provoz z 

LAN segmentu sdílen více směrovači, čímž docílíme rovnoměrnějšího rozložení zátěže 

mezi všechny dostupné směrovače. V tomto případě je rozhraní dále děleno na 

podrozhraní, které reprezentuje samostatnou podsíť (VLAN). Každé podrozhraní má svoji 

vlastní VRRP skupinu, pro kterou lze použít odlišné nastavení. Potom bude probíhat 

proces volby hlavního směrovače pro všechny jednotlivé skupiny VRRP zvlášť. Například 

můžeme nastavit, že RouterA bude hlavním směrovačem pro liché VRRP skupiny a 

RouterB pro skupiny sudé. Z Obrázku 2 je patrné, že pro podsíť VLAN100 je hlavním 

směrovačem RouterA a pro VLAN200 je to RouterB.  

Použití více IP adres -  Virtuální směrovač může zpravovat více IP adres včetně 

sekundárních, proto když používáme více podsítí konfigurovaných na jednom fyzickém 

rozhraní, máme možnost využívat VRRP pro každou podsíť zvlášť. 

Preempt funkce - je-li přidán do jedné virtuální skupiny směrovač s vyšší prioritou než má 

současný hlavní router, má tento nový právo přebrat roli hlavního směrovače na sebe. 

Autentifikace - protokol VRRP lze provozovat zcela bez zabezpečení nebo využít jednu 

z dvou metod autentifikace. První z nich, Simple, přidává k paketu heslo v jednoduché 

textové podobě. Ostatní směrovače potom heslo porovnají se svým nastaveným heslem a 

pokud se shodují, je paket dále zpracován. Druhý typ využívá MD5 klíče. MD5 ověření 

poskytuje větší bezpečnost než pouze textové heslo. Taktéž je možné využít pro každou 

VRRP skupinu unikátní klíč k vytvoření MD5 kontrolního součtu, který je součástí 

odchozího paketu. Směrovače přijímající tyto zprávy spočítají vlastní kontrolní součet 
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podle příchozího paketu a pokud součty souhlasí, je paket dále zpracován. V opačném 

případě jej směrovač ignoruje. 

Sledování objektů (tracking) – sledování objektů poskytuje možnost zajistit, že do pozice 

hlavního směrovače pro danou skupinu bude vybrán nejvhodnější směrovač. Je možné 

sledovat jednotlivé objekty jako stav rozhraní (běží/neběží) nebo dostupnost dané cesty. Na 

základě získaných výsledků může být upravena výsledná priorita směrovače ve skupině.  

 

Server farma

VLAN 100  10.10.100.0/24 VLAN 200 10.10.200.0/24

RouterA
VRRP Master
pro VLAN100

VRRP Backup
pro VLAN200

RouterB
VRRP Master
pro VLAN200

VRRP Backup
pro VLAN100

RouterC

Tr
un

k Trunk

VLAN100

VLAN200

Fa0/0

Fa0/1.100

Fa0/1.200

10.10.1.0/30 10.10.1.4/30
Fa0/0 Fa0/1

.6

.1 .5

.2

 

Obrázek 2 : Příklad zapojení umožňujícího sdílení zátěže – vlastní zdroj. 
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2.3.2 Volba hlavního směrovače 

V každé VRRP skupině si směrovače určují svoje role ve volebním procesu. 

K vyvolání tohoto procesu dochází vždy, když dojde ke změně stavu zařízení ve skupině, 

ať už se jedná o změnu na rozhraní, do skupiny je přidáno další zařízení nebo dojde ke 

změně konfigurovaných parametrů. Existuje však výjimka, kdy k procesu volby nedochází. 

Tato situace nastane tehdy, pokud je na jednom fyzickém zařízení nastavena IP adresa 

shodná s adresou virtuální skupiny. Směrovač vlastnící tuto adresu se automaticky stává 

hlavním směrovačem skupiny a ostatní zařízení se stanou záložními. Je-li však IP adresa 

virtuálního routeru odlišná od všech fyzických směrovačů ve skupině, je proces volby 

spuštěn a následně je vybrán směrovač s nejvyšší nastavenou prioritou. Nastane-li situace, 

kdy má více směrovačů nastavenou shodnou prioritu, je vybrán ten směrovač, který 

disponuje nejvyšší IP adresou.  

Dále je třeba vysvětlit několik pojmů, důležitých pro pochopení volebního procesu. 

Priority - na základě tohoto atributu se během volebního procesu určí hlavní směrovač 

skupiny VRRP. Rozsah hodnot může být v rozmezí 0-255, přičemž výchozí hodnota je 

přednastavena na 100. 

Advertisement message - zpráva informativního charakteru zasílaná hlavním směrovačem 

všem ostatním směrovačům ve skupině, které informuje o své dostupnosti a funkčnosti. 

Zprávou oznamuje virtuální MAC adresu a vlastní hodnotu priority, která je použita při 

volebním procesu. 

Advertisement Interval - časový interval (v sekundách) mezi jednotlivými zprávami 

Advertisement message. Výchozí hodnota je nastavena 1 sekundu. Tento parametr může 

být použit při hledání chyb během konfigurování směrovačů ve skupině. Pokud je interval 

rozdílný, jedná se o chybu v nastavení nebo o napadení sítě, kdy útočník podvrhuje tento 

typ paketů. Všechny směrovače ve skupině by měly mít nastavenu shodnou velikost 

intervalu. 

Skew time – časový interval závislý na nastavení priority. Vyšší priorita znamená nižší 

skew time. Hodnoty času se mohou pohybovat v rozmezí 0-1 sekunda. Skew time je ve 

VRRP použit k zajištění, že se dva záložní směrovače nepřepnou na hlavní ve stejný 
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okamžik. Pokud máme v topologii pouze hlavní a jeden záložní směrovač, je možné tento 

časovač vypnout, neboť tím snížíme potřebný čas pro přepnutí do stavu hlavního 

směrovače. Rovnice pro výpočet: skew_time = ((256 - priorita) / 256). Výsledný čas je 

v sekundách. 

Jelikož je implicitní hodnota priority směrovače nastavena na 100, vyplývá 

z předchozího vzorce výchozí Skew time 0,609 sekund. To poskytuje směrovači 0,609 

sekundy navíc. Po jeho uplynutí a současném nepřijetí dalšího Advertisement paketu musí 

směrovač příslušně reagovat. Jinak řečeno - vyšší priorita směrovače způsobuje, že má 

tento méně času a musí dříve reagovat na chybějící zprávu Advertisement message. Tímto 

je také zajištěna první reakce hlavního směrovače, pokud je ovšem dostupný. 

Master down interval – interval, který započne své odpočítávání po uplynutí 

Advertisement intervalu, pokud záložní směrovač neobdrží další Advertisement message. 

Pokud do uplynutí tohoto intervalu neobdrží záložní směrovač zprávu od hlavního 

směrovače, bude předpokládat, že došlo k jeho výpadku. Vzorec pro výpočet je: 

master_down = (3* Advertisement interval) + skew_time  

Preempt mode – příznakový bit ve VRRP paketu typu boolean (může nabývat hodnot 

„pravda“ nebo „nepravda“). Stará se o rozhodování směrovačů s vyšší prioritou než hlavní 

router. Pokud je tento bit nastaven na hodnotu 1 = pravda, potom směrovač, který tento 

paket odeslal, přebere roli hlavního směrovače. Tato funkce je ve výchozím stavu zapnuta. 

Jediná výjimka nastává, pokud je hlavní směrovač současně vlastníkem IP adresy 

nastavené pro virtuální router. V takovém případě směrovač nastavení tohoto bitu ignoruje. 

2.3.3 Stavový stroj protokolu VRPP 

VRRP definuje tři stavy: Initialize, Master a Backup. Pouze směrovač, který je ve 

stavu Master, může přeposílat pakety určené pro virtuální IP adresu VRRP. 

Initialize: směrovač je po zapnutí ve stavu Initialize. Jakmile obdrží Startup zprávu, přepne 

se do stavu Backup nebo Master. Pokud je směrovač vlastníkem IP adresy pro celou 

virtuální VRRP instanci, přepne se přímo do stavu Master. V tomto počátečním stavu 

směrovač nezpracovává VRRP pakety. 
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Obrázek 3 : Stavový model protokolu VRRP[17]. 

Master: Ve stavu Master směrovač vykonává následující:  

- Pravidelně rozesílá VRRP pakety 

- Odesílá virtuální MAC adresu jako odpověď na ARP dotaz s virtuální VRRP IP 

adresou 

- Přeposílá IP pakety, ve kterých je cílová MAC adresa shodná s virtuální MAC 

adresou 

- Jestliže je směrovač vlastníkem virtuální IP, akceptuje IP pakety, ve kterých je 

cílová adresa stejná jako virtuální IP adresa. Pokud směrovač nevlastní virtuální IP, 

tyto pakety naopak zahodí.  

- Přechází do Backup stavu, jestliže je priorita v obdržených paketech vyšší než 

místní nastavená priorita 

- Přechází do stavu Initialize v případě, že dojde k vypnutí fyzického rozhraní. 

Backup: Ve stavu Backup jsou prováděny následující akce 

- Přijímá VRRP pakety odeslané směrovačem Master a kontrolou stanoví, zda 

Master funguje korektně 

- Neodpovídá na ARP dotazy cílené na virtuální IP adresy VRRP instance. 

- Zahazuje IP pakety, ve kterých je cílová MAC adresa shodná s virtuální MAC 

adresou 

- Zahazuje IP pakety, ve kterých je cílová IP adresa shodná s virtuální IP adresou 
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- Jestliže směrovač obdrží paket nižší priority, tento paket zahodí a nebude resetovat 

čítač. V případě obdržení paketů se shodnou prioritou směrovač vynuluje časovač a 

nebude provádět kontrolu IP adresy v paketu s lokální nastavenou IP adresou 

směrovače. 

- Přechází do stavu Master, jakmile obdrží zprávu, že interval Master down vypršel.  

- Přechází do stavu Initialize v případě, že dojde k fyzickému vypnutí rozhraní. 

2.3.4 Formát paketu VRRP 

VRRP paket informuje všechny VRRP směrovače ve skupině se stejným virtuálním 

ID o prioritě a stavu hlavního směrovače. 

VRRP pakety jsou zapouzdřeny v IP paketech a jsou vysílány na multicastovou 

adresu, která je přidělena pro VRRP. V hlavičce IP paketu je zdrojovou adresou primární 

IP adresa rozhraní vysílající paket, ne virtuální adresa či sekundární adresa pro virtuální 

skupinu. Cílovou adresou je multicastová adresa 224.0.0.18 s hodnotou TTL nastavenou na 

255 a protokolem číslo 112. Obrázek 4 nabízí pohled na formát VRRP paketu. 

 

Obrázek 4 : Struktura paketu VRRP[17]. 

V následující části si popíšeme význam jednotlivých polí: 

Version – informuje o použité verzi protokolu. V současnosti je nejrozšířenější verze 2. 

Pokud se verze v paketu neshoduje s nastavenou hodnotou na směrovači, je paket zahozen. 

Type – toto pole specifikuje typ VRPP paketu. Jediný definovaný typ pro verzi 2 a 3 je 

Advertisemenmt (hodnota 1). Pokud paket obsahuje neznámý typ, je zahozen. 
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VRID - identifikátor VRRP instance. Může nabývat hodnotu z intervalu 1-255. Nemá 

žádnou výchozí hodnotu a je třeba jej nastavit ručně. Směrovače jedné virtuální skupiny 

musí mít shodné VRID. Používáme-li více virtuálních instancí (pro různé podsítě/VLAN), 

měly by být jednoznačně identifikovány unikátními hodnotami VRID. 

Priority – nastavená hodnota priority pro lokální VRRP směrovač. Uplatňuje se při volbě 

hlavního směrovače pro celou virtuální instanci. Hodnota 255 je rezervována pro 

směrovač, který vlastní IP adresu asociovanou s virtuálním routerem. Nulová hodnota je 

taktéž rezervována hlavním směrovačem a indikuje stav, kdy směrovač dobrovolně opouští 

svou roli. Ve výchozím stavu je priorita přednastavena na hodnotu 100. 

Count IP addrs – ukazuje počet IP adres přenášených ve VRRP paketu 

Autentifikace – pole určuje, jaký typ zabezpečení je pro VRRP skupinu použit. Typ 

autentifikace může být různý pro jednotlivé instance VRRP. Je podporováno zabezpečení 

textovým heslem nebo klíče MD5. 

Checksum – kontrolní součet sloužící ke kontrole, zda nebyl paket během přenosu poškozen. 

IP Address – zde jsou uloženy virtuální adresy VRRP instancí, které daný směrovač používá. 

Počet adres musí korespondovat s hodnotou v poli Count IP addrs 

Authentication data – obsahuje autentifikační klíč. Toto pole je využíváno pouze v případě, 

že je zabezpečení prováděno pouze přes jednoduché textové heslo nebo MD5 klíč. Pokud 

je využita jiná metoda autentifikace, je hodnota nastavena na nulu. 

2.3.5 Příkazy VRRP na Cisco směrovačích 

Konfigurace VRRP je relativně jednoduchá a neobsahuje velké množství příkazů, 

nicméně při konfiguraci je třeba postupovat obezřetně, obzvláště v případech, kdy 

přidáváme nové zařízení do již existující topologie. V případě použití nesprávných hodnot 

VRID nebo hodnot Advertisement Interval můžeme vyřadit z provozu celou již korektně 

fungující VRRP instanci.  
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Popis příkazu: Syntaxe příkazů pro protokol VRRP: 

Nastaví VRRP prioritu (default 100). 

 

vrrp group priority level 

 

Změna časovače – Advertisement interval (default 

1 sekunda). Doba mezi zasíláním informačních 

zpráv. Lze nastavit v rozsahu 1-254. 

vrrp group timers advertise [msec] 

interval 

 

Router se naučí intervaly Advertisement zpráv od 

hlavního směrovače. 

 

vrrp group timers learn  

 

Vypne možnost, aby se router s vyšší prioritou stal 

hlavním směrovačem, pokud už má status Master 

jiný směrovač (ve výchozím stavu je to 

umožněno).  

no vrrp group preempt 

 

Směrovač s vyšší prioritou převezme roli hlavního 

směrovače po uplynutí stanoveného času. (default 

0 sekund).  

vrrp group preempt [delay seconds] 

 

 

Nastaví zabezpečení VRRP paketů pro 

komunikaci mezi směrovači. 

vrrp group authentication string  

 

Přiřazení IP adresy virtuálnímu směrovači. Lze 

nastavit i sekundární adresu.  

 

vrrp group ip ip-address [secondary] 

 

Vypíná proces VRRP pro dané rozhraní, ostatní 

konfigurace zůstává nezměněna. 

vrrp group shutdown 

Tabulka 1 : Příkazy protokolu VRRP[7]. 

2.4 Hot Standby Redundancy Protocol (HSRP) 

V této kapitole se detailněji seznámíme s protokolem HSRP. V první podkapitole si 

popíšeme chování stavového stroje realizující tento protokol. Následující podkapitola bude 

věnována časovačům, které protokol využívá ke své činnosti. V podkapitole 2.4.3 si 

popíšeme strukturu HSRP paketu, pomocí kterého se směrovače dorozumívají. V poslední 

části této kapitoly zmíníme nejčastěji používané příkazy protokolu. 

HSRP je Cisco proprietární protokol vyvinutý k tomu, aby několik směrovačů 

mohlo vystupovat jako výchozí brána s jedinou nastavenou IP adresou. Protokol je blíže 

popsán v RFC 2281. Stejně jako protokol VRRP umožňuje i HSRP vystupovat více 

směrovačům jako jediný virtuální směrovač (má přidělenu virtuální IP i MAC adresu). 
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Přestože lze ve skupině HSRP použít libovolný počet směrovačů, pouze jeden směrovač 

předává pakety poslané na virtuální router. Jeden ze směrovačů je zvolen jako primární 

nebo též Active HSRP router, další je zvolen jako Standby a ostatní jsou označeny jako 

Listen. Směrovače si vyměňují HSRP Hello zprávy v pravidelném intervalu, takže 

zůstávají informovány o ostatních a také o tom, kdo je aktivní směrovač.  

Komunikace směrovačů ve skupině probíhá prostřednictvím protokolu UDP na 

multicastové adrese 224.0.0.2 (verze 1), respektive 224.0.0.102 (verze 2) a na portu 1985. 

Jakmile je dokončen volební proces pro HSRP skupinu, je v rámci minimalizace řídícího 

provozu na síti omezeno pravidelné vysílání  infomačních zpráv pouze na směrovače 

Active a Standby. V určitém LAN segmentu může koexistovat více HSRP skupin, každá 

emulována jedním virtuálním routerem. Pro každou tuto skupinu je vyhrazena 

standardizovaná MAC adresa ve formátu 000.0c07.acXX(verze 1) nebo 

0000.0c9f.fXXX(verze 2), kde X označuje číslo skupiny v hexadecimálním formátu. 

HSRP přichází s možností nastavení vlastní MAC adresy pro jednotlivé instance. Verze 2 

je schopna zpravovat až 4096 virtuálních skupin HSRP a rovněž podporuje protokol IPv6. 

Nově přidaný příkaz umožňuje změnu HSRP verze pro jednotlivá rozhraní (dokonce i pro 

podrozhraní). Verze 1 a 2 nejsou vzájemně kompatibilní a tudíž HSRP nemůže pracovat v 

obou verzích současně. Na směrovačích Cisco je implicitně nastavena verze 1.  

Detailnější informace o IPv6 verzi jsou dostupné zde [8]. V práci se zaměřujeme na 

síťové prostředí fungující na IPv4, takže se o verzi pro IPv6 nebudeme dále zmiňovat. 

Konfigurace je však obdobná jako v případě IPv4, pouze se pracuje s adresami v jiném 

formátu. Prvotní implementace protokolu HSRP na Cisco zařízeních proběhla v IOS verzi 

12.2(27)SBC. Na Obrázku 5 je zobrazena trasa HSRP paketu mezi směrovači. 

Významný rozdíl oproti protokolu VRRP spočívá v nemožnosti konfigurovat 

virtuální adresu skupiny na jakékoliv jiné fyzické rozhraní. 
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Obrázek 5 : Ukázka zapojení s redundantními směrovači – vlastní zdroj. 

2.4.1 Stavový stroj protokolu HSRP 

Každý směrovač ve skupině se v protokolu účastní implementací jednoduchého 

stavového stroje. Během procesu volby hlavního směrovače mohou zařízení procházet až 

šesti různými stavy, než se podle konfigurovaných atributů nastaví příslušné role všem 

zařízením. V průběhu procesu volby spolu směrovače komunikují pomocí informačních 

paketů Hello a sdílejí přednastavené hodnoty. Tato komunikace probíhá prostřednictvím 

multicastových adres zmíněných v předchozím odstavci. Všechny směrovače začínají 

volební proces ve stavu Initial. V následující části budou popsány jednotlivé stavy, kterých 

může směrovač nabývat. Stavový diagram s jednotlivými stavy a možnými následovníky je 

znázorněn v orientovaném grafu na Obrázku 6. 

Initial – toto je startovní stav a naznačuje, že proces HSRP neběží. Vstup do tohoto stavu 

je zapříčiněn změnou konfigurace protokolu, nebo tím, že je rozhraní zapnuto poprvé. 
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Poslouchá na multicastové adrese, zda se v síti již nenachází směrovač ve stavu Active 

nebo Standby. 

Learn – směrovač ještě nemá určenou virtuální IP adresu a také neobdržel ověřenou Hello 

zprávu od hlavního směrovače skupiny. Neustále setrvává v tomto stavu a čeká na zprávu 

od Active routeru. 

Listen – směrovač již zná virtuální IP adresu, není však ve stavu Active nebo Standby.  

Poslouchá a stále očekává Hello pakety od hlavního nebo záložního směrovače. 

Speak – zařízení pravidelně rozesílá Hello zprávy a aktivně se účastní v procesu volby na 

post hlavního nebo záložního směrovače. Aby mohl směrovač vstoupit do stavu Speak, 

musí znát virtuální IP adresu. 

Standby – směrovač je kandidátem na post příštího hlavního směrovače. Periodicky 

rozesílá Hello zprávy a monitoruje aktuální stav hlavního směrovače, který v případě 

selhání okamžitě nahradí. V tomto stavu se může nacházet pouze jeden směrovač z celé 

skupiny.  

Active – směrovač přeposílá pakety, které jsou směrovány na adresu virtuální IP skupiny 

(většinou IP výchozí brány). Sám rozesílá Hello pakety, kterými informuje ostatní 

směrovače ve skupině o své aktivní činnosti a dostupnosti. Ve stavu Active se může 

nacházet pouze jedno zařízení skupiny. 

Podrobný popis jednotlivých akcí, které stavový stroj vykonává, lze najít zde [21]. 

Obdobně všechny přechodové stavy pro stavový stroj jsou dostupné zde [22]. 
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Obrázek 6 : Orientovaný graf pro přechody mezi stavy stavového stroje HSRP[33]. 

2.4.2 Časovače protokolu HSRP 

Každý směrovač s běžícím protokolem HSRP si udržuje tři časovače. Jsou jimi 

časovače Active, Standby, a Hello. 

Active timer – tento časovač je určen ke sledování hlavního směrovače. Active timer je 

spuštěn vždy, když směrovač obdrží ověřenou Hello zprávu od hlavního routeru. Je 

nastaven na časovou hodnotu Holdtime, která je součástí této zprávy. 

Standby timer – slouží k monitorování záložního směrovače. Tento časovač je nastaven a 

spuštěn vždy, když dorazí Hello zpráva od záložního směrovače. Stejně jako u předchozího 

časovače je hodnota obsažena v těle zprávy. 

Hello timer – využívá se k nastavení času rozesílání Hello paketů. Tento časovač směrovač 

používá, pokud je ve stavu Speak, Standby nebo Active. Jakmile časovač vyprší, je 

odeslána další Hello zpráva. 

2.4.3 HSRP paket 

HSRP protokol komunikuje pomocí UDP paketů a využívá port číslo 1985. Pakety 

jsou odesílány na multicastovou adresu 224.0.0.2 s TTL 1. Jako zdrojová adresa pro pakety 

protokolu používá směrovač svoji aktuální IP adresu, nikoli virtuální. Tento přístup je 
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nezbytný pro identifikaci jednotlivých směrovačů. Formát datové časti UDP datagramu je 

následující: 

 

Obrázek 7 : Struktura HSRP paketu[32]. 

Version – označuje verzi HSRP zprávy. 

Op Code – popisuje typ zprávy obsažené v tomto paketu. Může nabývat hodnot 0 - Hello, 

1- Coup, 2- Resign. Hello zpráva je zasílána pro oznámení, že směrovač je v provozu a je 

schopen převzít roli hlavního nebo záložního směrovače. Coup zpráva se posílá v případě, 

kdy směrovač žádá o roli hlavního směrovače. Poslední typ značí, že se směrovač vzdává 

role hlavního směrovače ve skupině. 

State - Každý směrovač v HSRP skupině implementuje vnitřně stavový stroj. Pole State 

popisuje současnou stavovou hodnotu směrovače, který zprávu odesílá. Níže jsou popsány 

veškeré možné stavy směrovače:  

  0 - Initial 

  1 - Learn 

  2 - Listen 

  4 - Speak 

  8 - Standby 

  16 – Active 

Hellotime – toto pole má význam pouze u Hello zpráv. Obsahuje přibližný časový interval, 

ve kterém směrovač vysílá Hello zprávy. Čas je uveden v sekundách. Pokud hodnota není 

na směrovači nastavena, může se ji naučit z Hello zprávy od hlavního směrovače. Naučení 

Hello časovače by mělo nastat jen v případě, že není lokálně nakonfigurován a přijatá 

Hello zpráva musí být autentizována. Jestliže nedojde k získání časovače od hlavního 
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směrovače a tento časovač není ani manuálně specifikován, bude nastaven na výchozí 

hodnotu 3 sekundy. 

Holdtime – toto pole je opět podstatné jen pro Hello pakety. Specifikuje časovou prodlevu, 

po kterou vyčkává se změnou stavu, jestliže neobdrží Hello. Holdtime může být naučen od 

hlavního směrovače nebo manuálně nastaven. V běžné praxi se používá troj- a vícenásobek 

Hellotime. Jeho implicitní hodnota je 10 sekund. 

Priority – Zde je stanovena priorita směrovače, který paket odeslal. Na základě hodnoty 

Priority jsou voleny jednotlivé stavy během procesu volby. Může se pohybovat v rozsahu 

0-255, přičemž směrovač s nejvyšší prioritou se stává hlavním směrovačem. Nastane-li 

situace, kdy více zařízení ve skupině vlastní shodnou prioritu, rozhoduje nejvyšší nastavení 

IP adresy na zařízení. Ve výchozím stavu je priorita 100.  

Group - pole je vyhrazeno pro identifikátor HSRP skupiny. Na základě této informace jsou 

pakety přidělovány jednotlivým instancím HSRP na směrovači. Pro token ring sítě jsou 

přípustné hodnoty 0-2 včetně. Pro ostatní typy sítí je to 0-255. Ve verzi 2 je rozsah rozšířen 

na 0-4095. Toto i všechna předchozí pole mají velikost jednoho oktetu. 

Authentication data – obsahuje heslo pro zabezpečené HSRP zprávy. Heslo není šifrováno 

a může být až 8 znaků dlouhé.  

Virtual IP address – virtuální adresa přiřazená instanci HSRP. Pokud směrovač nemá tuto 

IP nakonfigurovanou, může se ji naučit z odpovídajícího pole v paketech od hlavního 

směrovače. 

2.4.4 Další možnosti protokolu 

Preemption – tato funkce umožňuje směrovači s nejvyšší prioritou okamžité přebrání 

funkce hlavního směrovače. Pokud si směrovač s vyšší prioritou (s vyšší IP adresou 

v případě shody priority) nárokuje post hlavního routeru, vysílá Coup zprávu ostatním ve 

skupině. Jakmile takovou zprávu obdrží směrovač s nižší prioritou, přepne se do stavu 

Speak a odešle Resign zprávu, že opouští pozici hlavního směrovače. 

Preempt delay – konfigurovatelná časová prodleva, po kterou bude funkce Preemption 

pozdržena. Umožňuje směrovači propagovat svoji směrovací tabulku (routing table) 
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předtím, než převezme roli hlavního směrovače. Tato funkce se aplikuje zejména při 

současném využití dynamických směrovacích protokolů, jako jsou EIGRP, OSPF nebo 

BGP. 

Interface tracking – dává nám možnost sledovat ostatní rozhraní, která nejsou přímo 

konfigurovaná pro účast v HSRP procesu. Pokud se takto sledované rozhraní z nějakého 

důvodu stane nefunkčním, priorita směrovače bude snížena o předem nastavenou hodnotu. 

Tímto lze nepřímo vynutit volbu nového hlavního směrovače, který má stále dostupný  

segment sítě, kam již nemá přístup předchozí hlavní router. 

BIA (use burned-in address) – HRSP skupiny mohou používat fyzické MAC adresy 

rozhraní místo HSRP MAC adres. Tato možnost byla implementována jako řešení omezení 

použitelnosti HSRP MAC adres v sítích token ring. 

Multiple HSRP – tato vlastnost dále rozšiřuje možnosti redundance a sdílení zátěže v rámci 

připojených sítí, dává příležitost k efektivnějšímu využití redundantních směrovačů. 

Přestože určité zařízení aktivně přeposílá pakety pro jednu HSRP skupinu, muže být 

současně záložním či ve stavu Listen pro skupinu další. 

Syslog – podpora Syslog zpráv byla do HSRP přidána v Cisco IOS verzi 11.3. Tato 

vlastnost umožňuje mnohem efektivněji sledovat a zaznamenávat chování hlavního i 

záložního směrovače na syslog serverech. 

Autentifikace – možnost autentifikace je postavena na použití sdíleného textového klíče, 

který je obsažen v HSRP paketu. Tato vlastnost zabraňuje směrovačům s nižší prioritou 

naučení se IP adresy a časovačů od směrovačů s vyšší prioritou. 

2.4.5 Příkazy HSRP 

Příkaz standby ip na rozhraní směrovače aktivuje HSRP pro dané rozhraní. Pokud 

je uvedena IP adresa, je tato přidělena virtuální skupině HSRP. Pokud IP není uvedena, 

směrovač setrvává ve stavu naslouchání a adresu se naučí od jiného směrovače ve skupině. 

Ruční nastavení IP vždy přepíše právě používanou naučenou adresu. 
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Popis příkazu: Syntaxe příkazů pro protokol VRRP:  

Vytvoří virtuální skupinu a přiřadí jí virtuální 

IP adresu. Tímto způsobem lze nastavit i 

sekundární adresa.  

standby group ip ip-address [secondary] 

 

Vytvoří popisek pro danou skupinu. standby group name word 

 

Nastaví používanou verzi HSRP. standby version number 

 

Nastaví HSRP prioritu (default 100). standby group priority level 

 

Změna časovače – Advertisement interval 

(implicitně 1sekunda). Doba mezi zasíláním 

informačních zpráv, lze nastavit v rozsahu 1-

254. 

standby group timers [msec] interval 

 

 

Nastaví sledování rozhraní pro danou 

skupinu. Pokud se sledované rozhraní stane 

nedostupným, je priorita směrovače pro 

danou skupinu snížena o uvedenou hodnotu. 

Implicitně se sníží o 10. 

standby group track type number 

[interface-priority] 

 

Zapne možnost, aby se router s vyšší 

prioritou stal hlavním směrovačem, pokud je 

už jiný směrovač ve stavu Active 

(ve výchozím stavu to není umožněno), 

případně nastaví zpoždění. 

standby group preempt [delay minimum 

seconds] 

 

Nastaví zabezpečení HSRP paketů pro 

komunikaci mezi směrovači.   

standby group authentication string  

 

Umožní nastavit vlastní MAC namísto 

výchozí 0000.0C07.ACxx. 

standby group mac-address address 

 

Vypíná proces HSRP pro dané rozhraní. no standby group 

Tabulka 2 : Příkazy protokolu HSRP[18]. 
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3 NÁVRH A REALIZACE MODELU SÍŤOVÉHO PROSTŘEDÍ  

V této kapitole si představíme síťový emulátor GNS3, který umožňuje vytvořit 

virtuální směrovače a následně na nich nakonfigurovat protokoly VRRP a HSRP. Také si 

vysvětlíme, jakým způsobem bude probíhat měření času konvergence. 

Hlavním úkolem v praktické části práce bude změřit doby konvergence topologie 

v případě havárie hlavního směrovače. V modelu síťového prostředí budou použity 

protokoly VRRP a HSRP. Cílem je vytvořit topologii zapojení směrovačů ve 

virtualizovaném prostředí a změřit časy potřebné k překlopení výchozí brány a tím i celého 

síťového provozu našeho segmentu z nefunkčního směrovače na směrovač záložní. 

Z důvodu drobných rozdílů obou protokolů je zapotřebí navrhnout univerzální topologii 

kompatibilní s oběma redundantními protokoly.  

Hlavním cílem měření bude stanovení časových prodlev protokolů, se kterými jsou 

schopny nahradit nefunkční zařízení za funkční. Snahou tedy bude vytvořit co 

nejjednodušší funkční konfiguraci bez zbytečných směrovacích protokolů, logování a 

dalších v praxi potřebných konfigurací. Princip měření je založen na neustálém zasílání 

ICMP paketů (ping) ze zdrojového počítače skrze naši topologii k cílovému počítači a zpět. 

Zpáteční komunikaci je třeba brát v úvahu z důvodu ověření, zda byla data opravdu 

doručena. I největší síť dneška – internet, stojící na protokolech TCP/IP, využívá zpětně 

orientovaných paketů (od cíle ke zdroji komunikace) k potvrzení správnosti přenesených 

dat. 

 

3.1 Topologie zapojení 

Topologie byla realizována v emulačním softwaru GNS3. Znamená to, že nebyla 

použita žádná reálná zařízení, ale pouze emulované směrovače a virtuální PC. Hlavními 

prvky testované topologie (Obrázek 8) jsou dva směrovače označené Router1 a Router2, ze 

kterých byla vytvořena virtuální skupina. Zdrojem simulovaného provozu bylo virtuální 

PC1 (Obrázek 9). Zdrojový kód a licenci použitého virtuálního PC lze nalézt na stránkách 

projektu [29]. Síťový provoz dále procházel přes přepínač paketů (více informací o 
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použitém přepínači na stránkách GNS3 [30]) a následně na jeden ze směrovačů. Ve 

výchozí situaci, kdy byly oba směrovače plně funkční, byl tímto směrovačem Router1. 

Z něj pak pakety pokračovaly k cílovému PC2. Router1 a Router2 jsou směrovače firmy 

Cisco, série 3700, konkrétně model 3745 s verzí operačního systému IOS 12.4(25d). 

Rozhraní virtuálních PC jsou typu Ethernet, všechna ostatní jsou typu FastEthernet. 

 

Obrázek 8 : Schematické zapojení testované topologie – vlastní zdroj. 

 

Obrázek 9 : Verze použitého virtuálního PC simulátoru – vlastní zdroj. 
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3.2 Graphical Network Simulator (GNS3) 

Aplikace pracuje na systému emulace směrovačů a dalších prvků sítě k vytvoření 

simulovaného síťového prostředí v hostitelském operačním systému. Za tímto účelem 

využívá tato aplikace dalších dvou podpůrných programů Dynamips a Dynagen. Program 

Graphical Network Simulator (dále jen GNS3) je volně k dispozici na těchto webových 

stránkách [23]. Na této stránce je k dispozici i podpora programu a další rozšíření, jako 

jsou například jednotlivé appliance (předpřipravený soubor obrazu virtuálního stroje) 

virtuálních strojů. Program je v zásadě grafickým uživatelským prostředím, které integruje 

více emulátorů. Emulační systém je sestaven ze tří hlavních komponent: Dynamips, 

Dynagen a GNS3. Dynamips je samotný emulátor hardwaru routeru a zároveň mezivrstvou 

mezi touto emulací a běžícím IOSem. Dynagen je správcem virtuálních laboratoří, ve 

kterých běží jednotlivé instance Dynamipsu – umožňuje snadno definovat propojení mezi 

nimi a nastavovat/spouštět instance, popřípadě ukládat jak výslednou topologii, tak 

nastavení jednotlivých zařízení. GNS3 je grafickou nadstavbou nad Dynagenem, která 

přidává možnost do virtuální sítě zakomponovat kromě Cisco routerů i zařízení jako ASA, 

PIX, směrovače od firmy Juniper s operačním systémem JunOS, a připojit i virtuální stroje 

z VirtualBoxu. 

3.3 Princip měření času konvergence 

V případě selhání přestane hlavní směrovač komunikovat i v rámci své virtuální 

skupiny a následně jeho roli přebere záložní směrovač. Úkolem je stanovit dobu prodlení 

tohoto přepnutí u obou protokolů při jednotlivých modelových situacích.  

Zdrojové PC1 bude opakovaně odesílat ICMP pakety (Obrázek 10) na cílovou 

stanici PC2, a to v intervalu 50 milisekund. Tento čas byl zvolen z důvodu zpřesnění 

měření, neboť výchozí hodnota prodlevy mezi jednotlivými PING pakety je příliš vysoká. 

Naopak nižší hodnotu nebylo možné nastavit z důvodu prodlení návratových paketů na 

jednotlivých virtuálních strojích.  

Všechny ICMP pakety byly zachytávány pomocí programu Wireshark (Obrázek 

11). Tento software umožňuje sledovat a zachytávat síťovou komunikaci jak fyzických 
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zařízení (síťové adaptéry v PC), tak virtuálních strojů v GNS3. Jeho předností je 

srozumitelná interpretace sledovaného provozu pomocí grafického rozhraní. Díky 

schopnosti identifikovat ucelené datové proudy nám dává možnost sledovat jednotlivé 

konverzace mezi zařízeními včetně jejich časových návazností. Konvergence skupiny se 

stanoví jako zpoždění mezi poslední odpovědí ICMP Echo Replay před výpadkem 

směrovače Router1 a následně první příchozí odpovědí po přepnutí na záložní směrovač. 

Pro zvýšení přesnosti byla měření prováděna opakovaně, přičemž ve výsledkových 

tabulkách jsou uvedeny také minimální, maximální a průměrné hodnoty pro daný scénář. 

 

Obrázek 10 : Pakety odesílané z PC1 v intervalu 50 milisekund – vlastní zdroj. 
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Obrázek 11 : Komunikace zachycená programem Wireshark – vlastní zdroj. 
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4 POPIS MODELOVÝCH SITUACÍ 

V této kapitole se budeme věnovat jednotlivým modelovým situacím. Tyto scénáře 

simulují typy událostí, které se mohou vyskytnout v reálném síťovém prostředí a vedou 

k nedostupnosti výchozí brány. Specifikujeme nastavení jednotlivých parametrů protokolu 

na směrovačích a popíšeme předpokládané chování. 

Popíšeme také topologie zapojení použité pro jednotlivá měření času konvergence. 

Naměřené hodnoty jsou prezentovány v tabulkách výsledků a doplněny o popis dění na 

hlavním a vedlejším směrovači během výpadku. Ve všech níže popsaných scénářích bylo 

úkolem stanovení doby, za jak dlouho byla přesměrována komunikace ze zařízení, na 

kterém se vyskytl určitý druh problému, na záložní zařízení 

 

 Situace 1: Časovače Hello time a Holdtime jsou nastaveny na výchozí hodnoty 

protokolu, tj. 1 a 3 sekundy. Na hlavním směrovači byl simulován výpadek linky. 

V tomto případě nestačí pouhé odpojení kabelu v topologii, ale je třeba jej nahradit 

příkazem pro vypnutí rozhraní: „shutdown“. Toto je specifická situace pro GNS3 

emulátor. V reálné situaci by stačilo pouhé odpojení kabelu. 

 Situace 2: Časovače Hello time a Holdtime byly sníženy na hodnoty 500 a 1500 

milisekund. Tyto hodnoty byly zvoleny z důvodu určitého zpoždění, které je 

způsobeno vlastní emulací v GNS3. Po nastavení nižších hodnot časovačů již 

docházelo ke zkreslení výsledků a naměřené hodnoty času konvergence byly 

ovlivněny již minimálně. Stejně jako v předchozím případě bylo i zde simulováno 

selhání rozhraní na hlavním směrovači. 

 Situace 3: Časovače Hello time a Holdtime byly nastaveny na hodnoty 500, 

respektive 1500 milisekund. V tomto scénáři bylo použito metody sledování 

(tracking) rozhraní. V případě selhání sledovaného rozhraní dojde ke snížení 

priority směrovače v rámci ovlivněné skupiny. Toto snížení má za následek 

přebrání postu hlavního směrovače jiným zařízením s vyšší prioritou. 

 Situace 4: Hello time a Holdtime mají stejné hodnoty jako v předchozích dvou 

případech. V této situaci byl na hlavním směrovači vypnut redundantní protokol 

pro danou skupinu. K vypnutí došlo zadáním příkazu na rozhraní směrovače. 
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Následkem toho přestává směrovač komunikovat s ostatními ve skupině a roli 

hlavního směrovače proto přebírá záložní směrovač. 

4.1 Topologie s protokolem VRRP 

Ačkoliv protokol VRRP není Cisco proprietární, bude i toto měření probíhat na 

směrovačích od této společnosti. Obdobně by však bylo možné provést testování pro 

zařízení od výrobců jako Juniper, HP, Checkpoint, DELL, atd. 

Na Obrázku 12 je zobrazena topologie s nakonfigurovanými adresami a prioritami 

pro jednotlivé směrovače. Tok paketů ICMP probíhal od PC1 k PC2 přes hlavní směrovač 

Router1, který byl vlastníkem IP adresy výchozí brány 10.10.10.1 do simulovaného 

výpadku rozhraní. Následně Router2 převzal roli hlavního směrovače (i IP adresu 

10.10.10.1) a pakety procházely přes něj.  

 

Obrázek 12 : Zapojení a IP adresy použité pro měření protokolu VRRP – vlastní zdroj. 
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4.1.1 Měření protokolu VRRP 

V Tabulce 3 jsou uvedeny naměřené hodnoty pro jednotlivé modelové situace 

včetně minimálních a maximálních časů konvergence. 

 

Číslo měření Situace 1 Situace 2 Situace 3 Situace 4 

1 2,110003 1,150002 1,130802 0,900127 

2 2,700004 1,250014 1,107601 0,870815 

3 2,920004 1,090005 1,096802 0,828011 

4 2,080003 1,337401 1,124132 0,900027 

5 3,130004 1,129924 1,142802 0,870345 

6 3,090005 1,170504 1,137102 0,912415 

7 3,260412 1,182705 1,144802 0,867002 

8 3,015472 1,281503 1,081703 0,857003 

9 2,870264 1,179012 1,074221 0,872402 

10 3,230748 1,272803 1,127024 0,863002 

Průměrný čas 2,840692 1,204387 1,116699 0,874115 

Minimální čas 2,080003 1,090005 1,074221 0,828011 

Maximální čas 3,260412 1,337401 1,144802 0,912415 

Tabulka 3 : Naměřené časy pro protokol VRRP (hodnoty jsou v sekundách) – vlastní zdroj. 

Výsledkem měření prvního scénáře byl průměrný čas konvergence 2,85 sekundy. 

Tato hodnota přibližně odpovídá předpokládané prodlevě pro překlopení provozu na 

záložní směrovač. Další tři měření byla již provedena s upravenými hodnotami časovačů 

Hello a Holdtime. V těchto případech byly časy konvergence výrazně nižší. Nejpomalejší 

reakce záložního směrovače byla zjištěna v případě simulovaného odpojení fyzického 

rozhraní, a to přibližně 1,2 sekundy.  

Průměrně o desetinu sekundy byla konvergence rychlejší v případě sledování 

odpojeného rozhraní pomocí funkce Track. Čas potřebný k opětovné průchodnosti sítě byl 

ovlivněn zejména nutností vykonat nový volební proces a to proto, že byla změněna 

priorita směrovače po odpojení rozhraní.  
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Výrazně nejrychlejší překlopení provozu na záložní směrovač bylo zjištěno 

v případě odebrání zařízení ze skupiny příkazem no vrrp 10 na rozhraní zařízení. Směrovač 

v tomto případě oznámí skupině (zprávou s hodnotou priority 0), že se přestává účastnit 

volebního procesu a rezignuje na svoji funkci. Výpis takové zprávy lze vidět 

na Obrázku 13. Ostatní směrovače, které přijmou takovouto zprávu, si nastaví jako Master 

down interval hodnotu svého Skew time, takže se doba konvergence zkrátí z řádu sekund 

na řád milisekund a konvergence proběhne téměř okamžitě. 

 

Obrázek 13 : Oznamovací VRRP paket s hodnotou priority 0 – vlastní zdroj. 

4.1.2 Ověření měření 

Během konfigurace protokolu VRRP nebo při hledání příčin problémů ve virtuální 

skupině můžeme s pomocí několika příkazů zjistit nastavení jednotlivých parametrů, ať už 

byly tyto konfigurovány uživatelem nebo se je směrovač naučil od ostatních členů ve 

skupině. K tomu nám poslouží příkaz „show vrrp all“, který zobrazí informace o všech 

rozhraních, na nichž běží protokol VRRP.  
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Obrázek 14 : Informace o protokolu VRRP na hlavním směrovači – vlastní zdroj. 

Z výpisu na obrázku 14 můžeme zjistit, že na směrovači Router1 běží pouze jedna 

instance VRRP, označená skupinou 10. Skupina i priorita byla nastavena ručně, nicméně 

MAC adresa byla automaticky vygenerována na základě metody popsané v teoretické 

části. Poslední dva bajty v MAC adrese mají hodnotu 0a, což označuje identifikační číslo 

skupiny. Dále lze zjistit, že je povolena funkce preempt a jedná se o hlavní směrovač 

skupiny (State is Master, nebo z označení local v řádku Master router).  

 

Obrázek 15 : Informace o protokolu VRRP na záložním směrovači – vlastní zdroj. 

Podobný výstup nám poskytuje i Router2 na obrázku 15. Z prvního řádku vidíme, 

že se jedná o záložní směrovač ve skupině 10. Jeho nastavená hodnota priority je 100, což 

také zapříčiňuje jinou hodnotu Master Down interval. Je zřejmé, že vyšší priorita zajišťuje 

kratší časový interval a naopak. 
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Obrázek 16 : Výpis změny stavů na hlavním směrovači – vlastní zdroj. 

Na Obrázku 16 je znázorněn průběh probíhajících událostí na směrovači s běžícím 

protokolem VRPP v případě odpojení kabelu od rozhraní. Pro obdržení takového výstupu 

je nezbytné nejprve povolit výpis událostí protokolu VRRP, a to příkazem „debug vrrp 

events“.  

Sekvence prvních čtyř událostí zachycuje zjištění odpojeného rozhraní 

s konfigurovaným VRRP protokolem. Výpis vrrp_swif_goingdown znamená, že protokol 

rozpoznal nefunkční rozhraní. Následně vygeneroval událost, kde oznamuje, že dané 

rozraní nepracuje, a nakonec změnil svůj stav z Master na Initialize.  

Následující sekvence výpisu událostí popisuje opačnou situaci, kdy je odpojené 

rozhraní znovu zapojeno. Protokol VRRP zprávou vrrp_interface_state oznamuje, že je 

rozhraní opět v provozu, a začíná propagovat vlastní prioritu. Následně díky funkci 

Preempt a shodně nastaveným parametrům v rámci skupiny přechází po procesu volby do 

stavu Backup. Hned poté přechází do stavu Master, neboť jeho priorita 220 je nejvyšší 

v celé skupině.  

Obrázek 17 zachycuje sekvenci událostí, které nastanou během odpojení a 

opětovného zapojení sledovaného rozhraní. První část zprávy, oddělená dvěma volnými 

řádky, informuje o odpojení rozhraní. Protokol na základě toho snížil prioritu směrovače 
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v rámci skupiny o předem definovanou hodnotu. Z důvodu změny priority je vyvolán 

proces volby, a jelikož má hlavní směrovač prioritu pouze 70, přichází o status hlavního 

směrovače. Ve druhé části výpisu je dokumentována opačná situace, kdy se rozhraní stane 

aktivním a proto se opět navýší priorita směrovače. V následujícím procesu volby má již 

směrovač prioritu 220, vítězí ve volbě a stává se hlavním směrovačem skupiny (Grp 10). 

 

Obrázek 17 : Výpis logování VRRP při sledování rozhraní – vlastní zdroj. 

4.2 Topologie s protokolem HSRP 

Topologie zapojení i nastavení IP adres zůstávají totožné jako v předcházejícím 

případě. Změna nastává pouze v použití odlišné MAC adresy, která je definována 

standardem a verzí použitého protokolu HSRP. Taktéž nastavení priorit bude stejné 

s konfigurací protokolu VRRP, což by teoreticky mohlo vést ke shodným časům 

konvergence.  
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Obrázek 18 : Zapojení a IP adresy použité pro měření protokolu HSRP – vlastní zdroj. 

4.2.1 Měření protokolu HSRP 

Při měření první situace s hodnotami časovačů Hello a Holdtime nastavenými na 1 

respektive 3 sekundy byly zjištěné časy výsledné konvergence téměř o půl sekundy kratší 

než u protokolu VRRP. Dostupnost výchozí brány byla obnovena v průměru za 2,35 

sekundy po simulovaném odpojení kabelu z rozhraní.  

Při porovnání druhé modelové situace dostáváme téměř shodné výsledky, přičemž 

mírně delší dobu nedostupnosti vykazoval protokol VRRP. 

Při třetím měření, kdy bylo překlopení výchozí brány způsobeno snížením priority 

směrovače na základě sledování rozhraní, vycházejí výsledky opět ve prospěch protokolu 

HSRP. Tentokrát je již časový rozdíl znatelnější, a to o 0,33 sekundy.  

Poslední měření číslo 4 vykazuje podobné výsledky jako dvě předchozí. Znamená 

to, že když je redundantní protokol na rozhraní manuálně vypnut, má HSRP rychlejší 
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reakci a doba konvergence je přibližně o 0,3 sekundy kratší než v případě protokolu 

VRRP. 

Číslo měření Situace 1 Situace 2 Situace 3 Situace 4 

1 3,203006 1,145003 0,770267 0,567534 

2 2,186004 1,250005 0,850583 0,64785 

3 2,199604 1,138005 0,712852 0,510119 

4 2,056005 1,117003 0,761524 0,558791 

5 2,148004 1,114002 0,717841 0,515108 

6 2,151004 1,113003 0,837153 0,63442 

7 2,145004 1,260002 0,782579 0,579846 

8 3,175004 1,326003 0,822359 0,619626 

9 2,146004 1,270272 0,787516 0,584783 

10 2,142003 1,091566 0,747485 0,544752 

Průměrný čas 2,355164 1,182486 0,779016 0,576283 

Minimální čas 2,056005 1,091566 0,712852 0,510119 

Maximální čas 3,203006 1,326003 0,850583 0,64785 

Tabulka 4 : Naměřené časy pro protokol HSRP (hodnoty jsou v sekundách) – vlastní zdroj. 

4.2.2 Ověření měření 

K získání výpisu informací o běžícím protokolu HSRP je třeba použít příkazu 

„show standby“. Na Obrázku 19 je vidět výstup příkazu použitého na směrovači Router1. 

HSRP je identifikován skupinou číslo 10, směrovač je ve stavu Active a proběhly na něm 

dvě změny stavu, poslední před 3 hodinami a 46 minutami. Dále lze z výpisu zjistit 

virtuální MAC adresu, nastavení intervalů Hello a Holdtime a také prioritu tohoto 

směrovače ve skupině. HSRP aktuálně pracuje ve verzi 2. Také je aktivní funkce Preempt, 

která ale na rozdíl od VRRP musela být aktivována manuálně. Za povšimnutí taktéž stojí 

informace o sledování rozhraní. V případě selhání rozhraní FastEthernet 2/0 bude snížena 

priorita směrovače o 150. Poslední řádek výpisu informuje o automaticky vytvořeném 

jménu skupiny, protože nebylo manuálně nastaveno. 
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Obrázek 19 : Hlavní směrovač s parametry HSRP – vlastní zdroj. 

 

Obrázek 20 : Informace o protokolu HSRP na záložním směrovači – vlastní zdroj. 

Výstup na záložním směrovači disponuje podobnými informacemi jako hlavní 

směrovač. Kromě informací o vlastním stavu a konfiguraci nám ještě sděluje fyzickou IP, 

MAC adresu a prioritu hlavního směrovače. 

Výpis událostí protokolu HSRP (Obrázek 21) zobrazuje sekvenci události při 

odebrání statusu hlavního směrovače kvůli odpojení kabelu spojujícího směrovač se 

zbytkem skupiny. V porovnání s VRRP je výpis daleko rozsáhlejší, přestože směrovač 

vykonával prakticky stejnou činnost. Jakmile protokol detekuje odpojené rozhraní, které je 
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jedinou spojnicí se skupinou, přepne se do stavu Initial a aktualizuje ARP tabulku. To 

znamená, že smaže spojení virtuální MAC adresy s IP adresou rozhraní. 

 

Obrázek 21 : Výpis změny stavu protokolu HSRP – vlastní zdroj. 

 

Obrázek 22 : Znovuzapojení rozhraní s HSRP – vlastní zdroj. 

Obrázek 22 ukazuje sled událostí na hlavním směrovači po opětovném připojení 

směrovače do skupiny. Směrovač se nejprve nachází v Initial stavu, ze kterého se přepne 
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do Listen a Backup stavu a vyčká na příchozí Hello pakety. Jakmile vyhodnotí, že lokálně 

nastavená priorita je nejvyšší ve skupině, prohlásí se za hlavní směrovač a přejde do stavu 

Active. Následně zaznamená virtuální MAC do své ARP tabulky a začne rozesílat vlastní 

Hello pakety ostatním členům skupiny. 

 

 

Obrázek 23 : Výpis logování HSRP při sledování rozhraní – odpojení – vlastní zdroj. 

Sekvence událostí na obrázku výše popisuje změnu priority zařízení z důvodu 

odpojení sledovaného rozhraní. V momentě, kdy protokol detekoval změnu priority, 

rozeslal tuto informaci ostatním ve skupině prostřednictvím Hello zprávy. Poté obdržel 

zprávu typu „Coup“ od jiného směrovače ve skupině, který má aktuálně vyšší prioritu a 

tím si dělá nárok na post hlavního směrovače. Následkem tohoto procesu se stal směrovač 

Router2 hlavním ve skupině a Router1 přešel do stavu Listen a vyčkával na příchozí 

zprávu od záložního směrovače. Jelikož však žádnou neobdržel (ve skupině jsou pouze dva 

směrovače), prohlásil se tedy Router1 za nový záložní směrovač a nastavil si status 

Standby. 
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Opačnou situaci znázorňuje Obrázek 24, kdy Router1 nacházející se ve stavu 

Standby navýšil svoji prioritu. Směrovač tak učinil z důvodu opětovného zapojení 

sledovaného rozhraní. Router1 poté obdržel Hello paket od hlavního směrovače, ten však 

obsahoval informaci o nižší prioritě, než je jeho vlastní. Díky povolené funkci Preempt a 

informaci z Hello paketu převzal status hlavního směrovače na sebe. Následně aktualizoval 

záznam v ARP tabulce, kde spároval vlastní IP s virtuální MAC adresou. 

 

Obrázek 24 : Výpis logování HSRP při sledování rozhraní – opětovné připojení – vlastní zdroj. 
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5 ZÁVĚR 

V rámci své práce jsme se věnovali problematice vysoké dostupnosti v síťovém 

prostředí, především potom dostupnosti výchozí brány. S tímto jsou úzce spjaty i protokoly 

rodiny FHRP, jejichž vlastnosti a funkce jsou zde podrobně popsány. Konfigurace 

protokolů má relativně široké možnosti, je však snadno pochopitelná a její implementace 

snadno realizovatelná.  

Součástí práce bylo také praktické testování protokolů, kdy bylo úkolem zjistit 

časové prodlení konvergence sítě při simulovaném výpadku výchozí brány. Byly použity 

různé scénáře, které mohou  nastat v reálném síťovém prostředí. Z výsledků měření se 

ukázalo, že protokol HSRP má mírný náskok a ve všech simulovaných situacích dosáhl 

rychlejšího času konvergence. V praxi jsou však oba protokoly téměř rovnocenné, neboť 

při vyladěné konfiguraci jsou oba schopny překlopení provozu na funkční bránu zhruba za 

1 sekundu. Tato hodnota je pro běžné uživatelské potřeby zcela přijatelná. Pouze pro 

aplikace typu VOIP nebo IP telefonii je žádoucí dbát na co nejnižší časy konvergence.  

V případě použití reálných zařízení lze nastavit ještě nižší hodnoty (až 50 

milisekund) intervalu zasílání Hello paketů v rámci skupiny, a to dává možnost dosáhnout 

ještě kratších časů konvergence, než jaké byly prezentovány v rámci této práce.  

Dalším rozhodovacím kritériem pro použití určitého redundantního protokolu může 

být výrobce použitých zařízení. Jsou-li v topologii použity pouze směrovače firmy Cisco, 

máme možnost rozhodnout se pro jeden ze zmíněných protokolů. V opačném případě je 

nutno použít standardizovaný protokol VRRP, protože HSRP je Cisco proprietární. 
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