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Zadání 

 

 

Formou úloh řešitelných vzdáleně v systému Virtlab navrhněte případové studie pro následující 

oblasti: 

 

1) Pouţití protokolu BGP v rozsáhlých sítích (konfederace, hierarchické reflektory) 

2) Technologie MPLS a Metro Ethernet 

3) Serverové farmy - realizace redundance a vyvaţování zátěţe 

4) Realizace spolehlivých sítí s podporou multicastu 

 

Předpokládá se vytvoření souboru cca 15-20 úloh (přibliţně 4-5 úloh z kaţdé oblasti) 
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Abstrakt 

V této diplomové práci se zabývám případovými studiemi implementací spolehlivých 

redundantních sítí v rámci RCNA (Regionální Cisco síťová akademie). Popisuji zde 

konfederace a route reflektory protokolu BGP, technologii AToM pro přenos rámců druhé 

vrstvy přes síť MPLS, redundanci za pomocí protokolů skupiny FHRP a 

redundanci multicastového provozu. Praktickou část diplomové práce tvoří soubor úloh 

k jednotlivým oblastem diplomové práce, pomocí kterých si studenti mohou ověřit své 

teoretické znalosti v praxi. 

 

Klíčová slova 

BGP konfederace, BGP route reflektory, hierarchické směrování, HSRP, GLBP, VRRP, FHRP, 

multicast, redundance, vyvaţování zátěţe, AToM, MPLS, EoMPLS, FRoMPLS, HDLCoMPLS, 

PPPoMPLS 

 

Abstract 

In this diploma thesis I am focused on case studies of reliable and redundant networks  as a part 

of RCNA (Regional Cisco Networking Academy) learning. I have described BGP 

confederations and route reflectors, AToM technology for transport L2 traffic over MPLS 

network, redundancy by group of FHRP protocols, and redundancy in multicast traffic. In 

practical part of this diploma thesis I have created several lab examples, through which students 

can check their theoretical background. 
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Úvod                        

Tuto diplomovou práci jsem si vybral z několika důvodů. Pracuji v oboru informačních 

technologií, jehoţ nedílnou součástí jsou i počítačové sítě a znalosti o nich vyuţiji při 

zaměstnání. Druhým důvodem je, ţe studium oboru Elektronika a sdělovací technika, se zabývá 

problematikou počítačových sítí v jiném úhlu pohledu, neţ potřebuji a v neposlední řadě i proto, 

ţe přehledné zpracování materiálů pro výuku pomůţe dalším studentům k hlubšímu pochopení 

probírané látky a efektivnějšímu vyuţití času. 

Při studiu mého oboru jsem se začal hlouběji zajímat o problematiku počítačových sítí, 

navštěvoval jsem kurzy základů počítačových sítí (CCNA 1-4 – Cisco Certified Network 

Associate – označení základních certifikátů společnosti Cisco) a kurzy síťové bezpečnosti 

(Network Security 1,2).  

Ing. Petr Grygárek, PhD. mě oslovil přáním připravit výukové materiály pro pokročilou práci se 

směrovači v rozsáhlých sítích. Výsledkem je soubor nových úloh pro snadné pochopení 

technologií, ke kterým se za běţných okolností student nedostane. Tyto materiály jsou 

zpřístupněny v systému Virtlab (virtuální laboratoř s prvky Cisco, přístupnou přes Internet) 

nebo Dynamips. Ve své práci shrnuji teorii, kterou studenti potřebují k zvládnutí případových 

studií, jeţ teorii prakticky doplňují. Při čtení této diplomové práce je předpokládána znalost 

problematiky počítačových sítí na úrovni CCNA.    
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1 Směrování 

Směrování (z anglického routing) je hledání cest v síti. V této problematice je brán ohled na 

směrování paketu co nejkratší cestou v síti a na hledání nejkratší cesty. Ve spojově 

orientovaných sítích se v průběhu směrování nastavují spojovací pole přepínacích prvků po 

cestě a vytvářejí přepínací tabulky virtuálního kanálu (virtuální kanál lze chápat například jako 

logický okruh v síti s přepínáním paketů). V sítích s přepínáním paketů, jeţ jsou obecně 

polygonální s alternativními cestami, se směrování provádí pro kaţdý paket jednotlivě a pakety 

mohou od odesílatele k příjemci putovat různými cestami. Základy směrování je moţné si 

osvěţit v literatuře [1]. Při procvičování úloh z této diplomové práce je předpokládáno, ţe 

student zná základy směrování. 

 [1], [3] 

1.1 Směrování v Internetu s ohledem na BGP 

Internet od svého vzniku prošel celou řadou změn a stal se velmi rozsáhlý a proměnlivý. Není 

tedy reálné ve směrovačích udrţovat úplnou a stabilní informaci o jeho topologii. Topologie se 

mění s kaţdým výpadkem nebo přepojením ve světě. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, ţe 

směrování v internetu bude řešeno hierarchicky. Internet tedy bylo nutné rozdělit na autonomní 

systémy (AS). Směrování v Internetu se dělí na dvě úrovně. První úroveň je tvořena 

směrováním mezi autonomními systémy. Druhá úroveň směrování v Internetu je směrování 

v rámci autonomního systému.  

1.1.1 Autonomní systém 

„Autonomním systémem rozumíme souvislou skupinu sítí a směrovačů, které jsou pod 

společnou správou a řídí se společnou směrovací politikou.“ cit: [2]. Společná směrovací 

politika je dána vnitřním směrovacím protokolem (obvykle se jedná o vnitřní směrovací 

protokoly OSPF, RIP a. j.) nebo speciálními konfiguracemi poţadavků na provozní podmínky a 

druh provozu v rámci sítě (vyvaţování zátěţe atd.). Jako příklad AS lze uvést síť poskytovatele 

připojení k internetu (ISP - Internet Service Provider). Ke směrování mezi autonomními 

systémy se pouţívají vnější protokoly - EGP (Exterior Gateway Protocols). Graficky je 

hierarchické směrování vidět na obrázku 1. Autonomní systémy jsou chápány jako základní 

jednotky, jejichţ struktura není známa za jejich hranicemi. Za hranice autonomního systému se 

propagují pouze adresy sítí v něm obsaţených. O směrování provozu směrem k autonomnímu 
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systému se stará EGP. Směrování paketu v rámci AS obstarává pro změnu vnitřní směrovací 

protokoly IGP (Interior Gateway Protocols).  

 

Obrázek 1 – Hierarchické směrování 

 

Autonomní systémy se označují celosvětově jedinečným číslem. O přidělování se stará 

organizace IANA (Internet Assigned Numbers Authority), v Evropě pak RIPE NCC (Regional 

Internet Registry). Dříve se číslovalo 16 bitovým číslem, číslo se zapisovalo v dekadickém tvaru 

od AS 0 do AS 65535. Z tohoto intervalu byly rezervovány AS 0, AS 65535 a AS 23456 pro 

speciální účely, AS64512-65535 jsou privátní AS. Od začátku roku 2009 se ţadatelům o nové 

AS přidělují přednostně 32 bitová čísla. K zachování zpětné kompatibility vůči 16 bitovým 

systémům se nově číslované autonomní systémy navenek jeví jako AS 23456. Nově přidělovaná 

čísla se opět zapisují pomocí celého čísla (doporučení dle normy RFC 5396 [4]). 

1.2 Cíl hierarchického směrování 

Cílem hierarchického směrování je  

 rozdělení rozsáhlých sítí na menší organizované celky  

 omezení dosahu technologií lokálních sítí 

 zmenšení chybovosti 

 zlepšení spolehlivosti 

 sníţení reţijního provozu 

Hierarchické směrování se rozděluje na dvě části. V první části je třeba doručit paket pomocí 

EGP na hranici AS. O doručení paketu do konkrétní sítě uvnitř AS se pak stará IGP v rámci 
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druhé úrovně směrování. Směrovač na hranici autonomního systému, který se účastní obou 

úrovní hierarchického směrování, se nazývá hraniční směrovač (Border Gateway). Hraniční 

směrovač obvykle propaguje směrem do internetu všechny vnitřní sítě AS, které mají být 

dostupné. Pokud mají tyto sítě společný CIDR prefix (Classless Inter-Domain Routing, podsítě 

se společnou souhrnnou adresou), lze sítě navenek uvádět jako jednu supersíť (z angl. 

Supernet).    

1.3 Směrovací protokol BGP 

Protokol BGP je páteřní směrovací protokol, který je určen k výměně směrovacích informací 

mezi autonomními systémy. Autonomní systémy při tom pouţívají nezávislé směrovací 

protokoly (např. RIP, OSPF a jiné). Protokol BGP zajišťuje údrţbu směrovacích tabulek, na 

základě definovaných metrik vyhodnocuje dostupnost jednotlivých cílových sítí a propaguje 

optimální cestu s identifikátory autonomních systémů v rámci plánované cesty. Směrovací 

informace se přenáší pomocí TCP spojení na portu 179. 

1.3.1 Funkce BGP 

Protokol BGP je označován jako protokol třídy path-vector. Path-vector je posloupnost čísel 

jednotlivých autonomních systémů, přes které vede cesta k cílové síti. S kaţdou cestou je tedy 

šířen i její path-vector. Cesta k cílové síti nesmí obsahovat smyčku, proto je číslo autonomního 

systému v path-vectoru obsaţeno vţdy maximálně jednou. Smyčky jsou odstraňovány tak, ţe 

AS zahodí vícenásobné cesty s vlastním číslem. Path-vector se prodluţuje v závislosti na počtu 

autonomních systémů v cestě k cílové síti. Podle velikosti path-vectoru je vybírána také 

nejkratší cesta k cílové síti. 

Směrovací informace se v BGP vyměňuje vţdy mezi sousedními směrovači, jeţ se nachází na 

hranici jednotlivých autonomních systémů a nazývají se peery. Při nastavování BGP se 

jednotlivým směrovačům manuálně přiřadí sousední směrovače (peer router), se kterými si 

budou vyměňovat informace. První výměna směrovacích informací je kompletní, následné 

přírůstkové (incremental updates) probíhají v případě změn. Zhruba kaţdou minutu se 

aktualizuje směrovací tabulka podle BGP tabulky. 
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1.3.2 Interní a externí BGP 

Externí BGP slouţí ke komunikaci mezi hraničními směrovači různých autonomních systémů a 

vazba mezi takovými směrovači je fyzická. To znamená, ţe logické BGP vazba kopíruje 

fyzickou topologii sítě. Abychom zamezili cyklickým cestám, nepřijímáme na hraničním 

směrovači cesty, jejichţ path vector jiţ obsahuje číslo AS, v němţ se hraniční směrovač 

nachází. Interní směrování BGP (IBGP) probíhá mezi směrovači v rámci jednoho autonomního 

systému. Vazba mezi směrovači je pouze logická. Fyzická topologie sítě nemusí nutně 

kopírovat logické BGP vazby. U IBGP směrování nemůţeme  zabránit vzniku cyklických cest 

jako u EBGP. Proto jsou k předávání směrovací informace v IBGP definovány dodatečné 

podmínky: 

 informace přijaté z IBGP se nešíří na IBGP peery, ale pouze na EBGP 

 informace přijaté z EBGP se šíří na EBGP i IBGP 

Díky podmínce 1. je třeba zajistit, aby vazby mezi jednotlivými peery tvořily tzv. full-mesh 

neboli vazbu kaţdý s kaţdým.  

IBGP a EBGP jsou ilustrovány v obrázku 2. Vazba mezi AS1 a AS2 je vytvořena EBGP. Vazba 

v rámci AS1 je tvořena IBGP. 

 

 

Obrázek 2 –  EBGP a IBGP  

1.3.3 Atributy BGP 

Samotný path vector nám pouze zajistí vyhledání nejkratší moţné cesty k cílové síti. 

V protokolu BGP je moţné pouţít atributy, které umoţní ovlivňovat směrovací politiky. 

Atributy se dělí na několik podskupin a jejich přiřazením k dané cestě jsme schopni měnit 

preference jednotlivých cest různými kritérii. O atributech si lze přečíst v literatuře [2] 
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1.3.4 Konfederace při směrování protokolem BGP 

Konfederace v BGP slouţí k vnitřnímu rozdělení jednotlivých autonomních systému na menší a 

lépe spravovatelné celky tzv. sub AS, které se navenek chovají jako jeden AS. Ke komunikaci 

mezi jednotlivými sub AS se pouţívá EIBGP – téměř shodný s EBGP. Při větších autonomních 

systémech se konfigurace BGP stává méně pohodlnou. Striktně dodrţet full-mesh topologii 

bývá problém ve chvíli, kdy do velké rozsáhle topologie přidáme další BGP hraniční směrovač. 

V takovémto případě je pak třeba nastavit jednotlivá BGP spojení na kaţdém směrovači. Při 

rozdělení velkého AS na několik dílčích AS odpadá nutnost pouţít full-mesh v rámci celého 

AS. Full-mesh se nastavuje pouze v kaţdém dílčím sub-AS, vzniká tedy menší počet propojení 

kaţdý s kaţdým a tím pádem omezíme mnoţství TCP spojení v rámci BGP. Příklad 

konfederace je znázorněn na obrázku 3.  

 Vlastnosti konfederací: 

 přidělují se volná unikátní čísla AS 

 jednotlivé sub AS mají čísla rozsahu 64512-65535 a mohou se v internetu 

opakovat 

 odpadá nutnost pouţít full-mesh 

 omezíme mnoţství TCP spojení nutných pro provoz BGP (port 179) 

 

 

 

Obrázek 3 – Konfederace 
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1.3.5 Route reflektory při směrování protokolem BGP 

Route reflektory při směrování v BGP nám taktéţ nabízejí alternativu k logické full-mesh 

topologii a nazývají se route reflektory (RR). Route reflektor předává informace o BGP peerech 

ostatním BGP směrovačům a tím změní část BGP full-mesh topologie na hvězdicovitý tvar a 

omezí počet spojení TCP v BGP. Mnoţství BGP peerů je moţné nastavit tak, ţe komunikují 

pouze s jedním, případně více route reflektory. RR se dají aplikovat hierarchicky. 

Rozdělení rolí: 

 route reflektor – zajišťuje přeposílání informace o propagovaných sítích 

jednotlivým route reflektor klientům 

 route reflektor klient – přeposílá informaci o připojených sítích route reflektoru 

 non-klient router se vůči route reflektoru chová jako IBGP nebo EBGP peer a 

pro BGP spojení mezi nimi platí stejná pravidla jako v kapitole 1.3.2 

Pravidla pro přeposílání informace v AS s route reflektorem: 

 informace přijatá od EBGP peera se přes RR předává všem RR klientům a non 

klientům 

 informace přijatá od RR klienta se předává na všechny RR klienty a non klienty 

s výjimkou toho, který informaci poslal 

 informace přijatá od non klienta se předává pouze RR klientům  

Porovnáním obrázku 2. a obrázku 4. Je vidět úspora komunikace při pouţití RR. 

 

Obrázek 4 – Route reflektory 
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1.4 Případové studie z oblasti BGP 

Z oblasti BGP byly zpracovány dvě studie, jedna pro oblast konfederací BGP a druhá pro oblast 

route reflektorů.  

1.4.1 BGP confederations 

Tato případová studie je zaměřena na konfiguraci a otestování konfederace BGP AS. 

Řešení: 

Schéma studie je rozděleno na dva autonomní systémy AS100 a AS200. Kaţdý z nich pak je 

rozdělen na další dva sub autonomní systémy. AS200 je omezen pouze na jeden směrovač 

z důvodu úspory vybavení Virtlabu. AS100 obsahuje 5 směrovačů, jeţ byly voleny za účelem 

ukázky konfigurace full mesh (AS65101) a IBGP(AS65102). V konfiguraci studie byl pouţit 

interní směrovací protokol OSPF a RIP.  

 

Obrázek 5 – Schéma úlohy BGP-confederations 

 

Studie je funkční v prostředí RCNA – Virtlab na všech dostupných školních platformách. 

V úloze je předkonfigurována základní síťová komunikace a to nastavení IP adres a 

směrovacích protokolů v rámci jednotlivých sub-AS. Úlohu lze rozšířit přidáním většího počtu 

směrovačů. Dále lze protokol BGP ovlivnit přidáním atributů do základní konfigurace BGP. 

Úlohu si lze vytisknout z  odkazu, který je umístěn v tabulce 2.  
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1.4.2 BGP route reflectors 

Tato případová studie je zaměřena na konfiguraci a otestování dvou redundantních RR. 

Řešení: 

Schéma studie je rozděleno na dva clustery, kaţdý z nich je tvořen route reflektorem a dvěma 

klienty. Redundance směrovače RR1 a RR2 je zajištěna tím, ţe kaţdý route reflektor klient – 

směrovače  C11, C12, C21, C22, je nakonfigurován zároveň jako klient route reflektoru RR1 i 

RR2. V případě výpadku jednoho z nich route reflektor klient pracuje s druhým. Studie je dále 

rozšířená o konfiguraci C11 a C22 jako non-klient směrovačů v rámci jednoho autonomního 

systému a v následujícím kroku o konfiguraci C11 jako EBGP peera z jiného AS. 

 

 

Obrázek 6 – Schéma úlohy BGP-RouteReflectors 

 

Studie je funkční v prostředí RCNA na všech dostupných školních platformách. Před samotným 

řešením problému student musí provést i nastavení IP. Student si ověří rozdíly v předávání 

informací o sítích, přímo připojených na route reflektor klienty. Úlohu si lze vytisknout 

z odkazu, který je umístěn v tabulce 2.  
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2 MPLS a Metro Ethernet 

MPLS (Multi Protocol Label Switching – přepínání pomocí značek) je metoda řízení síťového 

provozu nezávislého na směrovacích tabulkách síťové vrstvy. MPLS se pouţívá v sítích 

s přepínáním paketů, ale i v ATM. Vzhledem k referenčnímu modelu OSI je MPLS umístěno 

mezi spojovou (2. vrstva) a síťovou vrstvou (3. vrstva). MPLS bylo vytvořeno jako unifikované 

řešení přenosu pro sítě s přepínáním paketů i okruhů. [12] 

2.1 Historie a funkce MPLS 

MPLS na rozdíl od ATM nebo Frame Relay vyhovuje dnešním potřebám v telekomunikacích. 

Jednotlivé druhy nynější MPLS (IP Switching vývojářů Ipsilon Networks pro ATM a Tag 

Switching společnosti Cisco Systems Inc. i pro další technologie) byly standardizovány IETF 

(Internet Engineering Task Force) a na jejich základě vznikl koncept MPLS (Label Switching - 

RFC 3031). Obrázek 7. Znázorňuje vztah sítě, MPLS a sluţeb MPLS. 

 

Obrázek 7 – Koncepce MPLS 

 

MPLS je obvykle provozována na paketově orientované páteřní síti (backbone network), na 

které běţí interní směrovací protokoly (např. OSPF). Směrovací protokoly přenášejí páteřní sítí 

informace o sítích, směrovaných přes páteřní síť.  

Kaţdý směrovač v páteřní sítí s podporou MPLS se nazývá LSR (Label Switching Router).  

Směrovače související s MPLS dělíme: 

 hraniční směrovače - PE (Provider Edge router) nebo také LER (Label Edge 

Router) 

 Ingress LSR – směrovač se nachází na vstupu do MPLS sítě, přidává IP paketu 

MPLS záhlaví a posílá jej do MPLS sítě 

 Egress LSR – směrovač se nachází na výstupu z MPLS sítě, odstraňuje MPLS 

záhlaví a posílá IP paket z MPLS sítě 
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 směrovače uvnitř MPLS - P (Provider router) – přepínají pakety s MPLS 

záhlavím na základě MPLS značky neboli návěstí (MPLS Label) 

Zákaznické hraniční směrovače jsou označovány CE (Customer Edge router) – nejsou součástí 

MPLS, v případových studiích se s nimi setkáme, proto jsou zde uvedeny 

MPLS přepíná pakety po definované cestě na základě návěstí (MPLS Label – odtud Label 

Switching). Návěstí se nachází v záhlaví protokolu MPLS.  

LSP (Label Switched Path) – je tvořena obecně několika LSR, které přenášejí pakety z Ingress 

PE k Egress PE směrovači a je vţdy jednosměrná. Pro opačný směr existuje vţdy nezávislá 

LSP. 

MPLS záhlaví se vkládá za hlavičku rámce spojové vrstvy. MPLS hlavička můţe obsahovat 

jednu nebo více značek, ukládaných za sebou (obrázek 8.). Kaţdá MPLS značka je 32 bitová 

informace a obsahuje: 

 20 bitů – hodnota značky 

 3 bity – QoS (Quality of Service – kvalita sluţby) 

 1 bit – bottom of stack flag – B (indikátor poslední značky v zásobníku) 

 8 bitů – TTL (time to live) 

První značka v pořadí se povaţuje za vnější, kaţdá další za vnitřní značku. 

 

Obrázek 8 – princip vkládání MPLS záhlaví a zásobník značek „cit: [12], str. 4“ 
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Přepojování paketů pomocí MPLS záhlaví je rychlejší neţ přepojování pomocí IP adres 

(vyhledávání v IP tabulkách směrovačů je náročnější). Důsledně se odděluje proces směrování 

od předávání paketů (forwarding). 

Směrování v MPLS probíhá tak, ţe LER přiřadí jednotlivé pakety k FEC (Forward Equivalence 

Class – třída, na základě které se bude paket přeposílat). Kaţdá FEC má své vlastní LSP záhlaví 

a závisí na typu dat, IP adresách, QoS atd. Jednotlivé FEC jsou vyuţity k tvorbě LSP. Záhlaví 

jsou mezi LER a LSR distribuovány protokolem LDP (Label Distribution Protocol) nebo Cisco 

proprietálním TDP (Tag Distribution Protocol). LSR vyuţívá protokolu LDP směrování v síti 

přímo na jednotlivé cesty na spojových vrstvách. 

2.2 Any Transport over MPLS 

Any Transport over MPLS je implementací přenosu rámců na druhé vrstvě referenčního modelu 

OSI přes páteřní síť s MPLS od společnosti Cisco Systems Inc. AToM dává poskytovatelům 

připojení moţnost zajistit konektivitu mezi zákaznickými sítěmi s různými technologiemi 

přenosu dat přes integrovanou paketově orientovanou páteřní síť. Technologie AToM výrazně 

zjednodušuje a usnadňuje propojování zákaznických poboček, zajišťuje škálovatelnost a 

moţnost kontroly kvality sluţeb na různých platformách Cisco. 

2.3 Princip pseudowire 

Pseudowire je emulované spojení bod-bod na spojové vrstvě přes paketově orientovanou síť. 

Pseudowire emuluje transparentní spojení různých sítí, například ATM, Frame Relay, TDM, 

Ethernet SONET a dalších. 

2.4 Případové studie MPLS AToM 

V jednotlivých případových studiích byl kladen důraz na to, aby student pochopil a mohl si 

odzkoušet jednotlivé principy přenosu paketů přes MPLS v laboratorních podmínkách RCNA 

(Regionální Cisco Síťové Akademie). Vybavení laboratoře umoţňovalo vyzkoušet technologii 

AToM pouze z části. V tabulce 1. je uveden stručný přehled realizovaných a nerealizovaných 

úloh pro studenty RCNA. 
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2.4.1 EoMPLS – Ethernet over MPLS 

Tato případová studie se zaměřuje na přenos rámců Ethernetu přes MPLS.  

Řešení: 

Páteřní síť s podporou MPLS je omezena na tři směrovače. Směrovače PE1 a PE3 zajišťují 

propojení zákaznických směrovačů CE1 a CE2. Směrovač P simuluje libovolný počet LSR 

v cestě datagramu od CE1 k CE2 a naopak. Úkolem studenta je zprovoznit základní síť MPLS 

na jiţ funkční síťové infrastruktuře se směrovacím protokolem OSPF. Na takto zprovozněné síti 

MPLS nastavit hraniční směrovače tak, aby navzájem přeposílaly provoz zákaznických sítí na 

VLAN 10 a v rozšířené podobě na dalších VLANech, zapouzdřených v MPLS. Konfigurace se 

tedy provádí na jednotlivých sub-rozhraních směrovačů CEx a PEx. Obrázek 4 ukazuje funkční 

schéma hotové studie problematiky EoMPLS. 

 
Obrázek 9 – Schéma úlohy EoMPLS 

 

Studie je funkční v prostředí RCNA – Virtlab a v prostředí Dynamips. Studii lze pouţít na 

platformách společnosti Cisco 7200, 2800 a 7600. Technologie AToM se neomezuje pouze na 

zapouzdření rámce Ethernetu v rámci VLAN. Lze zapouzdřit i rámce v Port mode, tzn. 

zapouzdřit celé rozhraní bez ohledu na příslušnost k VLAN, případně tyto dvě moţnosti 

zapouzdření zkombinovat s propojením různých technologií za pouţití Interworkingu – 

například Frame Relay a Ethernet. 

 Úlohu si lze vytisknout z odkazu, který je umístěn v tabulce 2. 
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2.4.2 Zapouzdření super VLAN pomocí Tagů  

Případová studie Tags Q in Q navazuje na studii Ethernet přes MPLS.  

Řešení: 

Schéma je vidět na obrázku 10. Studie je strukturou a popisem směrovačů shodná s předchozí. 

Student má za úkol otestovat moţnosti technologie dot1Q v dot1Q. Tato technologie umoţňuje 

zapouzdřit více jiţ označených (802.1Q tag) VLANů do jednoho 802.1Q tunelu. Následně tento 

provoz přenést přes MPLS síť.  Konfigurace jednotlivých VLANů se provádí na zákaznických 

směrovačích CE1, CE2. Zapouzdření do 802.1Q tunelu se provádí na směrovačích PE1, PE3. 

 

Obrázek 10 – Schéma úlohy Tags Q in Q 

 

 

Student se naučí pouţít technologii zapouzdření více VLANů do jedné takzvaných super VLAN 

a tuto super VLAN následně přenést přes MPLS. Studie zatím není funkční. Nefunguje správně 

zapouzdření Q do Q na rozhraních PE1, PE3.  

Předpokládaná je funkčnost ve Virtlabu i v Dynamipsu po provedení potřebných změn dle 

tabulky 1. V případě, ţe studie bude funkční, bude moţné studii dále rozšířit o přenos jedné 

části VLANů pouze na směrovač P, který se tak stane PE2. Následně bude třeba rozšířit schéma 

o jeden CE směrovač. Úlohu si lze vytisknout z odkazu, který je umístěn v tabulce 2. 
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2.4.3 HDLC, PPP 

Studie rozšiřuje jiţ otestované technologie o přenos rámců HDLC a PPP přes MPLS.  

Řešení: 

Síť s podporou MPLS je tvořena směrovači PE1, P a PE3. Směrovače CE1 a CE2 jsou spojeny 

s páteřní sítí sériovým rozhraním. Student má jiţ k dispozici funkční páteřní síť včetně 

konfigurace MPLS a jeho úkolem je zúročit nabyté znalosti technologie AToM a otestovat 

přenos HDLC a PPP rámců přes MPLS. Schéma je vidět na obrázku 11.  

 

Obrázek 11 – Schéma úlohy FRoMPLS 

 

 

 

Úloha se na rozdíl od předchozích hůře konfiguruje. V první části je nastaven přenos HLDC 

rámců přes MPLS. Při změně enkapsulace rámců na PPP je třeba administrativně vypnout 

rozhraní, směřující do zákaznické sítě na PE1, PE3, CE1, CE2, změnit enkapsulaci, 

administrativně rozhraní zapnout a následně znova provést příkaz XCONNECT na PE1 a PE3.  

Studie je funkční v prostředí RCNA – Virtlab a v prostředí Dynamips. Studii lze pouţít jako 

rozšiřující úlohu na platformách společnosti Cisco 7200, 2800 a 7600. Studii je moţné 

zkombinovat s technologií Frame Relay a nastavit FRoMPLS v port módu. Úlohu si lze 

vytisknout z odkazu, který je umístěn v tabulce 2. 
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2.4.4 FRoMPLS – Frame Relay over MPLS 

Tato případová studie je zaměřená na přenos rámců Frame Relay přes MPLS.  

Řešení: 

Síť s podporou MPLS je tvořena směrovači PE1, P a PE3. Směrovače CE1 a CE2 jsou spojeny 

s PE sériovým rozhraním s Frame Relay enkapsulací. Úkolem studenta je zprovoznit základní 

síť MPLS na jiţ funkční síťové infrastruktuře. Na zprovozněné síti MPLS nastavit hraniční 

směrovače tak, aby přes vzniklý virtuální okruh DLCI 100 byl přenášen zákaznický provoz přes 

MPLS. Obrázek 12. ukazuje funkční schéma hotové studie problematiky FRoMPLS. 

 

Obrázek 12 – Schéma úlohy FRoMPLS 

 

 

Studie je funkční v prostředí RCNA – Virtlab a v prostředí Dynamips. Studii lze pouţít na 

platformách společnosti Cisco 7200, 2800 a s mírnými obměnami v konfiguraci jednotlivých 

rozhraní také na 7600. Základní verzi studie lze rozšířit konfigurací více neţ jednoho virtuálního 

okruhu. Další virtuální okruhy lze nakonfigurovat mezi PE1 a P nebo mezi P a PE3. Úlohu si 

lze vytisknout z odkazu, který je umístěn v tabulce 2. 

2.4.5 Interworking a VPLS 

Studie Interworkingu (funkční na 2801) a VPLS nebyly realizovány. Jde o nastavení MPLS, 

které simuluje Ethernetový přepínač a lze jej provozovat pouze na platformách 7600 a vyšších. 

Tyto platformy nelze simulovat v Dynamipsu a vzhledem k cenové náročnosti jimi nedisponuje 

ani VŠB-TUO. 
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3 Redundance a vyvaţování zátěţe 

Redundance z pohledu informačních technologií je schopnost zařízení nebo skupiny zařízení (v 

našem případě sítě) spolehlivě pracovat i při výpadku jejich části (v našem případě směrovačů 

nebo vedení k nim).  

Vyvaţování zátěţe zajišťuje obecně rozloţení úkolu mezi zařízení podle předem navrţeného 

nastavení nebo politik tak, abychom předešli zahlcení části skupiny zařízení, mohli oddělit 

jednotlivé druhy provozu, skupiny uţivatelů atd.  

V diplomové práci je kladen důraz na skupinu protokolů pod souhrnným názvem First Hop 

Redundancy Protocol (FHRP – redundance na úrovni prvního směrovače). Protokoly mají za 

úkol omezit dopady výpadku first hop směrovače na provoz v sítích. Kaţdý z uvedených 

protokolů lze konfigurovat velmi komplexně, proto jsou v diplomové práci řešeny základy 

s cílem ukázat rozdíly v chování jednotlivých protokolů.  [6], [7] 

3.1 Protokol HSRP 

HSRP (Hot Standby Router Protocol – Protokol pro směrovače s horkou zálohou) je protokol, 

který zajišťuje dvěma a více směrovačům zastupitelnost v případě výpadku jednoho z nich.  

Protokol pracuje tak, ţe směrovače, které mají být zálohované, jsou přiřazeny ke skupině, která 

sdílí virtuální IP adresu a MAC adresu. Virtuální IP a MAC adresa je přiřazena aktivnímu 

směrovači. Aktivní směrovač ve skupině je vţdy jeden, ostatní naslouchají jako záloţní.  

V případě výpadku aktivního směrovače se role předá jednomu směrovači ze záloh a to podle 

priority. Díky sdílení IP a MAC adresy se skupina směrovačů chová pro klienty v síti jako 

virtuální směrovač. Výpadek jednoho z fyzických směrovačů klient nezaznamená. Vyvaţování 

zátěţe u tohoto protokolu není přímo podporováno, lze jej však nastavit rozdělením klientů na 

více skupin. Na obrázku 13. je vidět předání role v případě výpadku aktivního směrovače.  

HSRP protokol pracuje na multicast adrese 224.0.0.2, přes kterou si jednotlivé směrovače 

vyměňují informace (hello pakety). HSRP podporuje IPv6. HSRP podporuje autentizaci, 

přepínání aktivního směrovače na základě změny stavu sledovaného objektu. [8] 
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Obrázek 13 – Funkce HSRP. 

 

3.2 Protokol VRRP 

Protokol VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) je druhým ze skupiny FHRP protokolů. 

Umoţňuje stejně jako HSRP předcházet SPoF při výpadku směrovače tím, ţe umoţňuje skupině 

směrovačů v síti se chovat jako jeden virtuální směrovač. Klientům je následně předána 

virtuální adresa jako defaultní brána. Při výpadku směrovače se přesouvá role mastera na 

zálohovací směrovač s vyšší prioritou. Obrázek 14. ukazuje předávání role Virtual Router 

mastera při výpadku směrovače s ohledem na nastavenou prioritu zálohovacích směrovačů. 

V případě nastavení stejné priority pro více zálohovacích směrovačů je brán ohled na IP adresu, 

přičemţ vyšší IP adresa znamená vyšší prioritu.  VRRP podporuje konfiguraci aţ 255 

virtuálních směrovačů na jedno fyzické rozhraní směrovače. Lze tedy konfigurovat VRRP i pro 

velmi rozsáhlé sítě. Protokol VRRP komunikuje na multicast adrese 224.0.0.18. Protokol VRRP 

podporuje IPv6 ve verzi VRRPv3, vyvaţování zátěţe se řeší podobně jako u HSRP.  [9] 

 

Obrázek 14 – Předávání Virtual Router master role protokolem VRRP 
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3.3 Protokol GLBP 

Protokol GLBP (Gateway Load Balancing Protocol – Protokol pro vyvaţování zátěţe virtuální 

brány) je třetím a nejkomplexnějším protokolem z řady FHRP. Stejně jako HSRP a VRRP 

chrání provoz v síti před výpadkem směrovače nebo linky a zároveň umoţňuje rozdělovat zátěţ 

ve skupině směrovačů. Jeden směrovač ze skupiny je zvolen jako aktivní pro směrování paketů, 

které jsou posílány na virtuální adresu skupiny směrovačů AVG (Active Virtual Gateway 

směrovač). AVG odpovídá na ARP dotazy na virtuální IP adresu. Další směrovače ve skupině 

sdílejí jednu virtuální IP adresu, ale nesdílejí stejnou MAC adresu. Díky různým MAC adresám 

na jednotlivých směrovačích lze rozdělovat zátěţ, aniţ bychom museli nastavovat více IP adres 

jako výchozích bran. Kaţdý další směrovač krom AVG je zodpovědný za směrování paketů, 

zaslaných na jeho virtuální MAC adresu. Směrovač je nazýván AVF (Active Virtual 

Forwarder). V rámci jedné GLBP skupiny směrovačů jsou povoleny aţ 4 virtuální MAC adresy. 

V praxi to znamená, ţe provoz můţe být aktivně rozdělován mezi čtyřmi směrovači. Kaţdý 

další směrovač ve skupině je ve stavu listen.  

Vyvaţování zátěţe probíhá třemi způsoby: 

 round Robin 

 weighted  

 host dependent 

Směrovače mezi sebou komunikují pomocí hello paketů, jeţ jsou zasílány kaţdé 3 sekundy na 

multicast adresu 224.0.0.102. GLBP podporuje aţ 1024 virtuálních směrovačů na jedno fyzické 

rozhraní směrovače, je však třeba počítat s nároky na procesor a paměť směrovače. Obrázek 15. 

ukazuje rozdělení rolí při pouţití protokolu GLBP včetně přiřazení virtuálních MAC adres. [10] 

 

Obrázek 15 – Přiřazení virtuálních MAC adres a rozdělení rolí při pouţití GLBP 
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3.3.1 GLBP bez vyvaţování zátěţe 

Pokud nenastavíme ţádný z následujících algoritmů vyvaţování zátěţe, GLBP se bude chovat 

stejně jako HSRP a AVG bude pracovat jako jediný aktivní směrovač v zapojení a veškerý 

provoz bude probíhat přes tento směrovač. [11] 

3.3.2 GLBP s vyvaţováním zátěţe round robin 

Při tomto algoritmu vyvaţování zátěţe se jiţ vyuţívá moţností GLBP. AVG přiřazuje 

jednotlivé virtuální MAC adresy sekvenčně. Celkově tedy rozdělujeme zátěţ stejnoměrně mezi 

směrovače ve skupině. [11] 

3.3.3 GLBP s vyvaţováním zátěţe host dependent 

Vyvaţování pomocí algoritmu host dependent se vyuţívá, pokud pouţíváme NAT (Network 

Address Translation), firewallů apod. Pouţití takovýchto technologií vyţaduje, aby jednotliví 

klienti vţdy dostali přiřazenu stejnou virtuální MAC adresu. GLBP k tomu vyuţívá MAC 

adresu klienta. Tabulka s MAC adresami klientů versus přiřazené virtuální MAC adresy se 

udrţuje ve směrovači s rolí AVG. [11] 

3.3.4 GLBP s vyvaţováním zátěţe weighted 

Nejzajímavějším algoritmem vyvaţování zátěţe je algoritmus weighted. Na základě tohoto 

algoritmu je moţno volit kolik procent provozu budou jednotlivé směrovače přeposílat. AVG 

směrovač opět řídí přidělování virtuálních MAC adres klientům, Ostatní směrovače mají za úkol 

posílat přes multicast hodnotu weighting parametru. V kombinaci algoritmu weighted a 

zjišťování stavu objektů (object tracking) lze docílit dynamického přizpůsobení GLBP stavu 

sítě. Obrázek 16. ukazuje směrování provozu na základě nastavení weighting parametru. [11] 

 

Obrázek 16 – Směrování provozu na základě weighting algoritmu 
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3.4 Případové studie vyvaţování zátěţe 

Případové studie protokolů ze skupiny FHRP mají za úkol ukázat hlavní konfigurační kroky pro 

jednotlivé protokoly, ukázat rozdíly v konfiguracích a výsledném chování protokolů. Ve 

studiích je dále vysvětlen princip přepínání aktivních směrovačů na základě změny stavu 

rozhraní směrovačů – tzv. object tracking.  

3.4.1 HSRP basic 

Studie je zaměřena na základní nastavení protokolu HSRP a test jeho funkce. 

Řešení: 

Směrovače RLB1 a RLB2 představují redundantní prvky, na kterých se bude nastavovat 

protokol HSRP. Směrovač EDGE simuluje Internet. PC1 představuje zástupce interního klienta, 

PC2 představuje server v Internetu. Funkčnost studie se testuje protokolem ICMP  - příkaz ping  

mezi PC1 a PC2. Redundance odpojením RLB1. 

 

Obrázek 17 – Schéma úlohy HSRP basic 

Studie je funkční v prostředí RCNA – Virtlab. Studii lze pouţít na všech školních platformách 

společnosti Cisco. Úlohu si lze vytisknout z  odkazu, který je umístěn v tabulce 2. 
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3.4.2 HSRP authentication, load balancing 

Studie rozšiřuje HSRP basic o nastavení autentizace a řešení vyvaţování zátěţe, i kdyţ není 

protokolem HSRP přímo podporováno. Protokol HSRP nepodporuje vyvaţování zátěţe v rámci 

jedné skupiny klientů. Potřebujeme-li vyvaţovat zátěţ tímto protokolem, musíme pouţít dvě 

skupiny klientů. 

Řešení: 

Směrovače RLB1 a RLB2 představují redundantní prvky, na kterých se bude nastavovat 

protokol HSRP. Směrovač EDGE simuluje Internet. PC1 představuje zástupce interního klienta 

pro skupinu 1, PC3 představuje zástupce klientů skupiny 2. PC2 představuje server v Internetu. 

Funkčnost studie se testuje protokolem ICMP  - příkaz ping  mezi PC1,PC3 a PC2. Redundance 

odpojením RLB1. Vyvaţování zátěţe znovu-zapojením RLB1 a odpojením RLB2. 

 

Obrázek 18 – Schéma úlohy HSRP authentication, load balancing 

 

Studie je funkční v prostředí RCNA – Virtlab. Studii lze pouţít na všech školních platformách 

společnosti Cisco. Studii lze dále rozšířit o nastavení autentikace pomocí MD5 nebo textových 

řetězců. Úlohu si lze vytisknout z  odkazu, který je umístěn v tabulce 2. 
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3.4.3 VRRP basic 

Studie se zabývá základním nastavením protokolu VRRP pro dvě skupiny klientů. 

Řešení: 

Směrovače RLB1 a RLB2 představují redundantní prvky, na kterých se bude nastavovat 

protokol VRRP. Směrovač EDGE simuluje Internet. PC1 představuje zástupce interního klienta 

pro skupinu 1, PC3 představuje zástupce klientů skupiny 2. PC2 představuje server v Internetu. 

Funkčnost studie se testuje protokolem ICMP  - příkaz ping  mezi PC1,PC3 a PC2. Redundance 

odpojením RLB1. Vyvaţování zátěţe znovu zapojením RLB1 a odpojením RLB2. 

 

Obrázek 19 – Schéma úlohy VRRP basic 

 

Studie je funkční v prostředí RCNA – Virtlab. Studii lze pouţít na školních platformách 

společnosti Cisco 2800 a vyšších. Studii lze dále rozšířit o další směrovače a lze tedy vyzkoušet 

i vyvaţování zátěţe mezi více skupinami klientů. 

Úlohu si lze vytisknout z  odkazu, který je umístěn v tabulce 2. 
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3.4.4 VRRP object tracking 

Studie ukazuje moţnosti vyuţití funkce zjišťování změn stavu objektů v kombinaci 

s protokolem VRRP. 

Řešení: 

Směrovače RLB1 a RLB2 představují redundantní prvky, na kterých se bude nastavovat 

protokol VRRP. Směrovač EDGE simuluje Internet. PC1 představuje zástupce interního klienta 

pro skupinu 1. PC2 představuje server v Internetu. Funkčnost studie se testuje protokolem 

ICMP  - příkaz ping  mezi PC1 a PC2. Redundance odpojením RLB1. Ve schématu je pouţito 

rozhraní Loopback 2, jehoţ stav se bude měnit. Změna stavu linkového protokolu na tomto 

rozhraní vyvolá přepnutí aktivního směrovače na RLB2 a zpět na RLB1. 

 

Obrázek 20 – Schéma úlohy VRRP object tracking 

 

Studie je funkční v prostředí RCNA – Virtlab. Studii lze pouţít na školních platformách 

společnosti Cisco 2800 a vyšších.  

Úlohu si lze vytisknout z  odkazu, který je umístěn v tabulce 2. 
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3.4.5 GLBP basic round robin 

Studie je první z řady studií věnujících se protokolu GLBP a zároveň vyvaţování zátěţe pomocí 

algoritmu round robin. 

Řešení: 

Směrovače RLB1 a RLB2 představují redundantní prvky, na kterých se bude nastavovat 

protokol GLBP. Směrovač EDGE simuluje Internet. PC1 a PC3 představují zástupce interních 

klientů pro skupinu 1. PC2 představuje server v Internetu. Funkčnost studie se testuje 

protokolem ICMP  - příkaz ping  mezi PC1, PC3 a PC2. Přidělování MAC adres se testuje 

posloupností příkazů na PC1 a PC3, které mění MAC adresy na rozhraních eth0, aby bylo 

moţné simulovat několik klientů. RLB1 představuje AVG, RLB2 je AVF. 

 

Obrázek 21 – Schéma úlohy GLBP basic round robin 

 

Studie je funkční v prostředí RCNA – Virtlab. Studii lze pouţít na školních platformách 

společnosti Cisco 2800 a vyšších.  

Úlohu si lze vytisknout z  odkazu, který je umístěn v tabulce 2. 
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3.4.6 GLBP basic weighted 

Studie se věnuje protokolu GLBP s vyvaţováním zátěţe weighted. 

Řešení: 

Směrovače RLB1 a RLB2 představují redundantní prvky, na kterých se bude nastavovat 

protokol GLBP. Směrovač EDGE simuluje Internet. PC1 a PC3 představuje zástupce interních 

klientů pro skupinu 1. PC2 představuje server v Internetu Funkčnost studie se testuje 

protokolem ICMP  - příkaz ping  mezi PC1, PC3 a PC2. Přidělování MAC adres se testuje 

posloupností příkazů na PC1 a PC3, které mění MAC adresy na rozhraních eth0, aby bylo 

moţné simulovat několik klientů. RLB1 představuje AVG, RLB2 je AVF. 

 

Obrázek 22 – Schéma úlohy GLBP basic weighted 

 

Studie je funkční v prostředí RCNA – Virtlab. Studii lze pouţít na školních platformách 

společnosti Cisco 2800 a vyšších. 

Úlohu si lze vytisknout z  odkazu, který je umístěn v tabulce 2. 
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3.4.7 GLBP basic host dependent 

Studie se věnuje protokolu GLBP s vyvaţováním zátěţe host dependent. 

Řešení: 

Směrovače RLB1 a RLB2 představují redundantní prvky, na kterých se bude nastavovat 

protokol GLBP. Směrovač EDGE simuluje Internet. PC1 a PC3 představují zástupce interních 

klientů pro skupinu 1. PC2 představuje server v Internetu Funkčnost studie se testuje 

protokolem ICMP  - příkaz ping  mezi PC1, PC3 a PC2. Přidělování MAC adres se testuje 

posloupností příkazů na PC1 a PC3, které mění MAC adresy na rozhraních eth0, aby bylo 

moţné simulovat několik klientů. RLB1 představuje AVG, RLB2 je AVF. 

 

Obrázek 23 – Schéma úlohy GLBP basic host dependent  

 

Studie je funkční v prostředí RCNA – Virtlab. Studii lze pouţít na školních platformách 

společnosti Cisco 2800 a vyšších. 

Úlohu si lze vytisknout z  odkazu, který je umístěn v tabulce 2. 
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3.4.8 GLBP basic object tracking 

Studie se věnuje protokolu GLBP s vyvaţováním zátěţe weighted a je rozšířená o object 

tracking. Testujeme tedy dynamické změny poměru přiřazování MAC adres v závislosti změn 

ve stavu rozhraní loopback 1. 

Řešení: 

Směrovače RLB1 a RLB2 představují redundantní prvky, na kterých se bude nastavovat 

protokol GLBP. Směrovač EDGE simuluje Internet. PC1 a PC3 představují zástupce interních 

klientů pro skupinu 1. PC2 představuje server v Internetu Funkčnost studie se testuje 

protokolem ICMP  - příkaz ping mezi PC1, PC3 a PC2. Přidělování MAC adres se testuje 

posloupností příkazů na PC1 a PC3, které mění MAC adresy na rozhraních eth0, aby bylo 

moţné simulovat několik klientů. RLB1 představuje AVG, RLB2 je AVF. 

 

Obrázek 24 – Schéma úlohy GLBP object tracking 

 

Studie je funkční v prostředí RCNA – Virtlab. Studii lze pouţít na školních platformách 

společnosti Cisco 2800 a vyšších. 

Úlohu si lze vytisknout z  odkazu, který je umístěn v tabulce 2. 
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4 Spolehlivé sítě s podporou multicastu 

IP multicast je metoda přeposílání IP paketů z jednoho zdroje skupině příjemců. Na rozdíl od 

unicast provozu se nevysílá kaţdému ze skupiny příjemců IP paket zvlášť, ale odešle se pouze 

jeden. Metoda pracuje tak, ţe se odešle IP paket se zdrojovou unicast adresou a cílovou 

multicast skupinou. Přenos se děje v tzv. distribučním stromu. Informace je replikována pouze 

tehdy, obsahuje-li směrovač s povoleným multicast provozem (tzv. uzel)  lokální sítě, jejichţ 

klienti jsou členy ve skupině multicastového provozu. Na obrázku 25. je vidět rozdíl v přenosu 

dat ze zdroje k cíli pomocí unicastu (a) a multicastu (b). [13] 

 

Obrázek 25 – Rozdíl přenosu unicast a multicast provozu 

 

4.1 Adresování skupin 

Aby bylo moţné přijímat multicastový provoz cílovou stanicí, je třeba přihlásit tuto stanici 

alespoň k jedné skupině přijímající multicastový provoz, uzel musí podporovat přenos multicast 

provozu a také udrţovat tabulku skupin, které má replikovat do lokální sítě. K tomuto účelu 

slouţí protokol IGMP (Internet Group Management Protocol), který přihlašuje jednotlivé uzly 

do skupin, které mají replikovat. Protokol IGMP provádí změny dynamicky. 
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4.2 Směrování multicastového provozu 

Směrování v multicast provozu je obdobou směrování unicast provozu.  Při směrování multicast 

provozu se však nepouţívají standardní směrovací protokoly z důvodu častých změn registrací 

uzlů k multicastovým skupinám a směrování se provádí podle zdrojové adresy. Ke směrování 

multicastového provozu se pouţívají čtyři protokoly: [14] 

 PIM (Protocol Independent Multicast) 

 DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) 

 MOSPF (Multicast Open Shortest Path First) 

 CBT (Core Based Tree) 

4.2.1 Reverse Path Forwarding  

Reverse Path Forwarding je metoda šíření multicastových paketů od zdroje vysílání (kořen 

distribučního stromu) směrem k příjemcům. Rozhraní kaţdého směrovače se pro danou 

multicastovou skupinu dělí na upstream a downstream.  

 upstream rozhraní směřuje ke kořeni stromu a je právě jedno. Upstream rozhraním se 

vysílají unicast pakety s cílovou adresou kořene stromu 

 downstream  rozhraní můţe být libovolný počet a vedou směrem k segmentům sítí, 

obsahující příjemce multicastového provozu dané skupiny 

Metoda RPF funguje tak, ţe: 

 paket směrujeme na všechna rozhraní mimo příchozího (vyloučíme cyklování paketů) 

 do multicastové směrovací tabulky kaţdého distribučního stromu určíme i mnoţinu 

downstream rozhraní (paket nebude v síti cyklovat, protoţe bude šířen pouze na 

downstream rozhraní)  

4.2.2 Módy směrování multicastového provozu 

Směrování multicastového provozu a tedy i směrovací protokoly pro multicast lze rozdělit do 

dvou reţimů: 

 Sparse Mode – řídký provoz – předpokládáme řídký výskyt příjemců multicastového 

provozu v jednotlivých větvích sítě. Multicastové pakety tedy implicitně nejsou 

zasílány do ţádné větve. Aby mohl příjemce dostávat multicastové pakety, připojuje se 
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směrovač v příjemcově větvi k distribučnímu stromu. Ţádost o připojení větve trvá 

omezenou dobu. Musí se tedy periodicky opakovat  

Pouţívané protokoly: PIM-SM, CBT - vhodné pro rozsáhlé WAN sítě 

 Dense Mode – hustý provoz – předpokládáme hustý výskyt příjemců multicastového 

provozu v jednotlivých částech sítě. Multicastový provoz je implicitně posílán do všech 

větví sítě. I přesto se můţe stát, ţe v některé z větví nebudou ţádní příjemci. Směrovač 

tedy můţe poţádat o odpojení dané větve pomocí PRUNE (prořezání stromu, ţádost o 

odpojení větve). Opětovné přihlášení větve je moţné. 

Pouţívané protokoly: DVMRP, PIM-DM, MOSPF, vhodné pro LAN sítě 

4.2.3 Směrování řídících zpráv 

Oba typy směrování multicastového provozu je třeba řídit pomocí řídících zpráv. Tyto zprávy 

obsahují ţádosti o odpojení nebo připojení větví. Zprávy se šíří v distribučním stromu 

v opačném směru vůči multicastovému provozu, tzn. od listů směr ke kořeni. Směrování těchto 

zpráv je třeba zajistit na směrovačích v celém distribučním stromu. Směrování těchto zpráv se 

děje běţným způsobem. Řídící zprávu zašleme v distribučním stromu o úroveň výš tím, ţe 

zprávu odešleme přes rozhraní, kterým se dostaneme nejkratší moţnou cestou ke kořeni 

distribučního stromu. 

4.3 PIM 

Protokol PIM se v dnešní době nejvíce pouţívá při směrování multicast provozu. PIM je 

nezávislý na unicastových směrovacích protokolech. Multicastový provoz směruje na základě 

metody RPF. PIM není směrovacím protokolem a můţe pracovat v obou módech provozu – 

Sparse mode (SM) i Dense mode (DM). 

4.3.1 PIM-DM 

PIM v DM je efektivní za předpokladu, ţe: 

 vysílače a přijímače jsou blízko 

 v distribučním stromu je málo vysílačů a mnoho přijímačů 

 tok dat je konstantní a intenzivní 
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4.3.2 PIM-SM 

PIM v SM je efektivní za předpokladu, ţe: 

 malý počet příjemců ve skupině 

 datový tok je nepravidelný 

 směrovače v cestě multicast provozu mohou optimalizovat trasu provozu 

K provozu PIM v SM módu se vyuţívá Rendezvouz Point (RP). RP je směrovač v distribučním 

stromu, který jedná jako sdílený kořen multicastového distribučního stromu. Příjemci 

multicastového provozu se registrují u (RP), odesílatelé na RP zasílají multicastový provoz.  

4.4 Multicast v IPv4 

Jednotlivé  multicastové skupiny se identifikují pomocí IP adres třídy D (224.0.0.0 – 

239.255.255.255). Tento rozsah IP adres se dále dělí na tři podskupiny adres: 

 rezervované multicast adresy – 224.0.0.0 – 224.0.0.255 – pouţívají se v lokálních sítích, 

např. pro identifikaci všech prvků v LAN, pro komunikaci protokolů HSRP, GLBP, 

VRRP a jiných. 

 adresy s limitovaným rozsahem – 239.0.0.0 – 239.255.255.255 – pouţívají se například 

v rámci organizace 

 veřejné  multicast adresy – ostatní výše neuvedené adresy 

4.5 Multicast v IPv6 

Multicast je jiţ součástí specifikací IPv6 [15] 

V IPv6 je část adres definovaných jako multicastové. Tyto adresy začínají ffxx::/8. Vycházejí 

z RFC 4291 – architektura adresování v IP verze 6. V literatuře [16] je moţné si problematiku 

IPv6 multicast prostudovat podrobněji.   
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4.6 Redundance směrovačů multicastového provozu 

Redundanci směrovačů, účastnících se multicastového provozu lze zajistit několika způsoby – 

Auto RP, Bootstrap Router atd. V této diplomové práci byly vytvořeny případové studie, 

zabývající se redundancí pomoci konfigurace auto-RP a protokolu PIM.  

Auto RP pracuje na základě rozdělení rolí jednotlivých směrovačů: Mapping Agent (Agent 

určující RP) a Candidate RP (kandidát na RP). Role Mapping Agent je určena skupině 

směrovačů, které zajišťují určení budoucího RP pro distribuční strom. Candidate RP se přiřazuje 

skupině směrovačů, která bude zajišťovat redundantní RP.  

Protoţe jednotlivé role zajišťuje skupina směrovačů, je řešení redundantní v případě výpadku 

jednoho z nich. V případě výpadku Mapping Agenta jeho roli převezme další směrovač. 

V případě výpadku Candidate RP, který je určen jako RP daného distribučního stromu, 

Mapping Agent určí  RP ze skupiny Candidate RP.  

Priorita, se kterou budou směrovače vybírány jako RP nebo MA, se určuje podle IP adresy 

rozhraní s povoleným multicast provozem a nastaveným jako RP. Čím vyšší IP adresa, tím 

vyšší priorita. 

V neposlední řadě je v případě auto-RP a PIM třeba nastavit protokol PIM do kombinovaného 

módu. Tzv. sparse-dense mód umoţní směrovačům pracovat s oběma módy. Takto nastavený 

distribuční strom je plně redundantní v případě výpadku jednoho z RP nebo MA. 

4.7 Případové studie mutlicastu s redundantními MA a RP 

V rámci této kapitoly byly vypracovány dvě studie, vycházející z jednoho schématu. Obě mají 

za úkol ověřit funkčnost auto-RP v případě poţadavku spolehlivého multicastového provozu. 
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4.7.1 Multicast redundancy IPv4 

Studie se věnuje testování multicastového provozu s redundantními směrovači v konfiguraci 

protokolu PIM a auto-RP pro IPv4. 

Řešení: 

Směrovače MA1 a MA2 představují redundantní Mapping Agenty, kteří budou volit budoucí 

RP ze směrovačů RP1 a RP2. Směrovače R1 a R2 pouze přeposílají multicastový provoz. PC1 

slouţí jako zdroj multicastového provozu pro skupinovou adresu 239.0.10.10. PC2 představuje 

zástupce příjemců multicastového vysílání pro výše jmenovanou skupinu. Funkčnost studie se 

testuje vysíláním a příjmem multicastového provozu. Redundance pak odpojením aktivního MA  

a RP.  

 

Obrázek 26 – Schéma úlohy Multicast redundancy IPv4 

 

Studie je funkční v prostředí RCNA – Virtlab. Studii lze pouţít na školních platformách 

společnosti Cisco 2800 a vyšších. 

Úlohu si lze vytisknout z  odkazu, který je umístěn v tabulce 2. 
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4.7.2 Multicast redundancy IPv6 

Studie se věnuje testování multicastového provozu s redundantními směrovači v konfiguraci 

protokolu PIM a auto-RP pro IPv6. 

Řešení: 

Studie je shodná s předchozí, pouze je uzpůsobena IPv6. 

 

Obrázek 27 – Schéma úlohy Multicast redundancy IPv6 

 

Studie je funkční v prostředí RCNA – Virtlab. Studii lze pouţít na školních platformách 

společnosti Cisco 2800 a vyšších. 

Úlohu si lze vytisknout z  odkazu, který je umístěn v tabulce 2. 
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5 Analýza výsledků a doporučené změny v prostředí Virtlab 

Většina studií je pouţitelná v prostředí Virtlab Basic a Virtlab Advanced. V těchto prostředích 

bylo v průběhu práce třeba udělat několik změn. Změny jsou uvedeny v této kapitole pro případ 

dalších vylepšení. Podrobné informace o prostředí Virtlab jsou uvedeny v literatuře [16]. Úlohy 

z oblasti MPLS byly také odzkoušeny v prostředí Dynamips. [17]. 

5.1 Rozšíření konfigurací virtuálních rozhraní v souboru topologie 

Rozhraní  prostředí Virtlab se mapují pomocí virtuálního spojovacího pole. Ne všechna rozhraní 

směrovačů Cisco plně podporují MPLS, GLBP nebo VRRP. Ke správnému přiřazení rozhraní 

směrovačů k rozhraním topologií úloh byl Virtlab rozšířen o oddíl v XML souboru topologie 

„<edge_feature>mpls-atom</edge_feature>“ . Změna je uvedena v Tabulce 1 pod 

odkazem 4).   

5.2 PEx - CEx musí být rozhraní 2 vrstvy ISO/OSI 

Stejně jako u předchozí změny bylo třeba ke správné funkci úlohy AToM - Q in QoMPLS 

rozšířit mapování rozhraní směrovačů tak, aby pro rozhraní mezi směrovači PEx a CEx 

mapována na rozhraní druhé vrstvy ISO/OSI. V době odevzdání Diplomové práce změna nebyla 

provedena. Změna je uvedena v Tabulce 1. pod odkazem 1). 

5.3 Sériové moduly pro směrovače řady 2800 

V úlohách MPLS – AToM jsou pouţitá sériová rozhraní pro přenos rámců Frame Relay a 

HDLC, PPP. Aby bylo moţné tyto úlohy spustit v prostředí Virtlab, je třeba mít směrovače řady 

2800 nebo vyšší vybaveny moduly se sériovými porty. Takto vybavené směrovače jsou 

dostupné v prostředí Virtlab Basic. Prostředí Virtlab Advanced takovými směrovači 

nedisponuje. Změna je uvedena v Tabulce 1 pod odkazem 2). 

5.4 Koupě směrovačů řad 7200 nebo 7600 

Tato změna je pouze doporučením pro plné vyuţití této Diplomové práce. Zařízení těchto řad 

jsou velmi drahá, a proto není předpoklad budoucí koupě těchto směrovačů. Směrovače 7200 se 

jiţ nevyrábějí. Změna je uvedena v Tabulce 1 pod odkazem 3). 
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5.5 Shrnutí hotových úloh 

V tabulkách je uveden přehled vypracovaných úloh. 

5.5.1 Tabulka 1 

Tabulka obsahuje seznam zpracovaných studií a potřebné změny v prostředí Virtlab, které byly 

nebo budou provedeny za účelem zprovoznění úloh.   

Provedené změny: 

1) PEx - CEx musí být fyzické rozhraní 2 vrstvy ISO/OSI 

2) směrovače 2801 musí mít moduly se sériovými porty 

3) koupě alespoň 2 ks Cisco 7600 (neprovedeno) 

4) rozšíření konfigurací virtuálních rozhraní v souboru topologie o mpls-atom  

 

název Platforma Funkční VB Funkční VA 

Funkční 

Dyn. 

Doporučené 

změny 

BGP - konfederace jakákoliv ANO NE NE beze změn 

BGP – route reflektory jakákoliv ANO NE NE beze změn 

AToM - EoMPLS 2801 + ANO ANO ANO 1), 4) 

AToM - FRoMPLS 2801 + ANO 2) ANO 2), 4) 

AToM - QinQoMPLS 2801 + NE NE ANO 1), 4) 

AToM - HDLC PPPo MPLS 2801 + ANO 2) ANO 2), 4) 

AToM - interworking MPLS 7600 + NE NE NE 3), 4) 

HSRP – basic jakákoliv ANO ANO NE beze změn 

HSRP - advanced jakákoliv ANO ANO NE beze změn 

VRRP – basic 2801 + ANO ANO NE 4) 

VRRP - object tracking 2801 + ANO ANO NE 4) 

GLBP - basic - round robin 2801 + ANO ANO NE 4) 

GLBP - basic - weighted 2801 + ANO ANO NE 4) 

GLBP - basic - host dependent 2801 + ANO ANO NE 4) 

GLBP - object tracking 2801 + ANO ANO NE 4) 

Multicast - redundancy - IPv4 jakákoliv ANO ANO NE beze změn 

Multicast - redundancy - IPv6 jakákoliv ANO ANO NE beze změn 

 

Legenda: VA – Virtlab advanced, VB – Virtlab basic, Dyn. – Dynamips 
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5.5.2 Tabulka 2 

Tabulka 2 obsahuje seznam odkazů, ze kterých si lze stáhnout vytvořené úlohy včetně 

formátování. 

 

název Odkaz k zobrazení hotové úlohy 

BGP - konfederace https://virtlab.cs.vsb.cz/download.php?file=1226 

BGP - route reflektory https://virtlab.cs.vsb.cz/download.php?file=1232 

AToM - EoMPLS https://virtlab.cs.vsb.cz/download.php?file=1284 

AToM - FRoMPLS https://virtlab.cs.vsb.cz/download.php?file=1291 

AToM - QinQoMPLS https://virtlab.cs.vsb.cz/download.php?file=1302 

AToM - HDLC PPPo MPLS https://virtlab.cs.vsb.cz/download.php?file=1296 

AToM - interworking MPLS není 

HSRP - basic https://virtlab.cs.vsb.cz/download.php?file=1237 

HSRP - advanced https://virtlab.cs.vsb.cz/download.php?file=1242 

VRRP - basic https://virtlab.cs.vsb.cz/download.php?file=1247 

VRRP - object tracking https://virtlab.cs.vsb.cz/download.php?file=1252 

GLBP - basic - round robin https://virtlab.cs.vsb.cz/download.php?file=1273 

GLBP - basic - weighted https://virtlab.cs.vsb.cz/download.php?file=1268 

GLBP - basic - host dependent https://virtlab.cs.vsb.cz/download.php?file=1278 

GLBP - object tracking https://virtlab.cs.vsb.cz/download.php?file=1263 

Multicast - redundancy - IPv4 https://virtlab.cs.vsb.cz/download.php?file=1258 

Multicast - redundancy - IPv6 https://virtlab.cs.vsb.cz/download.php?file=1305 
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6 Závěr 

V diplomové práci rozdělené na praktickou a teoretickou část jsem se zabýval čtyřmi oblastmi 

pouţití směrovačů Cisco v rozsáhlých počítačových sítích na bázi protokolu IP. Technologie 

obsaţené v mojí diplomové práci jsou v praxi pouţívány hlavně u Internet Service Providerů a 

velkých společností.   

V teoretické části jsem vycházel ze znalostí nabytých v průběhu studia na VŠB – TU Ostrava. 

Tyto znalosti, doplněné o informace z dostupných zdrojů a informace ze studia kurzů RCNA  

jsem pouţil při popisu technologií, obsaţených v diplomové práci a k jejich následnému pouţití 

v případových studiích.  

V praktické části diplomové práce jsem z kaţdé oblasti navrhnul sérii úloh, které mohou být 

pouţity při výuce kurzů počítačových sítí na VŠB – TU Ostrava. Kaţdou úlohu jsem psal 

v anglickém jazyce, plně jsem zprovoznil 15 z 16 úloh a tyto úlohy jsem následně importoval do 

produkčního prostředí Virtlab, ve kterém jsou volně dostupné studentům a učitelům VŠB-TU 

Ostrava.   

Přínos mé diplomové práce vidím v rozšíření produkčního prostředí Virtlab o anglicky psané 

úlohy, které jsou snáze pochopitelné i pro zahraniční studenty, ve vytvoření výukových 

materiálů učitelům a ve zpřístupnění zajímavých technologií studentům. Pro plné vyuţití 

moţností mojí práce doporučuji rozšířit Virtlab o další směrovače Cisco řady 2800, případně 

nákup směrovačů řad 7200 a 7600.   

Diplomovou práci lze rozšířit o případové studie z oblastí VPLS – Virtual Private LAN Service 

a SLB – Server Load Balancing, které nebyly z důvodu náročnosti na vybavení realizovány.  
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Priloha_2.zip  – adresář s kompletními úlohami 
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