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Abstrakt 

Tato práce pojednává o problematice řízení a rezervace datových toků v počítačových 

sítích a to jak v teoretické, tak v praktické rovině.  

V první části práce se čtenář teoreticky seznámí se základními vlastnostmi kvality 

sluţeb, jako je propustnost, zpoţdění, variabilita zpoţdění a paketové ztráty. Popsány jsou 

některé významné nástroje kvality sluţeb a také tři základní modely jednotlivých nástrojů pro 

vyuţívání QoS. 

Praktické sestavení sítí s funkčními nástroji QoS, jejichţ popis obsahuje druhá část 

diplomové práce, probíhá nejprve na směrovačích značky Huawei. Poté je ověřována 

kompatibilita směrovačů Huawei vůči směrovačům společnosti Cisco.   
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Abstract 

This thesis deals with management and reservation of data flows in computer networks, 

both on theoretical and practical level. 

In the first part the reader will learn the basic Quality of Service characteristics such as 

bandwidth, delay, jitter and packet loss. This thesis describes some important tools of Quality of 

Service as well as three basic models of individual QoS tool implementations. 

Practical building of networks with QoS tools is described in the second part of the 

thesis. At first, it is tested on routers of Huawei company. At the end is compared 

a compatibility of Huawei and Cisco routers. 
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Úvod 

Donedávna si téměř jakákoliv počítačová síť vystačila s metodou Best Effort – tedy 

přenosem paketů skrze síť bez podpory kvality přenosových sluţeb. Avšak v dnešní době se 

počítačové sítě, jako kaţdá moderní technologie, vyvíjí a s podporou více sluţeb skrze 

počítačovou síť rostou i nároky na kvalitu těchto sluţeb. Abychom této kvality mohli 

dosáhnout, je zapotřebí se dopodrobna věnovat termínům, jako je řízení a rezervace datových 

toků a dále prohlubovat znalosti o této tématice.  

Proto je první, kratší část diplomové práce věnována především teoretickému popisu 

základních mechanismů kvality sluţeb, jejich vlastnostem a také představení několika 

nejpouţívanějších nástrojů QoS v dnešní době. 

Tato problematika však nesmí být řešena jen v rámci směrovačů firmy Cisco, jakoţto 

největšího zástupce směrovačů v počítačových sítích. Je zapotřebí si uvědomit existenci dalších, 

mnohdy stejně kvalitních a cenově dostupnějších síťových prvků. Mezi zástupce takových 

prvků se řadí například společnost Huawei, která nemá mezi „znalou veřejností“ takovou 

„reklamu“, jako prvně zmiňovaná společnost. Proto je důleţité zabývat se kvalitou sluţeb i na 

těchto síťových zařízeních a poukázat na výhody, které směrovače jiné firmy přináší. 

Je důleţité tyto prvky porovnat s prosazovanější konkurencí a určit jejich výhody 

a nevýhody a v neposledním případě dokázat (či vyvrátit) kompatibilitu těchto zařízení 

s konkurenčními zařízeními. 

Druhá, obsáhlejší část diplomové práce je tedy orientována do praktické roviny. V této 

části jsou testovány vybrané QoS nástroje. Tyto nástroje jsou implementovány na směrovačích 

Huawei a poté jsou dále porovnávány se stejnými či podobnými implementovanými nástroji na 

směrovačích společnosti Cisco. 

V praktické části je tedy pospáno testování omezování a tvarování provozu, prioritizace 

provozu – tedy řazení provozu do jednotlivých front a mapování a tvarování provozu. Všechny 

nástroje se řadí do základního modelu QoS s názvem Differentiated Services. V dnešní době se 

totiţ jedná o nejpouţívanější model QoS v počítačových sítích.     
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1 Teoretický popis QoS 

QoS, neboli Quality of Service, je důleţitou součástí moderní počítačové sítě. ITU-T 

E.800 definuje kvalitu sluţby jako: „Souhrnný výsledek výkonnosti sluţby, který určuje stupeň 

spokojenosti uţivatele sluţby.“  

 V podstatě se jedná o řízení datových toků v komunikačních sítích. K tomu se vyuţívá 

velké mnoţství nejrůznějších QoS nástrojů, které budou popsány později. Datové toky jsou 

řízeny proto, aby se změnilo chování sítě tak, jak uţivatel poţaduje. Často se jedná o poskytnutí 

lepších, či jiných sluţeb pro jednoho nebo několik uţivatelů (či aplikací), na úkor jiné skupiny 

uţivatelů (aplikací). Je totiţ logické, ţe všichni uţivatelé nemohou na maximum vyuţívat jedno 

místo v síti najednou. Je tedy upřednostňován jeden datový tok na úkor jiného. Kaţdý uţivatel 

však můţe poţadovat určitou kvalitu sluţby, garantovanou poskytovatelem sítě.   

Pro představu: Pokud pouţíváme aplikaci VoIP, měla by dostat přednost před jinými 

internetovými aplikacemi, jeţ současně vyuţíváme, z důvodu nepřerušovaného hovoru. 

Zjednodušeně: Raději si necháme déle načítat webovou stránku, neţ ztrácet telefonní hovor. Zde 

je také vidno, ţe pokud jednu sluţbu vloţíme do popředí, jinou musíme odloţit za ní.    

Pokud uţivatel například ztrácí VoIP hovory, „zamrzají“ mu internetová videa nebo 

přenos souborů trvá neúnosně dlouho, často se můţe jednat jen o špatné nastavení QoS, jak 

ukazuje následující tabulka (Tab. 1.1). 

Tabulka 1.1: Síť bez pouţití QoS 

Hovor Video Data 

Hlas je těžko rozeznatelný a 

vypadává hovor. 

Pohyby jsou zpomalené. Data dorazila pozdě. 

Zpoždění je neúnosné. Audio je zrychlené či zpomalené 

vůči videu. 

Uţivatel odloţil, či vzdal 

prohlíţení webu z důvodu 

odezvy. 

 

V následujících podkapitolách je podrobně probrána problematika QoS a jejích 

parametrů, jejíţ znalost pak pomůţe uţivateli v praktické aplikaci QoS nástrojů. [1][2] [23] 

1.1 Parametry QoS 

Základními čtyřmi parametry, s nimiţ pracuje QoS proto, aby došlo ke zvýšení výkonu 

sítě, jsou: variabilita zpoţdění, propustnost, zpoţdění a ztrátovost paketů. I zde platí nepřímá 

úměra, ţe pokud někde zlepšíme QoS parametr, kvalitu jiného parametru musíme sníţit. [1] 

1.1.1 Propustnost 

Představme si malou firemní síť, kde všechny její počítače sdílejí jednu společnou šířku 

pásma. Jeden klient začne pouţívat aplikaci, která je náročná na propustnost (např. P2P klient). 
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V důsledku toho je, kvůli špatnému nastavení QoS, celé síti výrazně sníţen výkon. Pomoci 

můţe rozdělení propustnosti pro jednotlivé klienty. 

Propustnost totiţ představuje mnoţství dat, jeţ je dáno dobou, za kterou je přeneseno 

mezi dvěma síťovými zařízeními. Z toho také vyplývá, ţe – teoreticky – je propustnost dána 

rychlostí nejpomalejší linky na trase, po které data putují. V praxi je zapotřebí přidat mnohé 

další aspekty ovlivňující rychlost přenosu (např. ztracené pakety). Propustnost však ovlivňuje 

čas, který je potřebný pro přenos paketu ke koncovému uţivateli, nebo například jak kvalitní 

videopřenos můţe být skrze linku přenesen.   

Nedostatek propustnosti lze vyřešit jednoduchým, ale drahým řešením. „Postačí“ 

navýšit přenosovou rychlost jednotlivých pomalých linek. Tento druh řešení je nejen finančně 

náročný, ale co je hlavní, nemusí být trvalý, jelikoţ poţadavky na danou linku mohou s časem 

více a více narůstat. Levnějším a optimálnějším řešením je pak pouţití nástrojů, ovlivňujících 

propustnost. [1] [22] 

 

1.1.1.1 Nástroje, ovlivňující propustnost 

Kromě navýšení propustnosti se tedy nabízí další řešení. Tímto řešením je tzv. Link-

efficiency QoS nástroj, který funguje na principu komprese, respektive na sníţení bitů, 

potřebných pro přenos dat. Pro představu nám poslouţí směrovač (např. R1), který má nastavení 

tohoto typu QoS s kompresí v poměru 2:1. Před R1(ve vnější síti) putují data rychlostí 

100 kbps, za ním (vnitřní sít) je nastaveno spojení bod/bod, kde dosahuje rychlost jen 64 kbps. 

Ve směrovači jsou data zkomprimována a zařazena do FIFO (First In First Out) fronty. Kdyţ je 

fronta naplněna, dochází k tzv. Tail drop, coţ je výraz, pouţíván pro vysazení dat z fronty. Díky 

poloviční kompresi je nyní zdvojnásobena efektivita propustnosti. Kdyby R1 neměl nastavenu 

kompresi, tak by docházelo (kvůli sníţení rychlosti) ke zdrţování dat ve frontě (Tab. 1.2). 

Tabulka 1.2: Porovnání nastavení směrovače s kompresí a bez komprese 

 

Nástroje QoS, které vyuţívají vlastností propustnosti, jsou: komprese (sníţení 

celkového počtu bitů), CAC (odmítnutí video a hlasových hovorů = menší zátěţ sítě) a Queuing 

(vyhrazení určité šířky pásma pro určité pakety). [1] 

1.1.2 Zpoždění 

Dalším silným prvkem, se kterým QoS nástroje pracují, je zpoţdění (delay). Existuje 

několik druhů zpoţdění. Některé jsou zanedbatelné, jiné ne, proto má smysl je krátce popsat. 

R1 s kompresí R1 bez komprese 

Data putují rychlostí 100 kbps Data putují rychlostí 100 kbps 

Komprese (2:1) + uložení do fronty Uloţení do fronty 

Data putují rychlostí 50 kbps Data putují rychlostí 64 kbps 

Fronta je prázdná Zbytek dat zůstává ve frontě 
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Serialization delay je čas, za který je třeba zakódovat bity na fyzické rozhraní. Dá se 

popsat poměrem: odeslané bity/rychlost typu linky (Tab. 1.3). Toto zpoţdění je fixní. 

Propagation delay je čas, který zabere jedinému bitu dorazit z jednoho konce linky na 

druhý. V jednoduchosti se jedná o rychlost šíření signálu mediem a počítá se poměrem délky 

linky (m) k rychlosti šíření tohoto signálu médiem. V tabulce je uvedena hodnota rychlosti, 

která je často udávána v souvislosti s optickým či elektrickým signálem. Toto zpoţdění je také 

fixní. 

Tabulka 1.3: Výpočet dvou hlavních zpoţdění 

 

 

 

 

 

 

 

Queuing delay je, na rozdíl od předchozích dvou zpoţdění, zpoţdění na aktivním prvku. 

Jedná se o zpoţdění paketů, které sestavují frontu, jakou jsem popisoval v podkapitole 

o propustnosti. Fronta zamezuje zahození paketů. Na druhou stranu, pokud bude fronta příliš 

velká, bude docházet k velikému zpoţdění paketů. Nesmíme zapomenout na předchozí dvě 

zpoţdění na lince, které se k tomuto posléze přičítají. 

Forwarding delay je čas, který potřebuje směrovač (přepínač) pro vytvoření trasy nebo 

pro přeposílání paketu. Do tohoto času se nezapočítává čekání ve frontě. Stejně jako předchozí 

typ zpoţdění není fixní, ale dá se ovlivnit. 

Shaping delay je zpoţdění, které je závislé na rychlosti obsluhy front -  tzv. Traffic 

shaping. Záleţí na našem rozhodnutí, zda zvolíme rychlejší obsluhu front a vyšší zahazování 

paketů nebo naopak. Proto toto zpoţdění není fixní, ale ovlivnitelné. 

Network delay je zpoţdění celé sítě, například pokud posíláme data ze své sítě 

v Ostravě do sítě v Brně přes síť jiného administrátora, tak celkové zpoţdění, které způsobil jiný 

administrátor, je ono zpoţdění sítě (bez přímého náhledu na zpoţdění jednotlivých prvků).  

Codec delay je zpoţdění, způsobované při video či hlasových hovorech a to díky 

pouţitému kodeku.  

Compression delay je zpoţdění, které je vytvářeno při kompresi a dekompresi 

jednotlivých paketů. [1] 

1.1.2.1 Nástroje, ovlivňující zpoždění 

I v tomto případě platí, ţe pokud zvýšíme propustnost, bude kladně ovlivněno zpoţdění 

fronty a tím i kladně ovlivněno zpoţdění. I zde ale platí předchozí nevýhody – hlavně cena. 

Typ zpoždění Vzorec pro výpočet 

Serialization delay 

linkyRychlost

bityOdeslané

_

_

 
Propagation delay 

8101,2

_



linkyDélka
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Jedním QoS nástrojem je tzv. Queuing (také Scheduling). Jedná se o to, ţe místo jedné 

fronty, se jich vytvoří více (Multiqueuing) a pakety jsou poté dle potřeby brány z různých front. 

Takto potom můţeme dát přednost některým důleţitějším paketům před těmi méně důleţitými.  

Dalším nástrojem je prokládání a fragmentace (LFI). Kdyţ směrovač začne posílat 

jeden dlouhý paket (nezávislý na zpoţdění), tak logicky skončí s odesíláním, aţ ho celý pošle. 

Co kdyţ ale ke směrovači dorazí jeden krátký paket, který je závislý na zpoţdění (delay – 

sensitive) hned poté, co se začal odesílat paket dlouhý? Krátký paket musí počkat, neţ na něj 

přijde řada i za cenu zpoţdění. Coţ by bylo při některých aplikacích (např. VoIP) nemyslitelné. 

Proto je pouţito LFI, které rozdělí dlouhý paket na dva menší, čímţ zkrátí čekací dobu krátkého 

paketu ve frontě na polovinu. 

Důleţitým QoS nástrojem je také (opět) komprese. Pokud jsou pakety zkomprimovány, 

dochází ke zkracování odesílané doby a tím ke zkrácení serialization delay. Samozřejmě 

nesmíme zapomínat na čas, potřebný pro komprimaci, který by mohl celé zpoţdění ovlivnit 

negativně.  

Na závěr nesmíme zapomenout na tvarování provozu (Traffic Shaping), který zvyšuje 

zpoţdění podle toho, jak moc chceme nebo nechceme zahazovat pakety. [1] 

1.1.3 Variabilita zpoždění 

Originálním anglickým názvem parametru je Jitter. Česky by se dal Jitter přeloţit jako 

chvění. Jedná se o parametr, který udává, jak se změnil čas příchodu mezi paketem P1 

a  paketem P2. Nejlépe vztah popisuje následující obrázek (Obr. 1.1). Kaţdý paket byl poslán 

v rozmezí 15 ms, ale na konci sítě dorazil v rozmezí 20 ms. Z toho vyplývá, ţe zde byla 

projevena variabilita zpoţdění s časem 5 ms. [1] [3] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.1:  Variabilita zpoţdění 

 

1.1.3.1 Nástroje, ovlivňující variabilitu zpoždění 

I zde platí o propustnosti to, co v předchozích dvou parametrech. A jelikoţ variabilita 

zpoţdění je parametr, hodně podobný zpoţdění, tak i zde jsou pouţívány stejné nástroje jako při 

zpoţdění. Proto nemá smysl je znovu popisovat. [1] [3] 
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1.1.4 Paketové ztráty 

Paketové ztráty (anglicky packet loss) jsou posledním ze čtyř QoS parametrů. Jedná se 

o pakety, které jsou při cestě v síti zahozeny směrovačem.  Obecně se jedná o podíl přijímaných 

a vysílaných paketů skrze síť za určitý čas. Ztrátovost paketů můţe vzniknout díky mnoha 

aspektům v počítačové síti, například díky přetíţení síťového prvku (přetíţení procesoru, plné 

vyuţití kapacity vyrovnávací paměti).  

I kdyţ je počet zahozených paketů (v dnešních počítačových sítích) malý a pohybuje se 

kolem hodnoty BER
1
=10

-9
, tak i zde občas existují situace, kdy je zapotřebí zabránit ztrátě 

paketů (například na pomalé sériové lince). 

Při minimálních ztrátách (např. u webových aplikací) můţe pomoct obnova dat. Nebo 

například u VoIP uţivatel ztrátu dat ani nepostřehne. [1] [18] [21] 

1.1.4.1 Nástroje, ovlivňující paketové ztráty 

Zde je nejsilnějším nástrojem takzvaná Random Early Detection. Jedná se 

o sofistikovaný nástroj, který „schválně“ zahazuje pakety, aby nedošlo k přeplnění fronty ve 

směrovači. Dá se říci, ţe záměrně zpomaluje TCP spojení, aby sníţil celkovou zátěţ na úkor 

sníţení rychlosti méně důleţitých aplikací. [1] 

1.2 Nástroje QoS 

Tato kapitola se před samotnou implementací QoS věnuje klasifikaci, značkování, 

omezování rychlosti a podobně – tedy vlastnostem, které jednotlivé modely (později popsány 

v kapitole 1.3) vyuţívají ve svůj prospěch. 

1.2.1 Omezování a tvarování provozu 

Omezování provozu (traffic policing) je méně pouţívanou funkcí dnešních QoS na 

kterých se spíše preferuje tvarování provozu (traffic shaping).  

Omezení provozu je aplikováno před samotným rozhodnutím, zda má být paket 

zahozen, nebo přeposlán síťovými prvky. Je aplikováno na hranici sítě a musí být brán zřetel na 

přenosovou kapacitu linky (např. mezi uţivatelem a internetovým poskytovatelem, či dvěma 

sítěmi uţivatele). S ohledem na dnešní počítačové sítě, které mají shlukový a asymetrický 

charakter, hlavně co se aplikací klient – server týče, si je třeba uvědomit, ţe není na lince 

definována maximální přenosová rychlost, ale mnoţství bajtů, které je uţivateli umoţněno 

přenést za určitý časový interval. Omezování provozu tedy zajišťuje ochranu sítě vůči přehlcení 

směrovače (například jedním typem dat či jedním uţivatelem).  

Představme si, pokud by neexistovalo omezení provozu a na lince internetového 

poskytovatele by se vyskytovalo 100 uţivatelů. Všichni by na okamţik stahovali data velmi 

vysokou rychlostí aţ do doby, kdy by kapacita hraničního prvku sítě přetekla. Prvek by 

                                                      
1 Bit Error Rate je parametr, který v telekomunikaci udává chybovost. Jedná se o poměr přenesených bitů 

s chybami vůči celkově přeneseným bitům. 
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nedokázal obslouţit zároveň tolik uţivatelů, kteří by navyšovali své plovoucí okénko 

a zvyšovali tak provoz na lince. Ve finále by došlo k zahazování mnoha paketů a vysokému 

omezení celé sítě. Docházelo by jak k vysokému zpoţdění, tak k vysokým hodnotám variability 

zpoţdění. Mnoho uţivatelů nebude spokojeno ani s pouţitím omezování provozu, protoţe 

nemusí vyuţívat plnou kapacitu linky, jeţ mají zaplacenou.
2
 

Jako lepší metoda se jeví tvarování provozu. To, na rozdíl od omezování, neblokuje 

datové toky uţivatelů. Vyuţívá totiţ principu pozdrţení méně prioritních paketů ve frontách. 

Shluky jsou poté rozloţeny do většího časového intervalu. Výsledkem je sice zpoţdění 

některých méně prioritních paketů, na druhou stranu se pakety nezahazují. Tohoto se vyuţívá 

nejčastěji v situacích, kdy je přenosová rychlost linky vyšší neţ průměrná dohodnutá přenosová 

rychlost. Tvarování provozu je náročnější na paměť RAM směrovače, protoţe pozdrţené pakety 

zůstávají právě ve vyrovnávacích pamětech tohoto prvku. [1] [16] [17] 

1.2.2 Klasifikace a značkování provozu 

Následující nástroje QoS jsou důleţité hlavně pro tzv. Soft QoS o kterém je řeč 

v kapitole 1.3.2. Tento typ QoS totiţ vyuţívá rozdělení paketů do tříd a poté je rozdělí podle 

preference. Díky tomuto principu můţe jednoduše upřednostňovat určité datové toky před 

jinými. Nejprve je datový tok rozdělen do tříd a poté jsou jednotlivé hlavičky třetí (resp. druhé) 

vrstvy OSI modelu označeny tak, aby byly později rozpoznatelné při průchodu směrovači 

a přepínači. Klasifikace je aplikována přímo na hraniční přístupový prvek v síti a/nebo na 

koncové stanice. V praxi je častěji uţívána aplikace na přístupový prvek k zamezení ovlivnění 

QoS koncovým uţivatelem.  

Pro klasifikaci provozu se pouţívá třetí aţ sedmá vrstva OSI modelu (částečně i druhá 

vrstva z důvodu přechodu přes přepínače).  Klasifikace můţe být prováděna podle pouţitého 

protokolu nebo například podle rozhraní, kterým data proudí. 

Klasifikace často funguje na přístupových prvcích podobně jako ACL (Access Control 

List). Kdyţ dorazí k prvku pakety, jsou porovnány se zvoleným kritériem a v případě, ţe 

kritériu odpovídají, dostanou přidělenu hodnotu. Pokud nedopovídají, jsou porovnány s jiným 

kritériem a dostanou jinou hodnotu. Pokud však paket neodpovídá ani jednomu kritériu, které 

má směrovač k dispozici, je paket přeposlán dále a je k němu přistupováno jako k paketu bez 

QoS. 

Klasifikace musí být rozdělena do dvou typů. A to klasifikace na druhé vrstvě 

a klasifikace na třetí vrstvě OSI modelu. Klasifikace na druhé vrstvě byla přidána aţ normou 

802.1p. Jednalo se o přidání dvoubajtové pomocné hlavičky před začátek dat. Tři bity z tohoto 

pole jsou zde připraveny pro specifikaci třídy. Těchto tříd je osm a nazývají se Class of Service 

                                                      
2 Například FUP, neboli Fair Use Policy, které je často pouţíváno v dnešní době poskytovateli mobilního 

internetu. Jedná se o sdílení datového pásma a při překročení určitého datového limitu je uţivatel postiţen kupříkladu 

vysokým sníţením přenosové rychlosti. [17] 
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(častěji se setkáme se zkratkou CoS). Díky tomuto poli můţe přepínač rozeznávat označené data 

i na druhé vrstvě OSI modelu.  

Na třetí vrstvě je klasifikace prováděna díky osmibitovému poli v IP hlavičce, známému 

jako DSCP
3
 (dříve ToS, neboli Type of Service). Z původních osmi tříd se tedy značkování 

rozrostlo na celých 64 tříd. Toto pole má však pevný řád a nelze do něj zapsat libovolnou 

hodnotu.  V základu je děleno na dvě základní sluţby: Expedited Forwarding a Assured 

Forwarding.  Druhé zmíněné je dále děleno do čtyř tříd a kaţdá třída má další tři priority pro 

zahazování paketů. Expedited Forwarding se pouţívá pro typy spojení konec – konec, kdy je 

linka s garantovanou šířkou pásma a malými ztrátami, ale proměnným zpoţděním.    

Toto byly dvě nejpouţívanější formy značkování. Je zde však mnohem více metod, jak 

klasifikovat síťový provoz. Jen pro představu: podle cílové a zdrojové IP adresy, podle TCP či 

UDP portů, často vyuţívaná metoda je také podle IP precedence, coţ je dělení do původních 

osmi tříd z pole Type of Service (Tab. 1.4) a mnoho dalších. [1] [24] 

Tabulka 1.4: Rozdělení podle IP precedence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Prioritizace provozu a předcházení zahlcení 

Toto téma, stejně jako předchozí, patří spíše k DiffServ modelu. Prioritizace provozu
4
  

je název pro zavedení více front místo jedné hardwarové fronty FIFO. FIFO je totiţ pouţívána 

jen ve chvíli, kdy není zapotřebí pouţívat QoS, tedy v době, kdy směrovač ještě dokáţe 

obsluhovat tok dat a fronta není zaplněná. Pokud však FIFO nestačí, jsou zavedeny sloţitější 

mechanizmy (Tab. 1.5). 

Pokud ani ty nestačí, tak existují i sloţitější kombinované reţimy obsluhy. Většinou se 

jedná o kombinace několika základních typů front. Fronty, které v praxi pouţívají směrovače 

                                                      
3 Differentiated Services Code Point 

4 Jiţ byla naznačena v kapitole věnované nástrojům pro ovlivnění ztrát. 

Typ IPP aplikace 

0 běţné 

1 s prioritou 

2 naléhavé 

3 flash 

4 flash-override 

5 kritické 

6 internet 

7 síť 
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Huawei, jsou blíţe popsány v praktické kapitole (4.1). Ve stejné kapitole je také zobrazena 

podobnost s frontami, které pouţívá firma Cisco. 

Tabulka 1.5: Porovnání jednotlivých typů front 

Typ fronty Popis 

Priority Z fronty s větší prioritou se vybírá, dokud není prázdná. Poté se vybírá 

z ostatních. 

Custom Pakety se střídavě odebírají ze všech front. Je dán počet bajtů, který 

můţe být naráz odebrán. 

Weighted fair Toky paketů se řadí do dynamických front, které jsou cyklicky 

obsluhovány.  Preferují se kratší pakety. 

Low-latency Upravený předchozí typ. Přidána další fronta s prioritou. 

 

Mechanismy pro předcházení zahlcení se pouţívají jen na takových tocích, které mají 

zpětnou vazbu (například spolehlivý protokol TCP) a to z toho důvodu, ţe je zde zpětně 

ovlivňován zdroj dat. Předcházení zahlcení vyuţívá „oknového mechanismu“ TCP. Oknový 

mechanismus má za úkol regulovat počet segmentů, které lze odeslat vysílací stanicí do cílové 

a nečekat přitom na potvrzení o přijetí. S přirozeným zvětšováním okna roste i počet segmentů, 

přenesených za určitý čas. Stanice totiţ nemusí čekat na potvrzení o přijetí. 

Předcházení zahlcení se řeší hlavně proto, aby se předešlo synchronizaci TCP spojení. 

Představme si, ţe je zaplněna vstupní fronta na směrovači. Směrovač tedy usoudí, ţe je potřeba 

pouţít tail drop a dále spustí tzv. slow start.
5
 Jelikoţ tuto proceduru spustí téměř všechny toky 

ve stejném okamţiku, dojde k synchronizaci toků. Přenos dat pak bude dosahovat jistého 

pilovitého průběhu, protoţe toky budou stejně dosahovat i maxima. Vhodným způsobem 

zahazování paketů můţeme tedy ovlivnit mnoţství vysílaných dat a tím sníţit riziko zahlcení 

sítě. Tímto je sníţena ztrátovost paketů.   

Právě proto se pouţívá jiţ dříve zmíněný RED mechanizmus, který jednotlivým tokům 

zahazuje průběţně pakety a dochází tak k tomu, ţe tail drop a následný slow start je náhodně 

rozloţen v čase. Díky tomu je datový provoz „plynulejší“ a mnoţství přenášených dat je 

v průměru vyšší, neţ bez RED mechanismu. 

Dalším mechanismem (častěji pouţívaným v praxi) je WRED
6
, který nejenţe funguje 

jako RED mechanismus, ale navíc upřednostňuje tail drop pro pakety s niţší prioritou. 

ECN (Explicit Congestion Notification) je také často pouţívaným nástrojem. Svým 

způsobem se jedná o odstranění jedné nevýhody WRED. Místo náhodného zahazování paketu je 

                                                      
5 „Pomalý exponenciální náběh intenzity vysílání.“ 

6 Weighted Random Early detection - tedy váhový (vyváţený) RED.  
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paket označen v ECN hlavičce a díky spolupráci směrovače a koncové stanice dochází k redukci 

okénka TCP bez nutnosti zahazování paketu. [1] [2] [4] 

1.3 Modely QoS 

Implementace je dělena na tři hlavní nástroje. Jejich anglické názvy jsou DiffServ, 

neboli Differentiated services, dále pak IntServ, neboli Integrated services a nakonec Best 

effort, coţ je klasická síť bez QoS.  

První zmíněná metoda je nejpouţívanější v PC sítích. Zjednodušeně se jedná se 

o rozdělení paketů do jednotlivých tříd a následně se s nimi jedná podle toho, v jaké jsou třídě. 

IntServ je potom méně pouţívaná varianta s rezervací cest v síti pro jednotlivá data. Best effort 

je dříve pouţívaná QoS strategie v Internetu. Jedná se o absenci jakéhokoliv zvýhodňování 

datového toku.[1] 

1.3.1 Integrated services 

Integrované sluţby vyuţívají před samotným přenosem dat rezervaci cesty, kterou 

budou pakety vyslány (kupříkladu je garantována minimální přenosová rychlost, maximální 

zpoţdění…). Proto se jim občas také říká Hard QoS. Rezervovány jsou jak kapacity linek, tak 

například paměti ve frontách. Proto je tako metoda náročná pro paketové sítě (na rozdíl od 

spojově orientovaných sítí). Představme si větší páteřní síť. Ta musí obslouţit mnoho různých, 

krátkých datových toků. Síťový prvek musí stále zakládat a rušit nové rezervace pro datové 

toky, coţ se projeví negativně, neboť prvek nezvládá dostatečně rychle rezervovat pásmo. 

Navíc všechny pouţité koncové stanice musí být samozřejmě opatřeny softwarem či 

operačním systémem s funkcí explicitní rezervace. Pro systém rezervace je nutno pouţít 

protokol RSVP. Tento protokol je šířen od přijímací koncové stanice proti směru toku. Pro 

skupinu toků můţe být rezervace zajištěna jako sdílená. [1] [23] 

1.3.2 Differentiated services 

DiffServ, také známé jako Soft QoS, je více pouţívaným modelem v dnešních 

počítačových sítích. Toto je způsobeno hlavně špatnou škálovatelností předchozího modelu. 

V tomto modelu bývá tříd zpravidla méně a jsou tedy lépe zpracovávány. Na druhou stranu zde 

není garantována absolutní doba doručení dat, coţ je spolu se sloţitým administrováním asi 

největší nedostatek tohoto modelu. 

DiffServ pouţívá princip klasifikace a značkování do tříd. Tento způsob QoS je více 

popsán jiţ v kapitole 1.2.2. Klasifikace a značkování, tedy dělení do tříd, je prováděno jen na 

hranici počítačové sítě a vnitřní prvky jiţ nemusí zkoumat chování modelu a pouze vyuţijí 

funkci PHB (Per-Hop Behavior). Ta je zde od toho, aby určila chování paketu podle toho, do 

jaké třídy je paket zařazen. [1][20] 
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1.3.3 Porovnání QoS modelů 

V následující tabulce (Tab. 1.6) můţeme vidět výhody a nevýhody jednotlivých QoS 

modelů. Je zde také zařazen model Best Effort, o kterém byla zmínka na začátku kapitoly. Tento 

poslední model rozhodně není nepouţitelný. Najde uplatnění i v dnešních počítačových sítích 

a je třeba s ním plnohodnotně počítat.[1] [20] 

Tabulka 1.6: Porovnání jednotlivých modelů QoS 

Typ QoS Best effort DiffServ IntServ 

Výhody Není potřeba 

aplikace QoS 

  

Ţádné znalosti 

administrátora 

 

Vyváţená sluţba 

bez jakéhokoliv 

zásahu 

administrátora 

Výborné 

vyváţení 

 

Kvalitní 

škálovatelnost 

do tříd 

Podporuje 

signalizaci pro 

dynamické 

porty 

 

Provádí 

„přijímací 

řízení“ pro 

kaţdý 

poţadavek 

Nevýhody Ţádná garance 

sluţby 

 

Přistupuje ke 

všem typům dat 

stejně 

Komplikované 

nastavení 

  

Není 

garantovaná 

absolutní 

doba 

doručení 

Špatná 

škálovatelnost 
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2 Testování QoS 

Další část diplomové práce je věnována praktické realizaci QoS nástrojů. Na úvod je 

zde představen simulátor a tester datového provozu, vyvinutý firmou FETEST, který je 

výborným nástrojem pro měření QoS Dále se práce zabývá praktickým sestavením počítačové 

sítě s vyuţitím QoS nástrojů v laboratoři Katedry telekomunikační techniky. V laboratoři jsou 

k dispozici tři směrovače společnosti Huawei (AR1220V, AR2200 a AR3200) Pouţívané 

směrovače jsou vybaveny operačním systémem VRP (R) verze 5.120. 

2.1 Simulátor datového provozu Parascope GigE 

Pro účely správného a rychlého měření jsem dostal k dispozici simulátor datového 

provozu. Tento přístroj je, mimo jiné, schopen generovaný datový provoz také vyhodnotit, 

a proto se jeví jako nezbytná součást měření. Samozřejmě lze, pro generování a vyhodnocení 

datového provozu, pouţít i softwarové nástroje. 

Simulátor disponuje dvěma porty pro metalické vedení a dvěma porty pro optické 

vedení. Také dovoluje určit typ síťového provozu podle hodnoty DSCP, dokáţe generovat 

provoz více datových toků současně, testování hodnoty BER a mnoho dalšího. Samozřejmostí 

je moţnost vkládání naměřených výsledků na USB Flash disk, je však důleţité jej naformátovat 

ve formátu FAT32, jinak není zařízením rozpoznán. Přístroj provádí testování dle doporučení 

RFC 2544.  

Analyzátor vytváří protokoly o měření, které budou v několika případech slouţit jako 

ukázka funkčnosti konfigurovaného a implementovaného QoS nástroje. Tento protokol se 

skládá z několika částí. V první části, hned za aktuálním datem, je zobrazeno nastavení 

jednotlivých portů, které se zde nazývají Main port (ve všech měřených případech se jedná 

o Tx port) a Aux port (Rx port). V nastevení portu nalezneme kolonku Traffic load – nastavení 

konstatní či kolísající rychlosti a Traffic rate – přenosová rychlost generování v procentech. 

Dálší část výpisu můţe být dělena na více částí a to v závislosti na tom, zda se jedná 

o Multistream či Singlestream, to znamená: zda je pouţito více datových toků najednou, nebo 

jen jeden. Tyto toky jsou poté jednotlivě popsány. U kaţdého z nich je zobrazeno několik 

informací. Důleţité pro následující měření je: ToS typ dat, zdrojová a cílová IP adresa. Dále zde 

vidíme nastavení MAC adresy, či pouţití VLAN. Protokoly jsou vkládány do přílohy 

a nejpodstatnější části výpisu jsou označovány červenou barvou. 

Po zobrazení nastavení jednotlivých portů přichází na řadu samotná analýza, kde nás 

v tomto měření bude převáţně zajímat přenosová rychlost vstupní a výstupní. Tyto jsou značeny 

Tx curr traffic (Mbps) a Rx curr traffic (Mbps) a bude na ně nejčastěji odkazováno. Hned pod 

těmito hodnotami se nachází průměrná rychlost výstupní linky či maximální rychlost výstupní 

linky, vše v procentech. Zbylé hodnoty jiţ nejsou pro měření podstatné. Jedná se například 

o typy rámců (zda jsou Broadcast, multicast či unicast) a jiné. [5][6] 
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3 Realizace omezování a tvarování provozu 

Jako první navrţený QoS nástroj jsem zvolil tvarování a omezování provozu. Tyto dva 

prvky jsou v praxi často pouţívány společně, přičemţ omezování provozu je pouţíváno na 

vstupu do směrovače, zatímco tvarování provozu je pouţíváno na výstupu ze směrovače. Můţe 

se přitom jednat o ten samý směrovací prvek, jelikoţ nejčastěji se oba nástroje pouţívají na 

hraničním zařízení. 

Topologie, jeţ jsem zvolil, je jednoduchá, ale ke svému účelu skvěle poslouţí. 

Topologie (Obr. 3.1) vypadá následovně: 

 

Obrázek 3.1:   Topologie testování tvarování a omezování provozu 

 

Všechny IP adresy jsou pro jednoduchost a přehlednost navrţeny se síťovou maskou 

255.255.255.0 a mezi směrovači je nastaven směrovací protokol OSPF. Jelikoţ směrovací 

protokoly nejsou součástí této diplomové práce, nebudu se jimi dále zabývat. Vše, co je tedy 

potřeba udělat před samotnou konfigurací QoS nástroje, je přiřazení IP adres na jednotlivá 

rozhraní a spuštění OSPF.   

Jak jiţ bylo naznačeno – na směrovač R1 je pouţito tvarování provozu (na rozhraní 

GE0/0/01) a také omezování provozu (na rozhraní GE0/0/0). Můţeme si tedy představit, ţe na 

zvolené síti se jedná o hraniční směrovač R1, přes který proudí např. data ze dvou či více 

serverů. Tyto data potřebujeme přenášet na směrovač R2, který můţe být tzv. „úzkým hrdlem“ 

v síti, jelikoţ je „pomalejší“ neţ jeho sousední směrovač. Z tohoto důvodu zvolíme tvarování 

provozu. Omezování provozu jsem pak zvolil z toho důvodu, ţe jeden server, jehoţ data míří 

k R2 skrze R1, můţe přenášet důleţitější data, neţ sousední server, a proto dostane více 

prostoru při přenosu dat (bude mít k dispozici větší přenosovou rychlost). 

Všechna nastavení jsou prováděna na směrovači řady AR1220V. [7][8] 

3.1 Nastavení omezování provozu 

Pro omezení provozu je nejprve zapotřebí jednotlivým typům provozu přidělit třídy, do 

kterých budou patřit. V mém případě jsou pojmenovány class1 a class2. Přidělení jsem prováděl 

na základě hodnot DSCP pomocí klíčového slova if-match: 

[R1] traffic classifier class1 

[R1-classifier-class1] if-match dscp ef 

[R1-classifier-class1] quit 
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[R1] traffic classifier class2 

[R1-classifier-class2] if-match dscp af33 

[R1-classifier-class2] quit 

 

Nyní dojde k samotnému nastavení chování jednotlivých tříd. Samotné třídy jsou 

k chování přiděleny aţ později. Chování je pojmenováno behavior1: 

[R1] traffic behavior behavior1 

[R1-behavior-behavior1] car cir 5000 pir 6000 green pass yellow 

pass red pass 

[R1-behavior-behavior1] quit 

 

Pro pochopení druhého řádku předchozího výpisu je nutné vysvětlit, jak pracuje Huawei 

směrovač při omezování provozu. Pro limitování určitých typů provozu je aplikován nástroj 

zvaný CAR. CAR pouţívá Token buckets (TBs), coţ je v podstatě zásobník s omezenou, 

předem definovanou kapacitou. Systém je zaloţen na vkládání (a vykládání) tzv. Tokens 

(ţetonů) do (nebo ze) zásobníku. Pokud je v zásobníku místo, přikládají se ţetony definovanou 

rychlostí, dokud není zásobník plně obsaţen. Pakety, putující skrze směrovač, mohou projít jen 

v případě, zda je v zásobníku ţeton – laicky řečeno se jedná o jakousi „propustku paketu“. 

Hodnota ţetonů je samozřejmě sniţována při kaţdém průchodu paketu, přičemţ závisí také na 

velikosti paketu (čím větší paket, tím více ţetonů se odebere). Pokud v zásobníku není dostatek 

ţetonů, paket je zahozen. 

V mém případě pouţívám funkci CAR se dvěma zásobníky pro lepší komplexnost 

a flexibilitu. Jedná se o C zásobník a P zásobník. Do C zásobníku jsou vkládány ţetony podle 

tzv. Committed Information Rate (CIR – rychlost zavedení ţetonu do C zásobníku, tedy 

průměrná povolená rychlost provozu pro C zásobník) a velikost zásobníku se pak nazývá 

Committed Burst Size (CBS). Podobně pak do P zásobníku jsou vkládány ţetony podle tzv. 

Peak Information Rate (PIR – rychlost zavedení ţetonu do P zásobníku, tedy průměrná 

povolená rychlost provozu pro P zásobník) a velikost tohoto zásobníku se nazývá Peak Burst 

Size (PBS). Dále se celý provoz na směrovači řídí podle následujících pravidel: 

Pokud je dostatek ţetonů v C, pakety jsou označeny zeleně. Pokud je dostatek ţetonů 

v P a v C nikoliv, paket je značen ţlutě. Červeně jsou pak značeny pakety při nedostatku ţetonů 

v P i v C. Na základě barvy pak určujeme, zda paket zahodit či nikoliv. 

V mém případě tedy povoluji pro chování behavior1 výchozí provoz od 5 Mbit/s 

a maximální hodnota je 6 MBit/s. Pokud je tedy hodnota vyšší neţ 5, ale niţší neţ 6 Mbit/s, je 

paket řádně přeposílán. Můţeme však vidět, ţe v tomto případě jsem povolil všechnu 

propustnost na „všech barvách“ a tedy nebude zahazovat ani provoz nad 6Mbit/s. Toto, na první 

pohled bezúčelné, nastavení jsem nakonfiguroval z toho důvodu, abych na stejné třídě posléze 
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mohl předvést tvarování provozu. Server s tímto chováním bude tedy prioritní (například pro 

hlasové sluţby). Pokud bychom nastavili barvu red jako discard, docházelo by k zahazování 

paketu při rychlosti vyšší neţ 6 Mbit/s.  

V následujícím nastavení určuji, jakým způsobem se má směrovač chovat například 

k jinému, méně prioritnímu, serveru. Tento provoz je tedy nastaven na rychlost 2 Mbit/s. Pokud 

je rychlost překročena, pakety jsou zahazovány: 

[R1] traffic behavior behavior2 

[R1-behavior-behavior2] car cir 2000 green pass yellow discard 

red discard 

[R1-behavior-behavior2] quit 

 

Všechna chování musí být zavedena pod společnou provozní politiku s názvem policy1. 

Tedy třídě s názvem class1 je přiděleno prioritnější chování behavior1, zatímco třídě class2 je 

přiděleno méně prioritní chování behavior2: 

[R1] traffic policy policy1 

[R1-trafficpolicy-policy1] classifier class1 behavior behavior1 

[R1-trafficpolicy-policy1] classifier class2 behavior behavior2 

[R1-trafficpolicy-policy1] quit  

 

Posledním krokem omezení provozu je nastavení vytvořené politiky na zvolené 

rozhraní a určení směru dat, které se omezují (inbound – tedy data, která do rozhraní vstupují): 

[R1] interface gigabitethernet 0/0/0 

[R1-GigabitEthernet0/0/0] traffic-policy policy1 inbound 

 

Nyní je kompletně nastaveno omezování provozu se dvěma datovými toky, přičemţ EF 

je prioritním tokem, zatímco AF33 bude omezován. AF33 je tedy ten, který se stal středem 

zájmu při měření skrze přístroj Parascope. 

Pokud bychom nechtěli provoz omezovat skrze DSCP, je zde také moţnost rozdělit 

provoz například dle IP adres, které předem povolíme přes ACL – access control list. Následně 

tyto ACL určíme jako vstupní hodnoty pro naše jednotlivé třídy. [7][8] 

3.2 Testování omezování provozu 

Směrovač R2 byl nahrazen generátorem a analyzátorem provozu podle schématu 

zapojení (Obr. 3.2). Na generující port (pravý port Tx) byl, kromě IP adresy ve správném 

rozsahu, vloţen také údaj o tom, jaký typ DSCP provozu má být generován. Našim zkoumaným 
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provozem je AF33, coţ je, po převodu na hexadecimální tvar, hodnota 0x78.
7
 Na analýzu (levý 

port Rx) byla pouţita IP adresa 10.0.1.2, coţ byla IP adresa R2 rozhraní GE0/0/1. Fyzicky byla 

vytvořena smyčka, avšak logicky se svým způsobem jedná pořád o obdobné zapojení, jako 

u  nastavování QoS. 

 

Obrázek 3.2:  Topologie testování tvarování provozu s pomocí generátoru/analyzátoru 

 

Při tomto zapojení generoval generátor provoz ve třídě AF33 maximální rychlostí 

a analyzátor tato data přijímal maximální moţnou rychlostí 2 Mbit/s. Výsledky testování jsou 

vloţeny v příloze B.1. Důleţitá pole ve výpisu jsou označena červenou barvou a jedná se 

o vstupní (generovaná) a výstupní (analyzovaná) přenosovou rychlost v odstavci s názvem: All 

frames. Tyto rychlosti jsou označeny Tx a Rx. Přičemţ levá strana, zobrazovaná před 

hvězdičkami, značí přenosovou rychlost, kterou bylo z portu odesíláno (1000 Mb/s). Pravá 

strana značí přijímací přenosovou rychlost (1,99 Mb/s). Omezování provozu tedy fungovalo bez 

větších problémů. Směrovač R1 zahazoval pakety, aby docílil poţadované propustnosti. Dále 

jsou červeně zobrazeny IP adresy cíle a zdroje a také typ provozu v ToS v hexadecimální 

hodnotě. [6] 

3.3 Nastavení tvarování provozu 

Toto nastavení je velice jednoduché a závisí v podstatě jen na jediném příkazu: 

[R1] interface gigabitethernet 0/0/1 

[R1-GigabitEthernet0/0/1] qos gts cir 600 

 

Na rozhraní GE 0/0/1, tedy výstupní rozhraní z R1, je nastavena hodnota CIR (obdobné 

jako u omezování provozu) na 0,6 Mbit/s. GTS značí General Traffic Shaping a jedná se tedy 

o nastavení ţádaného tvarování provozu. Tato sluţba tedy nezahazuje pakety, ale pozdrţuje je 

v určitých časových intervalech, jak jiţ bylo popsáno v teoretické části této práce. Jakýkoliv 

výstupní provoz z R1 je tedy tvarován na hodnotu propustnosti 0,6 Mbit/s. [7][8] 

3.4 Testování tvarování provozu 

Toto testování probíhalo obdobně jako testování omezování provozu. Opět bylo pouţito 

stejné schéma zapojení a stejné IP adresy na generátoru/analyzátoru provozu. Jedinou změnou 

                                                      
7 Pro převody DSCP lze pouţít tabulku v příloze I.[19] 
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v nastavení byla obměna DSCP z AF33 na EF. Tento typ provozu totiţ nebyl nijak omezován 

na rychlosti, a proto z něj lze určit funkčnost tvarování provozu. I tvarování provozu bylo 

funkční, jak lze vyčíst z přílohy B.2. Obsah této přílohy je obdobný, jako v předchozím případě.  

3.5 Ověření funkčnosti omezování a tvarování provozu 

Operační systém Huawei směrovačů nabízí hned několik moţností otestování správného 

nastavení QoS parametrů. Prvním z nich je základní příkaz: 

[R1] display current-configuration 

 

V tomto výpisu je zobrazeno celkové nastavení daného směrovače. Jedná se o obdobu 

příkazu, který pouţívají Cisco zařízení: 

R1#   show running-config 

 

Ve výpisu je poté moţné vyčíst nastavení, která se na směrovači prováděla. Kompletní 

výpis s oběma funkčními nástroji je k dispozici v příloze B.3, kde je uceleně sepsáno celkové 

nastavení směrovače a samotné nastavení QoS je značeno červenou barvou. V nastavení je 

mimo jiné i hodnota CBS a PBS – tedy velikosti jednotlivých zásobníků, popsané výše. Za 

zmínku také stojí zobrazení přidělení nastavení na rozhraní.  

Dalšími moţnostmi ověření funkčnosti je například výpis: 

[R1]display traffic behavior user-defined  

  User Defined Behavior Information:                                             

    Behavior: behavior1                                                          

      Committed Access Rate:                                                     

        CIR 5000 (Kbps), PIR 6000 (Kbps), CBS 625000 (byte), PBS 750000 (byte)   

        Color Mode: color Blind                                                  

        Conform Action: pass                                                     

        Yellow  Action: pass                                                     

                      ExceedAction:pass  

 

    Behavior: behavior2                                                          

      Committed Access Rate:                                                     

        CIR 2000 (Kbps), PIR 0 (Kbps), CBS 376000 (byte), PBS 626000 (byte)      

        Color Mode: color Blind                                                  

        Conform Action: pass                                                     

        Yellow  Action: discard                                                  

        Exceed  Action: discard  

 

Tento obsahuje ucelenější informace o zvoleném CAR reţimu u omezování provozu. 

Lze vidět, ţe nás v tomto případě zajímá nastavení, které je nadefinované uţivatelem. Dále je ve 

výpisu název pouţitého chování a u něj nastavení, jakým přistupuje k příchozímu paketu. 

Zajímavou poloţkou ve výpisu je hodnota Color Mode. Tyto módy jsou ve směrovačích dva 
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a to pouţitý Blind mode a Aware mode a liší se v přístupu k hodnotě Tc a Tp. Jedná se 

o  hodnotu mnoţství ţetonů. Pokud je Tc < CBS, Tc je zvětšeno o 1, v opačném případě zůstává 

Tc na stejné hodnotě. Paket, který dorazí do směrovače s nastavením Blind mode, se chová 

podle následujících pravidel: 

 Tc-B >= 0, paket je označen zeleně a Tc je sníţeno o hodnotu B (velikost 

paketu). 

 Tc-B < 0 a zároveň Tp-B >= 0, paket je označen ţlutě a Tp je sníţeno 

o hodnotu B 

 Tp-B < 0, paket je označen červeně a Tc i Tp zůstávají beze změny. 

Při nastavení druhého módu, tedy Aware mode, je chování následovné: 

 Pokud je paket označen zeleně a má hodnotu Tc-B >= 0, je opět označen zeleně 

a Tc je sníţeno o B. 

 Pokud je paket označen zeleně nebo ţlutě a má hodnotu Tc-B < 0 and Tp-B >= 

0, paket je označen ţlutě a Tp je sníţeno o hodnotu B. 

 V jiném případě je paket označen červeně a Tc i Tp zůstávají beze změny. 

Je zřejmé, ţe druhý mód se pouţívá pro směrovače, které nejsou hraniční pro 

omezování provozu, jelikoţ se pouţívá pro jiţ jednou označené pakety. Proto byl v případě 

tohoto měření vyuţit mód „barvosleposti“. 

Další kontroly nastavení se u Huawei liší jen minimálně. Například následující příkaz 

generoval výpis, který se lišil jen v tom, ţe k politice kromě zadaného chování zobrazoval také 

třídu:  

[R1]display traffic policy user-defined             

[7][8] 

3.6 Kompatibilita směrovačů Huawei a Cisco s implementací 

omezování a tvarování provozu 

U této technologie je poněkud scestné porovnávat kompatibilitu dvou výrobců, 

zapojených v jedné síti, jelikoţ se většinou jedná jen o jeden směrovač, který omezuje nebo 

tvaruje provoz. Pro představu: byl nasazen Cisco směrovač (RC) za směrovač značky Huawei 

(RH), na kterém fungují zmíněné QoS nástroje. Na RC není potřeba cokoliv z QoS nastavovat, 

poněvadţ vše jiţ obstarává RH směrovač na svých linkách. V tomto ohledu je tedy směrovač 

Huawei plně kompatibilní se směrovačem Cisco a není zde jediný problém ve vzájemném 

propojování síťových zařízení dvou konkurenčních firem.  

Co se týče nastavení na zařízeních obou firem, je zde určitá podoba. Zde je uveden 

příklad tvarování provozu, prováděný na zařízeních Cisco: 

R1(config)#access-list 101 permit ip any any 

R1(config)#class-map PROVOZ 
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R1(config-cmap)#match access-group 101 

R1(config-cmap)#exit  

R1(config)#policy-map policy1 

R1(config-pmap)#class PROVOZ 

R1(config-pmap-c)#shape average 600000 

R1(config)#interface fastEthernet 0/1 

R1(config-if)#service-policy output policy1 

 

Jak je ze série příkazů vidno, nejprve se musí vytvořit ACL, který určuje, jaký provoz 

má být omezován (v tomto případě je všechen provoz na ACL 101 povolen, aby byla dodrţena 

shoda s předchozím nastavením tvarování provozu na Huawei). Poté je ACL přiřazen do třídy 

s názvem PROVOZ. Třetím krokem je přiřazení třídy do policy-map a určení hodnoty tvarování 

provozu, opět se shodnou hodnotou s Huawei směrovačem. Aţ poté je moţno přiřadit  policy-

map k jednotlivému rozhraní na směrovači. 

Těchto několik příkazů lze prakticky nahradit také příkazem, zadaném přímo na 

rozhraní, stejně jako u Huawei směrovače a dosáhnout tak stejného výsledku: 

Router(config-if)# traffic-shape rate 600000 

 

Tento příkaz funguje bezchybně. Důkazem budiţ, stejně jako u směrovače Huawei, část 

výpisu z měřicího přístroje Parascope GigE (Obr 3.3). Měření bylo prováděno stejným 

způsobem, jako měření na směrovačích Huawei. Generátor generoval přenosovou rychlostí 

100 Mb/s z portu Tx a přijímal data, jeţ prošla skrze nastavený směrovač a byla tvarována na 

hodnotu 0,6 Mb/s. Tuto hodnotu potvrzuje port analyzační – Rx. 

Z celkového testování je tedy zřejmé, ţe sady příkazů obou firem se téměř neliší.  

Přinejmenším podobným způsobem, jako u směrovače RH, lze vytvořit na zařízeních 

Cisco i omezování provozu. Jediným zásadním rozdílem můţe být pouţívání ACL, stejně jako 

v případě měření tvarování provozu. Opět jsou pro všechny IP adresy povoleny některé typy 

provozu (ef a af33): 

R1(config)#access-list 101 permit ip any any dscp ef 

R1(config)#access-list 102 permit ip any any dscp af33 

 

Poté jsou ACL přidělovány jednotlivým třídám (class1 a class2), aby mohly být 

zařazeny pod jednotnou provozní politiku: 

R1(config)#class-map class1 

R1(config-cmap)#match access-group 101 
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R1(config-cmap)#exit  

R1(config)#class-map class2 

R1(config-cmap)#match access-group 102 

R1(config-cmap)#exit  

 

ACL lze také úplně vynechat a nahradit je mnohem elegantnějšími příkazy: 

R1(config)#class-map class1 

R1(config-cmap)#match ip dscp ef 

R1(config-cmap)#exit  

R1(config)#class-map class2 

R1(config-cmap)#match ip dscp af33 

R1(config-cmap)#exit  

 

V policy-map poté, podobným způsobem jako u Huawei, zvolíme CIR a PIR a akce, 

které se mají vykonávat při jednotlivých situacích, přičemţ hodnoty CIR a PIR jsou udávány 

v jednotkách bitů za sekundu. Toto nastavení poté musíme přiřadit pod zvolené rozhraní 

závěrečným příkazem.  

R1(config)#policy-map policy1 

R1(config-pmap)#class class1 

R1(config-pmap-c)#police cir 5000000 pir 6000000 conform-action 

transmit exceed-action transmit violate-action transmit 

R1(config-pmap-c)#exit 

R1(config-pmap)#class class2 

R1(config-pmap-c)#police cir 2000000 conform-action transmit 

exceed-action drop 

R1(config-pmap-c)#exit 

R1(config)#interface fastEthernet 0/1 

R1(config-if)#service-policy output policy1 

 

Funkčnost byla opět ověřena pomocí měřicího přístroje Parascope. Ukázka z výstupu je 

zobrazena na konci kapitoly (Obr. 3.4). Na obrázku můţeme vidět maximální generující 

přenosovou rychlost z portu Tx a poté přenosovou rychlost, která je přijímaná portem Rx. 

Přenosová rychlost na Rx by měla, podle nastavení popsaného výše, dosahovat maximálně 
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2 Mb/s. Ve výpisu je tato hranice lehce překročena, avšak se nejedná o ţádnou kritickou 

hodnotu, kdyţ uváţíme, ţe je filtrována ze 100 Mb/s. Na chybě měření se můţe podílet měřicí 

přístroj, nebo HW či SW sloţka směrovače. V příloze B.4 je taktéţ přiloţeno celkové nastavení 

směrovače Cisco v podobě výpisu show running-configuration. 

Jednotlivá nastavení omezování a tvarování provozu na obou směrovačích jsou si velice 

podobná. Směrovače Cisco jsou moţná mírně sloţitější pro nastavování, neţ směrovače 

Huawei. Ty jsou, dle mého názoru jednodušší na administraci (například přehledný příkaz 

display this). [11] [12] [13] 

 

Obrázek 3.3:  Částečný výpis měřicího přístroje Parascope GigE z měření tvarování provozu 

na Cisco směrovači 

 

Obrázek 3.4:  Částečný výpis měřicího přístroje Parascope GigE z měření omezování provozu 

na Cisco směrovači pro provoz af33 
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4 Realizace prioritizace provozu 

Druhým zvoleným QoS nástrojem se stala, často pouţívaná, prioritizace provozu, 

pracující na principu tvorby jednotlivých front, pro jednotlivé typy provozu. S tímto nástrojem 

bývá spojován ještě jeden nástroj a to předcházení zahlcení. Detailněji jsou oba QoS prvky 

popsány v kapitole 1.2.3. Nejprve je zapotřebí popsat typy front, které pouţívá přímo směrovač 

Huawei. Tímto se zabývá první, teoretičtější, podkapitola tohoto testování. 

4.1 Typy front směrovačů Huawei 

Huawei směrovače pouţívají několik typů front. Nejjednodušší z nich je Priority 

queuing. Tato fronta je jiţ popsaná v teoretické části diplomové práce (kapitola 1.2.3) a na 

přístrojích Huawei funguje naprosto totoţně. Nevýhodou této fronty je skutečnost, ţe na pakety 

s niţší prioritou můţe být vyhrazena velmi nízká přenosová rychlost.  

Dalším typem pouţívané fronty je WRR (Weighted Round Robin – jedná se 

o vyvaţovanou cyklickou obsluhu všech front). Tato fronta je podobná frontě Weighted fair 

a Custom. Pro kaţdou frontu je vyhrazen určitý čas obsluhy. Tímto jsou cyklicky obsluhovány 

všechny fronty a dochází k odbourání nevýhody PQ a je zajištěna minimální rychlost i pro 

fronty s nejniţší prioritou. Toto vede k dobrému rozvrţení propustnosti linky. WRR má také 

nevýhody. WRR přiděluje přenosovou rychlost v závislosti na počtu paketů. Pokud je známá 

(nebo je stejná) průměrná délka paketu v kaţdé frontě, můţe směrovač určit váhu paketu a tím 

i získat poţadovanou propustnost pro jednotlivé fronty. Nelze však určit váhu paketu, pokud se 

průměrná délka paketu v kaţdé frontě mění. Další nevýhodou je to, ţe nelze obsluhovat pakety, 

které potřebují nízkou hodnotu zpoţdění, jako například pakety hlasových sluţeb. Tyto pakety 

totiţ nebudou doručeny včas. 

DRR (Deficit Round Robin) je další pouţívaná fronta u směrovačů Huawei. Její funkce 

je podobná WRR, avšak místo toho, aby byla propustnost front přidělována v závislosti na 

počtu paketů, je přidělována v závislosti na délce paketů. Pokud je tato délka v jedné frontě 

překročena, DRR dovolí frontu obslouţit, avšak na této frontě vzniká „deficit váhy“. Fronta je 

pak obslouţena aţ v době, kdy je tento deficit vymazán a váha fronty je opět v kladných 

hodnotách. V opačném případě je při cyklické obsluze vynechávána. Tato funkce umoţňuje 

obsluhovat i dlouhé pakety. Jedinou nevýhodou zůstává nemoţnost obsluhy paketů hlasových 

sluţeb v reálném čase. 

Další frontou, kterou směrovač Huawei vyuţívá, je WFQ (Weighted Fair Queue). Tato 

fronta je schopná zajistit přidělování síťových zdrojů rovnoměrně mezi několik front. Dochází 

tak k optimalizaci zpoţdění paketu a variability zpoţdění. Pakety jsou rozdělovány na základě 

priority. Pakety s vyšší prioritou mají pochopitelně přednost před pakety s prioritou niţší. 

Priorita je určovaná například pomocí IP adresy, ať zdrojové či cílové. Stejně tak podle TCP 

a UDP portu, či podle IP precedence v ToS poli. WFQ alokuje šířku pásma na odchozím 

rozhraní pro kaţdý datový tok na základě priority a tok s nejniţší prioritou dostane nejniţší 

hodnotu propustnosti, tedy nejniţší přenosovou rychlost. Navíc WFQ poskytuje velké mnoţství 
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front. Často je WFQ pouţívána pro výchozí provoz – tedy ten, který není nijak upřednostňován 

(Best effort).  

Tyto čtyři fronty jsou základem pro Huawei směrovače. Samozřejmě se dají 

i kombinovat. Kombinace front je v mnoha případech nutností, protoţe kaţdá fronta přináší 

výhody, nutné k obsluze určitých typů dat, avšak ta samá fronta má nevýhody pro jiné typy dat. 

Při kombinaci PQ/WRR, PQ/WFQ  anebo PQ/DRR dochází k tomu, ţe je vyuţito vlastnosti PQ, 

tedy ţe mohou být přenášeny pakety, závislé na nízkém zpoţdění. Zároveň je zde vyuţita 

výhoda ostatních front, které nezanedbávají obsluhy paketů s niţší prioritou. PQ je v tomto 

případě vyuţita jako obdoba LLQ fronty u Cisco směrovače.  

Posledním typem fronty je CBQ (Class-Based Queuing). Jedná se o rozšíření WFQ 

a řadí pakety dle DSCP nebo IP precedence, podle rozhraní, typu protokolu a mnoha dalších. 

Pokud paket, který nelze zařadit do ţádné z front, dorazí do směrovače, je zařazen do výchozí 

fronty. CBQ má několik typů front, první z nich je EF, která slouţí pro pakety, choulostivé na 

vysoké zpoţdění, je to tedy fronta s nejvyšší prioritou. Do EF fronty lze vloţit více typů paketů 

a kaţdému nastavit jinou přenosovou rychlost. Pakety v ostatních frontách jsou odesílány aţ 

poté, kdyţ je EF fronta prázdná, nebo je dosaţeno maxima povolené přenosové rychlosti EF. 

Nejčastěji jsou na těchto frontách odesílány UDP VoIP pakety, které mohou pracovat s tail 

drop, nikoliv však s WRED. Dalším typem jsou AF fronty. Kaţdá AF fronta můţe obsluhovat 

jen jeden typ paketů. Kaţdé frontě je uţivatelem přidělena přenosová rychlost a dochází ke 

spravedlivému rozdělování propustnosti. Pokud není linka zatíţena na své maximum, můţe 

rozdělit zbývající rychlost mezi fronty na základě váhy paketu. Pokud dojde k zahlcení linky, 

kaţdý typ paketu získá minimální rychlost. Můţe být vyuţit jak tail drop, tak WRED. Poslední 

frontou, pouţitou v CBQ je BE. Zde se řadí sluţby, které nepotřebují specifické chování QoS. 

BE je také výchozí frontou pro všechny typy paketu, které nelze přiřadit jinam. Pokud dojde 

k  přetečení přenosové rychlosti fronty, je pouţit tail drop nebo WRED mechanismus.   

Fronty, které jsou společností Huawei pouţívány mají jistou podobu s frontami 

společnosti Cisco, avšak nejsou zcela shodné. Pro lepší přehlednost je přiloţena tabulka (Tab. 

4.1). 

Tabulka 4.1: Podobnost front u Huawei a Cisco 

Huawei Cisco 

PQ PQ 

WRR CQ 

DRR MDRR 

WFQ WFQ 

CBQ CBWFQ 

[7][9] [10] 
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4.2 Nastavení prioritizace provozu 

V tomto zapojení bude vyuţita metoda CBQ, která se bude skládat z několika typů 

front, z nichţ kaţdé bude přiřazena jiná velikost přenosového pásma a tedy jiná přenosová 

rychlost. V měření jsou vyuţity fronty, známé jak z teoretické části (LLQ), tak z předchozí 

podkapitoly (AF a WFQ) 

Zvolené schéma zapojení je stejné, jako v předchozím testování (Obr. 4.1): 

 

Obrázek 4.1:  Topologie testování prioritizace provozu 

 

Zapojení opět vyuţívá směrování OSPF a na jednotlivá rozhraní jsou přiřazeny 

IP adresy podle topologie. V úvodu měření byl za R1 byl pouţit směrovač třídy AR1220V 

a jako R2 byl pouţit AR2200. Na směrovači R1 jsou nastavena QoS pravidla, která budou 

následně pouţita na rozhraní GE0/0/0. Nejprve se vytvoří klasifikace provozu – tedy pod 

jednotlivé názvy se přiřadí typ provozu:    

[R1] traffic classifier VOICE 

[R1-classifier-VOICE] if-match dscp ef 

[R1-classifier-VOICE] quit 

[R1] traffic classifier DATA 

[R1-classifier-DATA] if-match dscp af11 

[R1-classifier-DATA] quit 

[R1] traffic classifier DATA2 

[R1-classifier-DATA] if-match dscp af22 

[R1-classifier-DATA] quit 

 

Klasifikace po tomto nastavení obsahuje tři třídy a to třídu VOICE, do které se řadí 

pakety s nejvyšší prioritou a třídu DATA, do které se řadí pakety typu AF11 a DATA2 s pakety 

typu AF22. Nyní si podobným způsobem vytvoříme chování jednotlivých tříd: 

[R1] traffic behavior VOICE 

[R1-behavior-VOICE] queue llq bandwith 200 

[R1-behavior-VOICE] quit 

[R1] traffic behavior DATA 

[R1-behavior-DATA] queue af bandwith 1000 



 

Realizace prioritizace provozu 

- 25 - 

 

[R1-behavior-DATA] quit 

[R1] traffic behavior DATA2 

[R1-behavior-DATA] queue af bandwith 2000 

[R1-behavior-DATA] quit 

[R1] traffic behavior DEFAULT 

[R1-behavior-DEFAULT] queue wfq queue-number 16 

[R1-behavior-DEFAULT] quit 

 

V chování provozu s názvem VOICE je vytvořena fronta LLQ s přenosovou rychlostí 

0,2 Mb/s. Tato velikost je striktně zadána a za ţádných okolností nebude překročena. V chování 

provozu, které se nazývá DATA, je vytvořena fronta AF s přenosovou rychlostí 1 Mb/s 

a obdobně je v provozním chování se jménem DATA2 přidělena propustnost o hodnotě 2 Mb/s. 

Tyto dvě hodnoty však můţou být překročeny. To se děje v případě, kdyţ není rozhraní plně 

vyuţito. Hodnota zbývající propustnosti se poté rozdělí mezi AF fronty na základě váhy paketu. 

Poslední chování je vytvořeno pro výchozí provoz. Tedy pro provoz, který nebude zařazen do 

ţádné z předchozích front. Vyuţívá WFQ fronty a i kdyţ zde nelze nastavit výchozí rychlost, 

lze zvolit počet front, které budou pro výchozí provoz pouţity. Lze si všimnout, ţe pro 

DEFAULT frontu nebyla vytvořena ţádná speciální třida a to z toho důvodu, ţe je jiţ obsaţena 

v samotném základu operačního systému směrovače a není zapotřebí ji vytvářet. 

V dalším kroku jsou jednotlivé třídy sjednoceny s vytvořeným chováním a uceleny pod 

jednotnou provozní politiku: 

[R1] traffic policy QUEUE 

[R1-trafficpolicy-QUEUE] classifier DATA behavior DATA 

[R1-trafficpolicy-QUEUE] classifier DATA2 behavior DATA2 

[R1-trafficpolicy-QUEUE] classifier VOICE behavior VOICE 

[R1-trafficpolicy-QUEUE] classifier default-class behavior 

DEFAULT  

Tímto postupem jsou vytvořeny fronty, které jsou zařazeny pod CBQ mechanismus. 

Posledním krokem je přiřazení společné CBQ politiky na rozhraní. V tomto případě se jedná 

o rozhraní GE0/0/0 – samozřejmě na stejném směrovači, na kterém byly fronty 

nakonfigurovány: 

[R1-GigabitEthernet0/0/0] traffic-policy QUEUE outbound 

[R1-GigabitEthernet0/0/0] trust dscp 
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Druhý příkaz na rozhraní je nepovinný, neboť by měl být obsaţen jiţ ve výchozím nastavení 

směrovače. I přesto jsem jej, pro jistotu, vloţil na všechny pouţívané rozhraní směrovače. [7] 

4.3 Testování prioritizace provozu 

Nejprve byla zvolena obdobná metoda testování, jako v předchozím případě. Směrovač 

R2 byl nahrazen analyzátorem a generátorem Parascope GigE (Obr. 4.2). Na pravý port (Tx), 

který se chová jako generátor, byla nastavena IP adresa 10.0.2.1 s výchozí bránou na směrovač 

R1: 10.0.0.2. Obdobně byl nastaven levý port (Rx), který je nastaven jako přijímací, 

s IP adresou 10.0.1.2 a výchozí bránou 10.0.1.1. 

 

Obrázek 4.2:  Topologie testování prioritizace provozu s pomocí generátoru/analyzátoru 

 

Na generátoru bylo zapotřebí nastavit více datových toků najednou - tzv. Multistream. 

Pro účely měření byly spuštěny čtyři datové toky. AF11, AF22, EF a neprioritní provoz. 

Všechny tyto datové toky obdrţely shodně 25% přenosového pásma. Do směrovače jsou tedy 

generovány poţadované typy dat. Dále se musí, na přijímacím portu, nastavit filtr pro 

jednotlivé, ţádané datové toky.  

Měření jsem nejprve prováděl na směrovači řady AR1220V, tedy na nejslabším 

dostupném směrovači v laboratoři. Avšak při spuštění všech čtyř provozů najednou nedokázal 

směrovač udrţet stabilní přenosovou rychlost. Toto bylo nejspíše způsobeno slabším 

procesorem, který „nestíhal“ přerozdělovat provoz do jednotlivých front. Jelikoţ přenosová 

rychlost nezůstávala stabilní a měnila se velice rychle (Obr. 4.3 - Rx v celkovém součtu 

nedosahuje přenosové rychlosti Tx) a nepřibliţovala se maximální rychlosti linky, měření 

takovýmto způsobem by nebylo objektivní. Tento problém lze vyřešit sníţením přenosové 

rychlosti generování, nebo výměnou směrovače za rychlejší. 

Rozhodl jsem se pro druhou moţnost, abych ověřil, zda vyšší řady směrovačů nemají 

stejné problémy. Zvolil jsem tedy druhý směrovač vyšší řady AR2200. Nastavení na směrovači, 

ani na generátoru/analyzátoru se nezměnilo.  

 



 

Realizace prioritizace provozu 

- 27 - 

 

 

Obrázek 4.3:  Ukázka kolísání rychlosti na směrovači Huawei AR1220V 

Tento směrovač jiţ neměl se zpracováním více datových toků sebemenší problémy. 

Avšak zde vzniká jiná situace – AF fronty i přes své nastavené omezení fungují plnou rychlostí. 

Toto je způsobeno přerozdělováním zbylého nepouţívaného pásma. AF fronty jsou funkční, 

avšak je nelze změřit pomocí měřiče Parascope. Jako důkaz funkčnosti front však můţe 

poslouţit fronta LLQ. Ta má rezervovánu hodnotu, kterou nelze převýšit, a proto můţe být 

zobrazena skrze analyzátor (Obr. 4.4). Kdyby tato fronta nebyla nakonfigurována správně, Rx 

by přijímal provoz o přenosové rychlosti 250 Mb/s – maximální generovanou rychlostí pro EF 

provoz. Avšak díky LLQ frontě je tento provoz „ořezán“ na 0,2 Mb/s, jak byl nastaven na 

směrovači R1.  

 

Obrázek 4.4:  Část výpisu analýzy LLQ fronty 
 

Další moţností, jak zjistit, zda AF fronty fungují, je spustit na samotném směrovači 

statistiky front. Tento příkaz se provádí pomocí dvou, na sobě závislých, kroků. Nejprve je 

zapotřebí ve všech traffic behavior zapnout statistiky: 

[R1] traffic behavior DATA 

[R1-behavior-DATA] statistics enable 

[R1-behavior-DATA] quit 
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Po tomto kroku lze statistiky jednotlivých traffic behavior sledovat pomocí příkazu:  

[R1] display traffic policy statistics interface GigabitEthernet 

0/0/0 outbound 

 

Pro opravdový důkaz, ţe AF fronty fungují, je zapotřebí zapnout jen statistiky na AF 

frontách (podle potřeby i výchozí frontě), nikoliv na LLQ. Příkaz poté zobrazí následující výpis 

(Obr. 4.5):   

 

 

Obrázek 4.5:  Zobrazení řazení do AF front. 

Ve vrchní části výpisu je zobrazeno pouţívané rozhraní, název pouţité politiky 

a současná situace na rozhraní (OK! – rozhraní pracuje v pořádku). Lze si povšimnout, ţe data 

prochází skrze směrovač (kolonky Matched a Passed) a zároveň jsou všechny řazeny do front 

(řádek Queue Matched). Jelikoţ jsou sledována jen data z AF front, vyplývá z tohoto výpisu, ţe 

všechna data (AF11 a AF22) jsou úspěšně řazena do fronty a nedochází k ţádnému zahazování, 

jelikoţ zpracování dat směrovačem je rychlé a stihne obslouţit všechny typy dat. Avšak pokud 

přidáme ke sledování frontu LLQ, která má zadanou horní hranici přenosové rychlosti, výpis 

bude zobrazovat i určité procento zahozených paketů, protoţe přenosová rychlost generování je 

vyšší, neţ je na frontě LLQ povolena (Obr. 4.6). Všechny pakety jsou zde opět řazeny do front 

(hodnoty Packet/Bytes jsou stejné pro řádky Matched a Queue Matched) avšak některé pakety 
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musí být zahazovány z důvodu nízce nastavené přenosové rychlosti pro LLQ frontu (řádek 

Discarded).  

 

Obrázek 4.6:  Zobrazení řazení do AF a EF front 

Avšak tento výpis jen dokazuje, ţe jsou data řazena do správných front. Nedokazuje 

prioritizaci dat na základě DSCP. Abychom mohli dokázat, ţe data jsou správně prioritizována, 

je zapotřebí uměle sníţit rychlost na rozhraní a toto rozhraní poté zahltit. Vznikne tak uměle 

vytvořené „úzké hrdlo v síti“ a poté, pomocí analyzátoru Parascope, dokáţeme vypozorovat, 

zda prioritizace na základě DSCP funguje. 

Pro umělé sníţení rychlosti je zapotřebí zadat dva příkazy na rozhraní: 

[R1-GigabitEthernet0/0/0]undo negotiation auto 

[R1-GigabitEthernet0/0/0]speed 100 

 

Druhý příkaz sniţuje rychlost rozhraní z 1000 Mb/s na 100 Mb/s a nelze jej zadat, 

pokud před ním nezrušíme příkaz automatického vyjednávání. Po těchto dvou příkazech jiţ 

stačí jen zkontrolovat výpisy jednotlivých front na analyzátoru. Prozměnu jsem však nastavil 

chování front (traffic behavior) nikoliv zadáním rychlosti, ale procentuálně jsem propustnost 

linky rozdělil pomocí klíčového slova pct: 

[R1]traffic behavior DATA 

[R1-behavior-DATA]queue af bandwidth pct 20 

[R1-behavior-DATA]quit 
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[R1]traffic behavior DATA2 

[R1-behavior-DATA2]queue af bandwidth pct 60 

[R1-behavior-DATA2]quit 

[R1]traffic behavior VOICE 

[R1-behavior-VOICE] queue llq bandwidth pct 5 

 

V příloze C.1- C.4 jsou zobrazeny jednotlivé protokoly z analýzy, vytvořené pomocí 

Parascope GigE. Jak lze vyčíst z následujícího výpisu (Obr. 4.7), celková propustnost u rozhraní 

s upravenou rychlostí je přibliţně 90 Mb/s. Generátor generoval data přenosovou rychlostí 1000 

Mb/s. Rozhraní bylo tedy upraveno tak, aby přijímalo jen 10 % všech dat. Tímto se vytvořil 

„deficit“ propustnosti a směrovač byl „přinucen“ k pouţití prioritizace provozu. 

 

Obrázek 4.7:  Celková propustnost 100 Mb/s linky 

Při správné funkci prioritizace je hodnota AF11 fronty přibliţně 20 Mb/s, pro frontu 

AF22 je rezervováno 60 % přenosového pásma – tedy 60 Mb/s a pro frontu LLQ s daty EF je 

rezervováno 5 % – tedy 5 Mb/s. Zbytek přenosové rychlosti (15 Mb/s) je přidělen pro 

neprioritní provoz. Avšak jelikoţ se maximální přenosová rychlost na výstupu Rx pohybuje 

kolem 90 Mb/s, tak můţeme předpokládat, ţe i hodnota výchozí fronty WFQ bude asi o 10 

Mb/s niţší, jelikoţ z prioritních front se chybějící přenosová rychlost odebírat nebude.  

Je moţno si tento teoretický základ porovnat s jednotlivými výpisy z Parascope GigE 

analyzátoru. Přenosové rychlosti téměř odpovídaly předpokladům. Zatímco LLQ fronta se 

stabilně udrţovala pod hranicí 5 % propustnosti linky a fronta AF22 taktéţ (hodnota byla 

přibliţně o 3 % niţší) fronta AF11 dosahovala lehce nad 20 % z celkové propustnosti linky 

a nejspíše nebude náhoda, ţe byla přibliţně o 3 % vyšší, neţ by měla, dle teorie, být.  Zbývající 

propustnost (přibliţně 5 %) byla opravdu přiřazena pro neprioritní provoz. 

Prioritizace tedy funguje, avšak ne zcela přesně. Jisté nepřesnosti mohou být způsobeny 

měřicím přístrojem, avšak výrobce udává přesnost na setiny. Nepřesnosti mohou být také 

způsobovány softwarovou či hardwarovou sloţkou směrovače.  

V příloze C.5 můţeme shlédnout celkový výpis příkazu display current-configuration. 

Ve výpisu je zvýrazněno nastavení QoS, které bylo popsáno v této kapitole. Ve výpisu je 

zobrazeno jen procentuální dělení propustnosti. Výpis neobsahuje příkaz pro sníţení přenosové 
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rychlosti na rozhraní a to z důvodu, aby bylo zobrazeno jen funkční nastavení prioritizace 

provozu.[6][7] 

4.4 Kompatibilita směrovačů Huawei a Cisco s implementací 

prioritizace provozu 

Stejně jako u prvního měření, i zde je potřeba porovnat funkci prioritizace provozu na 

Huawei a Cisco směrovačích. A stejně jako v prvním měření, tak i zde nalezneme, co se 

konfigurace obou zařízení týče, mnoho podobností.  

Hned na úvod je potřeba si uvědomit, ţe Cisco směrovač disponuje jen fastethernet 

porty, coţ znamená, ţe rychlost generování bude desetkrát niţší, neţ u směrovače Huawei. 

Nejprve se na směrovači vytvoří jednotlivé třídy, kterým se přiřadí typ DSCP provozu. 

Zvolil jsem stejný typ provozu, jako u směrovače Huawei: 

R1-cisco(config)#class-map VOICE 

R1-cisco(config-cmap)#match ip dscp ef 

R1-cisco(config-cmap)#exit 

R1-cisco(config)#class-map DATA 

R1-cisco(config-cmap)#match ip dscp af11 

R1-cisco(config-cmap)#exit 

R1-cisco(config)#class-map DATA2 

R1-cisco(config-cmap)#match ip dscp af22 

R1-cisco(config-cmap)#exit  

Poté se jednotlivé třídy zařadí pod jednotnou politiku, přičemţ se jim přiřadí typ fronty 

(klíčové slovo priority značí frontu LLQ a klíčové slovo bandwidth je obdobou fronty AF 

u směrovače Huawei). Za typem fronty se nachází klíčové slovo pro nastavení propustnosti 

v procentech (percent) a pak samotná procentuální hodnota, která určuje prioritizaci podle třídy. 

Zbývající provoz je, pro podobnost měření, zařazen do WFQ fronty. Samozřejmostí je nastavení 

jednotlivých front i s číselnou hodnotou v Mb/s, stejně jako tomu je u směrovače Huawei. 

R1-cisco(config)#policy-map QUEUE 

R1-cisco(config-pmap)#class VOICE 

R1-cisco(config-pmap-c)#priority percent 10 

R1-cisco(config-pmap)#class DATA 

R1-cisco(config-pmap-c)#bandwidth percent 15 

R1-cisco(config-pmap)#class DATA2 

R1-cisco(config-pmap-c)#bandwidth percent 60 
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R1-cisco(config-pmap)#class class-default 

R1-cisco(config-pmap-c)#fair-queue  

R1-cisco(config-pmap-c)#exit  

R1-cisco(config-pmap)#exit 

 

Na závěr je na rozhraní přivedena námi vytvořená politika: 

R1-cisco(config)#interface fastEthernet 0/0 

R1-cisco(config-if)#service-policy output QUEUE 

Z důvodu testování je taktéţ sníţena rychlost rozhraní tak, aby bylo propouštěno jen 

10 % generovaných dat: 

R1-cisco(config-if)#speed 10 

Funkce QoS byla ověřena stejnou metodou, jako u Huawei směrovače. Pro ukázku jsou 

přiloţeny výpisy při měření jednotlivých AF front (Obr. 4.8). Jak můţeme vidět, tak ani zde 

nebyla prioritizace nejpřesnější a chovala se stejně jako u Huawei směrovače - fronta s niţší 

prioritou lehce přesahuje svůj rozsah (AF11 dosahuje 16 % propustnosti místo nastavených 

15 %), zatímco fronta s vyšší prioritou (AF22) nedosahuje nastavených 60 %, ale jen 50 %: 

 

Obrázek 4.8:  Výpisy funkce prioritizace na základě AF fronty (levý sloupec: AF11,pravý 

sloupec: AF22) 

Takový pokles můţe být způsoben operačním systémem či hardwarem směrovačem či 

nepřesnostmi na analyzátoru. Navíc při měření celkové propustnosti bylo přes směrovač 

propuštěno 90 % dat – 9 Mb/s, přibliţně stejné procento jako u směrovače Huawei. 

Jak si můţeme povšimnout, řešení prioritizace provozu na bázi CBQ (respektive 

CBWFQ) na obou zařízeních je hodně podobné. Na směrovačích prakticky dochází jen 

k minimální obměně některých klíčových slov. Jediným větším rozdílem při konfiguraci 

konkurenčních zařízení je fakt, ţe zatímco na směrovačích Huawei musíme vytvářet provozní 

chování jednotlivých tříd, abychom nastavili vlastnosti fronty, tak u směrovačů Cisco 

přidělujeme vlastnosti fronty aţ při vytváření politiky. Další malou změnou je například 

přehození pořadí klíčových slov u přiřazení politiky na rozhraní. Konfigurace obou zařízení je 

však velmi intuitivní, a pokud administrátor dokáţe nastavit prioritizaci provozu na směrovači 

jedné společnosti, tak by neměl mít problém s konfigurací konkurenčního směrovače.  
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Co se týče funkce a kvality jednotlivých front, oba směrovače na tom byly taktéţ 

podobně a u obou typů směrovačů docházelo k mírným odlišnostem. V případě směrovače 

Cisco byla AF22 fronta poněkud niţší, avšak, dle mého názoru, se nejedná o kritickou hodnotu. 

V příloze C.6 je zobrazen celkový výpis show running-config příkazu. Ten taktéţ, jako 

v případě směrovače Huawei, má červeně označeny prvky QoS a taktéţ je z něj odstraněno 

umělé sníţení rychlosti na rozhraní. [6][13] 



 

Realizace mapování a přeznačkování provozu, další typy tvarování 

- 34 - 

 

5 Realizace mapování a přeznačkování provozu, 

další typy tvarování 

Posledním rozsáhlým blokem testování se stalo mapování a přeznačkování provozu. 

Jedná se o důleţitou část v počítačových sítích z hlediska implementace QoS. Mapování 

a přeznačkování provozu totiţ pomáhá ke správnému rozdělení provozu do ţádaných tříd a také 

přeznačkovává pakety z jednoho typu paketu na typ jiný.
8
 

Přeznačkování či mapování je uţitečný nástroj hlavně pro přechod ze sítě, kde je 

pouţita VLAN (802.1p) do sítě, ve které je pouţito značení DSCP. Dalším příkladem můţe být 

pouţití na rozhraní sítě s pouţitím technologie MPLS a klasické sítě IP s pouţitím DSCP pole. 

Mapování a přeznačkování se tedy nejčastěji pouţívá na hraničním směrovači, jenţ odděluje 

dva různé typy počítačové sítě z hlediska pouţitého protokolu. To však neznamená, ţe 

administrátor nemůţe pouţít přeznačkování jen pro změnu jednoho typu DSCP na jiný. 

Směrovač AR2200 pouţívá pro mapování rozdělení typů provozu do softwarových front. 

V tomto měření je pouţíváno právě přeznačkovávání a mapování z jednoho typu DSCP 

na jiný typ DSCP. Tento mechanismus se můţe pouţívat například v následující situaci: Data 

putují třemi směrovači, zapojenými za sebou, přičemţ na krajních směrovačích je nastavena 

prioritizace či omezování a tvarování pro rozdílné typy provozu. Abychom nemuseli nastavení 

jednotlivých nástrojů QoS měnit (nebo je z jakéhokoliv důvodu změnit nemůţeme), můţeme na 

prostředním směrovači nastavit přeznačkování ţádaného typu dat. Také se můţe jednat 

o přeznačkování z důvodu přechodu z jedné části sítě, ve které je nutné určitý typ dat přenášet 

prioritněji do jiné části sítě, ve které jiţ jsou tato stejná data méně prioritní. 

Pro ukázku více technologií QoS je u přeznačkování paketu pouţito tvarování provozu 

avšak nikoliv to základní, které jiţ bylo realizováno v úvodním testování, ale jiná – pokročilejší 

metoda. U testování přeznačkování provozu je pouţito tvarování provozu, zasazené do fronty
9
. 

[7] [25] 

5.1 Nastavení přeznačkování provozu 

Přeznačkování provozu je méně praktický nástroj, neţ samotné mapování. Mapování 

provozu je v prvé řadě přehlednější a jednodušší na nastavení. Navíc má mapování provozu lépe 

uspořádané výpisy a proto se dá lépe administrovat. 

Zvolené schéma zapojení je stejné, jako v předchozích dvou testováních (Obr. 5.1). 

Stejně tak je pouţité směrování OSPF a adresování totoţné s testováním front v předchozí 

kapitole. Tento postup je pouţit také u mapování provozu, a proto bude v další části práce 

zmíněn jen slovně:  

                                                      
8V tomto případě se jedná o rozdělení z hlediska různých polí QoS v záhlavích. 

9 tzv. Queue - based traffic shaping. 
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Obrázek 5.1:  Topologie testování přeznačkování a mapování provozu 

Samotné nastavení přeznačkování provozu začíná vytvořením třídy, do které vloţíme 

podmínku. V tomto případě je do třídy vloţen všechen provoz typu AF11: 

[R1] traffic classifier c1 

[R1-classifier-c1] if-match dscp af11 

[R1-classifier-c1] quit 

 

Dále je zapotřebí zvolit chování provozu. Klíčové slovo remark má za následek 

přeznačkování paketu na zvolený typ provozu a klíčové slovo dscp určuje onen typ provozu.  

V tomto případě se jedná o AF22:  

[RouterA] traffic behavior b1 

[RouterA-behavior-b1] remark dscp af22 

[RouterA-behavior-b1] quit 

 

Poté se musí chování a třída přiřadit pod jednotnou politiku a přidělit na rozhraní. Při 

tomto testování bylo přiřazeno pro vstupní provoz na GE0/0/1: 

[R1] traffic policy p1 

[R1-trafficpolicy-p1] classifier c1 behavior b1 

[R1-trafficpolicy-p1] quit 

[R1] interface GigabitEthernet 0/0/1 

[R1-GigabitEthernet 0/0/1] traffic-policy p1 inbound 

 

Jako v předchozím testování, i zde je zapotřebí poslední příkaz, zadaný na všechna 

pouţitá rozhraní: 

[R1-GigabitEthernet 0/0/1] trust dscp 

[7] [25] 

5.2 Nastavení tvarování provozu ve frontě 

K testování přeznačkování provozu jsem přidal moţnost tvarování provozu ve frontách 

a to z důvodu jiţ zmíněného výše (moţnost otestovat více QoS nástrojů).  
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 Konfigurace tvarování ve frontě je velice jednoduchá a skládá se prakticky ze dvou 

příkazů. Nejprve se vytvoří tzv. queue-profile s libovolným jménem (PROFIL). Poté se 

v profilu přiřadí počet front pro tvarování (maximální počet front je 8). V případě tohoto 

testování bylo na všech 8 front přiřazeno tvarování provozu s hodnotou 20 Mb/s: 

[R1] qos queue-profile PROFIL   

[R1- queueprofile-PROFIL] queue 0 to 7 gts cir 20000  

 

Tento profil musí být přiřazen na rozhraní, které slouţí jako výstupní: 

[R1-GigabitEthernet 0/0/0] qos queue-profile PROFIL   

 

Pro nastavení omezování provozu ve frontách existuje více metod a toto byla jen jedna 

z nich. Tvarování provozu ve frontách můţe být pouţíváno i na jednotlivé typy provozu podle 

DSCP, avšak pro lepší vyhodnocení výsledků jsem tvarování pouţil na všechen průchozí 

provoz. [7] [25] 

5.3 Testování přeznačkování provozu a tvarování provozu ve frontě 

Testování probíhalo dvěma metodami. První metoda bylo měření skrze Parascope 

analyzátor. Toto testování bylo stejné, jako testování u předchozích nástrojů QoS (Obr. 5.2). Na 

generátoru Parascope byla nastavena hodnota DSCP AF11, avšak na analyzačním portu Rx byl 

nastaven filtr provozu na hodnotu DSCP AF22. Tímto jednoduchým principem je ověřena 

funkčnost přeznačkování provozu. Jakýkoliv provoz, který bude analyzován, totiţ musí nabývat 

DSCP AF22, přičemţ generátor generuje jen provoz AF11.  

Navíc lze podle přenosové rychlosti na generátoru určit funkčnost omezování provozu, 

stejně jako v testování č. 1 (kapitola č. 3). 

 

Obrázek 5.2:  Topologie testování přeznačkování provozu a tvarování provozu ve frontě s 

pomocí generátoru/analyzátoru 

 Výsledky testování jsou vloţeny v příloze D.1. Na portu Rx lze shlédnout příchozí 

provoz i přesto, ţe je generován DSCP AF11 a filtrován AF22, to značí funkční přeznačkování 

na směrovači R1. Navíc je na portu Rx tvarována přenosová rychlost na nastavených 20 Mb/s, 

coţ značí i funkčnost tvarování ve frontě.  

 Druhé testování závisí na softwarovém nástroji Wireshark, který bude nainstalován na 

koncové stanici mezi směrovačem R1 a analyzátorem (Obr. 5.3). Abychom však viděli všechen 

provoz, jdoucí mezi těmito dvěma zařízeními, musí být mezi ně vloţen rozbočovač. Tento 
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jednoduchý síťový prvek se v dnešní době pouţívá převáţně pro testování, díky své schopnosti 

přijímání veškerého provozu a rozesílání jej na ostatní porty. Tato vlastnost je vyuţita i v tomto 

měření. Rozbočovač tedy příjme veškerou komunikaci jdoucí ze směrovače R1 do analyzátoru a 

pošle její „kopii“ ke koncové stanici, na které bude komunikace analyzována pomocí programu 

Wireshark. 

 

Obrázek 5.3:  Topologie testování přeznačkování provozu s pomocí generátoru/analyzátoru 

a s programem Wireshark 

 Na síťovém analyzátoru Wireshark byl zaznamenán následující výpis (Obr. 5.4), který 

dokazuje, ţe DSCP pole (řádek Differentiated service field) je označeno jako AF22. Ve výpisu 

druhé vrstvy můţeme shlédnout zdroj: síťové zařízení (směrovač firmy Huawei) a jeho fyzickou 

MAC adresu. Dále cílové zařízení, coţ je analyzační port přístroje Parascope Gige. Ve výpisu 

IP můţeme shlédnout zdrojovou IP adresu (jedná se o IP adresu generujícího rozhraní Tx 

přístroje Parascope) a cílovou IP adresu (IP adresa analyzujícího rozhraní Rx).   

 Wireshark dokazuje, ţe za směrovačem jiţ byla hodnota DSCP AF22 i kdyţ generátor 

do směrovače posílal DSCP s hodnotou AF11.  

 

Obrázek 5.4:  Analýza DSCP pole pomocí programu Wireshark pro testování přeznačkování 

provozu na směrovači Huawei 

Pokud v programu Wireshark chceme zaznamenávat jen pakety s určitou hodnotou 

DSCP, zapíšeme do filtrovacího okénka příkaz:  

ip[1] & 0xfc == HODNOTA_DSCP_V_HEXADECIMÁLNÍM_TVARU 

 

Případně můţeme zachytit jeden z paketů ručně, rozkliknout pole Internet Protocol 

a pravým kliknutím na pole DSCP se dostat do nabídky filtrování. Zde poté najet kurzorem na 

moţnost  Apply as fillter  a následně moţnost Selected.  
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V příloze D.2 je vloţen kompletní výpis příkazu display current-configuration, který 

zobrazuje všechny pouţité příkazy na směrovači R1. [7] [14] [15] [25] 

5.4 Nastavení mapování provozu 

Směrovače Huawei však vyuţívají sofistikovanějšího řešení pro přeznačkování 

jednotlivých typů provozu. Toto řešení se nazývá mapování provozu a na rozdíl od 

přeznačkování je mnohem přehlednější a rychlejší pro konfiguraci a administraci. 

Jak jiţ bylo zmíněno na začátku kapitoly 5.1, pro konfiguraci bylo pouţito stejné 

schéma zapojení, směrovací protokol a adresování, jako v předchozím případě (Obr. 5.1). 

Pro vstup do reţimu nastavení mapování stačí zadat příkaz: 

[R1] qos map-table dscp-dscp 

 

Přičemţ poslední dvě klíčová slova oddělená pomlčkou (dscp-dscp) lze nahradit 

libovolnou kombinací z klíčových slov: dscp, dot1p, exp, lp. Klíčové slovo před pomlčkou 

udává typ provozu, který má být přepsán na jiný typ provozu, který pak určuje klíčové slovo za 

pomlčkou. Jelikoţ v tomto případě přepisujeme, kvůli moţnosti testování, jeden typ DSCP na 

typ jiný, zvolili jsme klíčová slova dscp-dscp. Dalším příkazem jiţ přepisujeme samotné 

hodnoty DSCP: 

[R1-maptbl-dscp-dscp]input 0 output 30  

 

Klíčové slovo input a číslo za ním značí typ provozu v DSCP, který má být přepsán. 

Klíčové slovo output a následující číslo pak určuje, na jakou hodnotu DSCP má být provoz 

převeden. Zde je převáděn neprioritní provoz na provoz, který má hodnotu AF33.
10

 

Velmi důleţitým příkazem je v tomto případě: 

[R1-GigabitEthernet0/0/0]trust dscp override  

 

Ten musí být zadán na všechna rozhraní. Důleţité je klíčové slovo override, které 

zajišťuje přepis jednotlivých hodnot DSCP. Bez tohoto příkazu nastavené mapování nefunguje, 

i kdyţ je ve výpisech zobrazováno jako spuštěné. [7] [25] 

 

5.5 Testování mapování provozu  

Mapování provozu lze jednoduše sledovat díky výpisu: 

[R1]display qos map-table  

                                                      
10 Pro přepočet z DSCP na lze opět pouţít převodní tabulku v příloze A.1. 
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Ten přehledně zobrazí celkové mapování všech dostupných QoS polí a jejich 

přeznačkování.  Pro ukázku je přiloţen zkrácený výpis tohoto příkazu (Obr. 5.5). Je moţno si 

povšimnout, ţe neprioritní provoz je přemapován na hodnotu DSCP 30 a zbylé hodnoty mají 

výchozí nastavení: 

 

Obrázek 5.5:  Zkrácený výpis příkazu display qos map-table 

Mapování provozu bylo otestováno stejným, dvojím způsobem, jako přeznačkování. 

Nejprve jen s pouţitím generátoru/analyzátoru Parascope GigE a poté s pouţitím rozbočovače 

a koncové stanice s programem Wireshark (Obr. 5.6). Pakety nyní putovaly ze směrovače 

Huawei do analyzátoru Parascope Gige, coţ dokazuje výpis druhé vrstvy. Dalším důkazem 

budiţ zdrojová a cílová IP adresa, která je stejná, jako při přeznačkování provozu. 

Je důleţité si povšimnout pole Differentiated Services Field, které jasně dokazuje 

změnu DSCP z neprioritních dat (0x00) na data prioritnějšího charakteru (0x78), tedy AF33. 

I mapování provozu fungovalo správně.   

Výpisy z analyzátoru Parascope Gige a celkové nastavení provozu (display current-

config) jsou zaznamenány v příloze D.3 a D.4. [7] [25] 

   

 

Obrázek 5.6:  Analýza DSCP pole pomocí programu Wireshark pro testování mapování 

provozu na směrovači Huawei 

 

5.6 Kompatibilita směrovačů Huawei a Cisco s implementací 

přeznačkování a tvarování provozu ve frontě 

Jako v předchozích případech, i zde dochází k výrazným podobnostem, co se nastavení 

QoS nástroje týče. Konfigurace přeznačkování provozu je následující – nejprve je zapotřebí 
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nastavit třídu, ve které bude zadán zvolený provoz, který chce administrátor přeznačkovat 

(V tomto případě se jedná o provoz typu AF11): 

R1-cisco(config)#class-map class1 

R1-cisco(config-cmap)#match ip dscp af11    

 

Poté se vytvoří politika provozu, do které je nutno zařadit danou třídu. V této třídě poté 

můţeme nastavit přeznačkování, které se zadává pomocí klíčové slova set. Jak je vidno, zbytek 

příkazu je stejný, jako u směrovačů Huawei: 

R1-cisco (config)#policy-map policy1     

R1-cisco (config-pmap)#class class1  

R1-cisco (config-pmap-c)#set dscp af22   

 

Nakonec je nutno přiřadit zvolenou politiku na rozhraní, jenţ má přeznačkovávat 

příchozí provoz: 

R1-cisco (config)#interface fastEthernet 0/0    

R1-cisco (config-if)#service-policy input policy1     

 

Toto je celá konfigurace přeznačkování provozu, avšak pro úplnou podobu konfigurace, 

tak i zde bylo přidáno omezování provozu ve frontě. Zde se však jedná o rozdílné nastavení, neţ 

tomu bylo na směrovači Huawei. Cisco totiţ nepodporuje stejné vytváření tvarování provozu ve 

frontě skrze „frontový profil“. Postup pro tvarování ve frontě je následující: 

Router(config)#class-map class2   

Router(config-cmap)#match any 

 

Pro veškerý provoz byla vytvořena třída a to proto, aby mohla být vytvořena společná 

politika: 

Router(config)#policy-map policy2                                                 

Router(config-pmap)#class class2  

Router(config-pmap-c)#shape average 20000000   

Router(config-pmap-c)# bandwidth 75000  

Ve společné politice je poté pomocí příkazu shape average přiřazena hodnota tvarování 

provozu v b/s a také je pro třídu vytvořena fronta. V tomto případě s nejvyšší moţnou hodnotou 

(jedná se o 75 % propustnosti rozhraní – více směrovač Cisco nepovolí). Tímto je pro celou 
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frontu vytvořeno omezování provozu. Jediné, co je zapotřebí udělat, je přiřadit politiku na 

rozhraní, kterým bude provoz vycházet:  

  

Router(config)#interface fastEthernet 0/1   

Router(config-if)#service-policy output policy2  

 

Takto vytvořené omezování provozu se nejvíce podobá tomu omezování, které bylo 

nastaveno na směrovači Huawei. 

Testování proběhlo stejně, jako v případě směrovačů Huawei. Nejprve byla funkčnost 

nástroje otestována jen pomocí analyzátoru/generátoru Parascope GigE a poté byl mezi 

analyzační port a směrovač zařazen rozbočovač s výstupem na koncovou stanici 

s nainstalovaným program Wireshark. 

Na analyzátoru bylo nastaveno generování dat ToS s hexadecimální hodnotou 28. Po 

přepočtu (Příloha A) víme, ţe se jedná o hodnotu AF11. Avšak na přijímací stranu byl nastaven 

filtr, který způsobil, ţe byla přijímaná data typu AF22 (ToS hexadecimální = 50). Jak můţeme 

vidět (Obr. 5.7), data jsou opravdu přijímána, navíc jsou díky nastavenému omezování provozu 

přijímána rychlostí 20 Mb/s (Rx Cur Traffic). Oba nástroje, pouţité zároveň, tedy fungují, jak je 

moţné si ověřit na následující části výpisu: 

  

Obrázek 5.7:  Část výpisu analyzátoru Parascope Gige, ověřující funkčnost přeznačkování 

a omezování provozu na směrovači Cisco 

 

Další ukázkou funkčnosti je jeden z přijatých paketů programem Wireshark (Obr. 5.8), 

který byl nasazen za směrovačem. Lze vidět, ţe data jsou jiţ přeznačkována na hodnotu DSCP 

AF22. Ve výpisu je opět zobrazena i druhá OSI vrstva, která zobrazuje dva nejbliţší přístroje, 

pracující s druhou vrstvou – směrovač Cisco jako zdrojový prvek a Parascope GigE jako cílový. 

Na IP vrstvě jsou opět zobrazeny IP adresy zdroje (generovací port) a cíle (analyzační port). 
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Obrázek 5.8:  Analýza DSCP pole pomocí programu Wireshark pro testování přeznačkování 

provozu na směrovači Cisco 

 

Přeznačkování provozu je tedy opět velmi podobné, co se nastavování týče, u obou 

konkurenčních směrovačů. Opět se v zásadě jedná jen o obměnu klíčového slova (remark = set), 

avšak funkčnost vypadá velice podobně. 

Co se mapování provozu týče, směrovače Cisco vyuţívají jen přeznačkování. Mapování 

provozu je vyuţíváno převáţně na přepínačích, kde jsou princip a nastavení velice podobné se 

směrovači Huawei. Příkazy se na přepínačích téměř neliší. Taktéţ je vytvořena mapa celkového 

provozu, jak tomu je u směrovače Huawei a taktéţ se musí pouţít příkaz pro podporu určitého 

typu pouţité QoS hlavičky na rozhraní (např. příkaz trust dscp). 

Co se kompatibility obou směrovačů týče, i zde dochází ke stejnému případu, jako 

v předchozích testováních. Jelikoţ je přeznačkování nastavováno jen na jediném směrovači 

a výstupní data jsou označena pomocí pole DSCP, se kterým všechny směrovače zacházejí 

stejně, není zde potřeba řešit problémy kompatibility. 

Celkové nastavení příkazu show running-config je zobrazeno v příloze D.5 a důleţitá 

nastavení jsou opět znázorněny červenou barvou. [26] [27][28] 
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6 Porovnání použitých QoS příkazů 

Tato poslední kapitola před závěrem shrnuje mnou pouţité QoS příkazy (pro směrovače 

Cisco i Huawei) do několika ucelených tabulek. Jedná se tedy o přehledný výpis a porovnání 

všech dosavadních příkazů a slouţí hlavně pro rychlou orientaci při konfiguraci QoS. 

Kaţdá tabulka se skládá ze tří částí, ve které je zleva zobrazen příkaz pro směrovače 

Huawei, obdobný příkaz pro směrovač Cisco a na závěr stručný popis příkazu. Stručný, protoţe 

všechny příkazy byly detailněji popsány v předchozích kapitolách. Povinné části příkazů jsou 

označeny lomenými závorkami, zatímco nepovinné části příkazů jsou označeny klasickými, 

kulatými závorkami.  

Tabulka 6.1: Porovnání příkazů pro tvorbu tříd, politiky a chování provozu na směrovačích 

Huawei a Cisco 

 

PŘÍKAZY PRO HUAWEI PŘÍKAZY PRO CISCO POPIS 

[R1] traffic classifier 

<jméno_třídy> 

 

R1(config)#class-map 

<jméno_třídy> 

 

Vytvoření třídy 

pro definování 

určitého provozu 

[R1-classifier-class1] if-match 

dscp <hodnota_ DSCP> 

R1(config-cmap)#match ip 

dscp <hodnota_ DSCP> 

 

Definice typu 

provozu 

[R1] traffic behavior 

<jméno_chování_provozu> 

 

R1(config-pmap)#class 

<jméno_vytvořené_třídy> 

 

Vytvoření 

určitého chování 

provozu11 

[R1] traffic policy 

<jméno_politiky> 

 

R1(config)#policy-map 

<jméno_politiky> 

 

Vytvoření 

politiky provozu 

[R1-trafficpolicy-policy1] 

classifier class1 behavior 

behavior1 

 

 Přiřazení třídy 

a chování 

provozu pod 

společnou 

politiku12 

[R1-GigabitEthernet0/0/0] traffic-

policy <jméno_politiky> 

<outbound/inbound> 

 

R1(config-if)#service-

policy <output/input> 

<jméno_politiky> 

 

Přiřazení 

společné politiky 

k rozhraní 

                                                      
11  V případě směrovače Cisco se nevytváří chování provozu samostatně. Příkaz se přiřazuje přímo do 

politiky provozu přiřazením určité, předem vytvořené, třídy. 

12 Chování provozu je přiřazeno k třídě při samotném vytváření chování - viz vytvoření určitého chování 

provozu. 
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Aby byly příkazy funkční, je důleţité sledovat, v jakém reţimu směrovače se příkazy 

zadávají. Proto je v tabulce zobrazen kompletní příkaz i s aktuálním reţimem směrovače. 

V první tabulce (Tab. 6.1) je vyobrazeno několik základních příkazů pro vytvoření 

třídy, politiky a chování provozu. Tyto příkazy vyuţívá většina nástrojů QoS, avšak se nejedná 

o příkazy, které přímo vytváří pravidla QoS. Jedná se o příkazy, které tyto pravidla přiřazují na 

zvolená rozhraní, či určují, které typy provozu se budou těmito pravidly řídit. 

Tabulka 6.2: Porovnání příkazů pro omezování a tvarování provozu na směrovačích Huawei 

a Cisco 

o 
[R1-GigabitEthernet0/0/1]  

qos gts cir <hodnota_gts> 

 

Router(config-if)# traffic-

shape rate <hodnota_gts> 

 

Vytvoření 

základního 

tvarování na 

rozhraní 

[R1-behavior-behavior1] car cir 

<hodnota_cir> pir <hodnota_pir>  

<green> <discard/pass> <yellow> 

<discard/pass> <red> <discard/pass> 

 

R1(config-pmap-c)#police cir 

<hodnota_cir>  pir 

<hodnota_pir>  <conform-

action> <drop/transmit> 

<exceed-action> 

<drop/transmit> <violate-

action> <drop/transmit> 

 

Vytvoření 

omezování 

provozu13 

 

Ve druhé tabulce (Tab. 6.2) je jiţ vyobrazena konfigurace QoS nástroje a to základní 

nastavení pro omezování a tvarování provozu, kterému se prakticky věnuje kapitola 3. 

 

Tabulka 6.3: Porovnání příkazů pro prioritizaci provozu na směrovačích Huawei a Cisco 
[R1-behavior-VOICE] queue llq 

bandwith [pct] <velikost_fronty> 

 

R1-cisco(config-pmap-

c)#priority [percent] 

<velikost_fronty> 

 

Vytvoření 

fronty LLQ 

[R1-behavior-DATA] queue af 

bandwith [pct] <velikost_fronty> 

 

R1-cisco(config-pmap-

c)#bandwidth [percent]  

<velikost_fronty> 

 

Vytvoření 

fronty AF 

[R1-behavior-DEFAULT] queue wfq 

queue-number <počet_front> 

 

R1-cisco(config-pmap-c)#fair-

queue  

 

Vytvoření 

fronty WFQ 

                                                      
13 U směrovače Huawei se jedná o vytvoření provozního chování, zatímco u směrovače Cisco je toto 

vytvářeno jiţ přímo ve společné politice přířazené třídě. 

Příkazy mohou být ještě rozšířeny o přeznačkování atd. Nejsou zde však uváděny, neboť je tabulka 

věnována jen omezování a tvarování provozu.  
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Třetí tabulka (Tab. 6.3) v pořadí se věnuje příkazům pro prioritizaci provozu. 

U směrovačů Huawei se jedná o CBQ fronty a u směrovačů Cisco se jedná o obdobné CBWFQ 

fronty. 

Tabulka 6.4: Porovnání příkazů pro tvarování provozu ve frontě na směrovačích Huawei 

a Cisco 
[R1- queueprofile-PROFIL] 

queue <číslo_fronty> (to 

<číslo fronty>) gts cir 

<hodnota_gts> 

Router(config-pmap-c)#shape 

average <hodnota_gts>    

Router(config-pmap-c)# bandwidth 

<velikost_fronty>     

Vytvoření 

fronty a GTS 

[R1-GigabitEthernet 0/0/0] qos 

queue-profile <název_profilu> 

  

Router(config-if)#service-policy 

<output/input> <název_politiky>   

Přiřazení 

tvarování na 

rozhraní 

 

Čtvrtá tabulka (Tab. 6.4) se věnuje tvarování provozu ve frontě a obsahuje jen dva 

důleţité příkazy pro funkci tohoto QoS nástroje. 

Tabulka 6.5: Porovnání příkazů pro přeznačkování a mapování provozu na směrovačích 

Huawei a Cisco 
[RouterA-behavior-b1] remark dscp 

<hodnota_dscp> 

 

R1-cisco (config-pmap-c)#set 

dscp <hodnota_dscp>  

 

Značkování 

jedné hodnoty 

DSCP na 

jinou 

[R1] qos map-table <typ_provozu> - 

<typ_provozu> 

 

 Vytvoření 

provozní 

mapy 

[R1-maptbl-dscp-dscp]input 

<hodnota_dscp> output 

<hodnota_dscp>   

 

 Namapování 

provozu 

[R1-GigabitEthernet0/0/0]trust 

<typ_provozu> override  

 

 Přiřazení typu 

provozu na 

jednotlivá 

rozhraní 

[R1]display qos map-table  

 

 Zobrazení 

celkové mapy 

provozu 

 

V tabulce (Tab. 6.5) je zobrazena implementace přeznačkování a mapování provozu. 

Jak jiţ bylo naznačeno v předchozí kapitole – směrovače Cisco nepodporují mapování provozu, 

a proto také nejsou v tabulce uvedeny. 
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Poslední tabulka (Tab. 6.6) zobrazuje všechny příkazy, které jsou vhodné pro sledování 

funcke QoS nástrojů, ale také obecné příkazy, které souvisí nejen s QoS, ale bez kterých by QoS 

v mnoha případech nebylo funkční. Proto je potřeba je zde uvést. 

Tabulka 6.6: Porovnání uţitečných příkazů pro kontrolu funkčnosti QoS na směrovačích 

Huawei a Cisco 
[R1-GigabitEthernet0/0/0]undo 

negotiation auto 

 

R1(config-if)#  no 

negotiation auto 

Vypnutí 

výchozího 

vyjednávání 

na rozhraní 

[R1-GigabitEthernet0/0/0]speed 

<hodnota> 

 

R1-cisco(config-if)#speed 

<hodnota> 

 

Nastavení 

rychlosti 

rozhraní 

(u Huawei 

musí být 

vypnuto 

vyjednávání) 

[R1-behavior-DATA] statistics 

enable 

 

 

 Zapnutí 

statistik pro 

chování 

provozu 

[R1] display traffic policy 

statistics interface 

GigabitEthernet 0/0/0 outbound 

 

R1#show interfaces 

fastEthernet 0/0 

Zobrazení 

statistik pro 

rozhraní 

[R1] display  

current-configuration 

 

R1# show running-config 

 

Zobrazení 

součastné 

konfigurace 

na směrovači 

[R1]display traffic behavior user-

defined                            

            

 

R1#show policy-map 

R1#show class-map 

Zobrazení 

chování 

provozu 

[R1]display traffic policy user-

defined             

 

R1#show policy-map Zobrazení 

společní 

politiky 

 

[7][11][12][13][25][26][28] 

 



 

Závěr 

- 47 - 

 

Závěr 

Všechny testované nástroje QoS se řadí pod, dnes převáţně vyuţívaný, model DiffServ 

a do diplomové práce byly vybrány hlavně z důvodu funkčnosti na směrovačích obou značek. 

Směrovače Huawei (typy AR1220V, AR2200 a AR3200), na kterých byly QoS nástroje 

testovány, podporují podle oficiálních konfiguračních příruček následující nástroje: mapování 

provozu, omezování a tvarování provozu, předcházení zahlcení, řízení datových toků (fronty) 

a takzvané hierarchické QoS. Samozřejmě – kaţdý uvedený nástroj QoS se větví do několika 

dalších typů. Kromě předcházení zahlcení a hierarchického QoS byly otestovány nástroje ze 

všech typů QoS. 

Jiţ při omezování a tvarování provozu si bylo moţné povšimnout velké podobnosti 

mezi oběma konfiguračními postupy. Při měřeních skrze analyzátor Parascope GigE jsem 

nezpozoroval ţádnou výraznou odlišnost. Na obou směrovačích byl provoz omezován či 

tvarován s vysokou přesností, jak se můţeme ujistit ve výpisech v příloze. Taktéţ, jak jiţ bylo 

zmíněno, problém s kompatibilitou nemohl nastat z toho důvodu, ţe nástroj QoS se nastavuje 

jen na jediném směrovači a nemá ţádnou souvislost se směrovačem následujícím, proto můţe 

být pouţit jakýkoliv směrovač. 

Při konfiguraci prioritizace provozu dochází k mírným odlišnostem jiţ v teorii. Fronty 

mají odlišné názvy, ač fungují na velmi podobném či stejném principu. Co se testování na 

analyzátoru týče, směrovač Huawei AR1220V měl, jakoţto nejslabší z dostupných směrovačů 

Huawei, problémy s přehlcením linky. Pokud byla na směrovač poslána data z více neţ dvou 

datových toků různého typu, bylo výsledkem kolísání přenosové rychlosti na výstupu. Při 

čtyřech různých datových tocích jiţ docházelo místy k poklesu rychlosti aţ o 60 %. Důvodem 

byl, dle mého názoru, slabší procesor v této řadě směrovačů. Z tohoto důvodu jsem také na 

tomto směrovači fronty netestoval. O řád vyšší směrovač jiţ tyto problémy neměl, pravé 

naopak – na rozhrání musela být uměle sníţena přenosová rychlost, abych dokázal funkčnost 

front při zahlcení rozhraní. 

U testování mapování a přeznačkování provozu došlo k první větší odlišnosti, co se 

nástrojů QoS týče. Směrovače Cisco totiţ mapování vůbec nepodporují a pracují pouze 

s přeznačkováním provozu. Mapování provozu totiţ obstarávají přepínače Cisco. U směrovačů 

Huawei je však implementováno i mapování provozu. Přeznačkování provozu pak pracuje na 

velmi podobném principu u obou firem a funguje bez sebemenších problémů, jak je popsáno 

v předchozích kapitolách. 

Při testování nástrojů QoS na směrovačích Huawei lze pociťovat určitou duplicitu se 

směrovači firmy Cisco. Klíčová slova byla velice podobná. Za všechny příkazy mohu uvést 

příklad: if-match na směrovačích Huawei a match na směrovačích Cisco. Často se také jednalo 

o čisté přehození pořadí klíčových slov, například při přiřazení politiky provozu na rozhraní. 

Pro připomenutí: u směrovače Cisco se jednalo o příkaz service-policy intput <jméno> zatímco 

u směrovače Huawei byl příkaz následující: traffic-policy <jméno> inbound. Opět si můţeme 

povšimnout i podobného znění klíčových slov. Tato podobnost však není na škodu. Ba naopak – 
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administrator se znalostí nastavování směrovače jedné firmy dokáţe, s malým teoretickým 

základem QoS, implementovat nástroje QoS i na směrovači konkurenční firmy. Jedinou větší 

rozlišností při nastavování QoS byla konfigurace chování provozu. U směrovače Huawei se 

muselo chování provozu vytvořit samostatně a poté ve společné politice přiřadit ke třídě, 

u směrovače Cisco se k politice přiřadila třída a tímto krokem se administrator dostal do reţimu 

nastavení chování provozu.    

Obecně mi u směrovačů Huawei vyhovoval výpis pro zobrazení nastavení reţimu, ve 

kterém jsem se právě nacházel (display this). Jedná se o velice účinný nástroj a u směrovačů 

Cisco mi po chvíli chyběl. Další obecnou výhodou Huawei, vůči směrovači Cisco, je nejen 

doplňování příkazů, ale i rotování mezi nimi pomocí tlačítka Tab. 

Jelikoţ nástrojů QoS je celá řada, pro budoucnost tohoto tématu bych doporučil další 

testování například s jinými nástroji, nebo rozšíření stávajících testovaných (více front 

u přioritizace, jiné typy prioritizace, jiné typy tvarování provozu, WRED, pouţití odlišného 

nastavení omezování provozu atd.). Pokud by došlo ke koupi vyšší řady směrovače Huawei, 

počet nástrojů QoS pro otestování by se značně rozrostl a rozhodně by postačil, dle mého 

názoru, na další témata diplomových a bakalářských prací. 

Co se návaznosti na konkrétní práce z ročníku týče, doporučil bych například sloučení 

technologie MPLS a některého z QoS nástrojů, jelikoţ QoS implementované na MPLS 

technologii je také velmi zajímavá kategorie testování a v samotné literatuře firmy Huawei je 

několik příkladů na toto téma. Dalším typem měření můţe být například testování QoS nástrojů 

s pomocí přepínačů Huawei, či kombinací přepínačů Cisco a směrovačů Huawei, nebo naopak.  

 Literatura pro toto téma v českém jazyce je takřka nulová. Všechny srozumitelné texty 

pro nastavení nástrojů QoS a jejich funkčnost na směrovačních Huawei jsou uvedeny převáţně 

v jazyce anglickém. I tyto texty jsou však mnohdy velmi strohé, hlavně, co se teoretického 

základu týče. Jednotlivé příkazy pro implementaci QoS jsou popsány velice stručně a, podle 

mého mínění, často takový popis nestačí. Uvedené příklady funkčnosti jednotlivých nástrojů 

jsou v několika málo případech více sloţité, neţ by bylo pro ukázku funkčnosti zapotřebí, ale 

nejedná se o velký problém. Často jsou tyto příklady uváděny i s přepínači Huawei, i kdyţ se 

jedná jen o návody pro směrovače. 

Největším přínosem mé diplomové práce je skutečnost, ţe na „českém internetu“ či 

v české literatuře se nevyskytuje takto ucelený přehled, co se týče QoS nástrojů na směrovačích 

firmy Huawei. V diplomové práci je taktéţ uveden detailní postup všech testovaných nástrojů 

a popis, jak dokázat jejich funkčnost. Tyto postupy mohou být pouţity pro měření v praktických 

cvičeních počítačových sítí, nejen kvůli porozumění funkčnosti jednotlivých QoS nástrojů, ale 

hlavně z důvodu uvědomění si, ţe v praxi se studenti nemusí setkat jen se směrovači firmy 

Cisco či Juniper. V neposlední řadě jsem se v diplomové práci pokusil dokázat, ţe směrovače 

Huawei mohou směle konkurovat ostatním velkým síťovým firmám a hrají tedy taktéţ nemalou 

roli ve světě počítačových sítí. 
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Příloha A:   QoS kalkulátor 

 

Tabulka A.1: Tabulka pro přepočty CoS, ToS, DSCP… [19] 
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Příloha B:   Výsledky testování omezování a tvarování provozu 

Výpis B.1:  Zobrazení omezování provozu na analyzátoru Parascope GigE (Huawei) 

User Information 

Save Time 

2014-1-17 13:15:14 

Setting 

MainPort 

Traffic Load: Const 

Traffic Rate:100.000% 

SingleStream Settings: 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Src Mac Number: 1 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-B7-4 

Des Mac Number: 1 

Src.IP: GigE(10.0.0.2) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 

Frm.type: Specify 1500 

TTL: 255 

TOS: 78 

AuxPort 

Port Not used 

TestResult:MainPort and AuxPort 

Rx(s) 116 *** 117 

All Frames 

Tx Cur Traffic(Mbps) 1000.00 *** 

0.00 

Rx Cur Traffic(Mbps) 0.00 *** 1.99 

Rx Data Traffic(Mbps) 0.00 *** 1.97 

Rx Cur Utility Ratio(%) 0.00 *** 

0.20 

Rx Avg Utility Ratio(%) 0.00 *** 

0.18 

Rx Max Utility Ratio(%) 0.00 *** 

0.44 

Tx Cur Frame Rate 82237 *** 0 

Rx Cur Frame Rate 0 *** 164 

Rx Avg Frame Rate 0 *** 150 

Rx Max Frame Rate 1 *** 365 

Tx Frames 8628028 *** 0 

Rx Frames 13 *** 17761 

Tx Bytes 12942043212 *** 0 

Rx Bytes 1066 *** 26624484 

Unicasts 0 *** 17749 

Multicasts 13 *** 12 

Broadcasts 0 *** 0 

VLAN Frm. 0 *** 0 

QinQ Frm. 0 *** 0 

IP Frm. 13 *** 17761 

TCP 0 *** 0 

UDP 0 *** 0 

VLAN ID -- *** -- 

VLAN Pri -- *** -- 

QinQ ID -- *** -- 

QinQ Pri -- *** -- 

Min Length 82 *** 82 

Max Length 82 *** 1500 

<64 0 *** 0 

=64 0 *** 0 

65~127 13 *** 12 

128~255 0 *** 0 

256~511 0 *** 0 

512~1023 0 *** 0 

1024~1518 0 *** 17749 

>1518 0 *** 0 

Tx FCS Err 0 *** 0 

Rx FCS Err 0 *** 0 

Tx IP Err 0 *** 0 

Rx IP Err 0 *** 0 

Tx PAUSE 2 *** 0 

Rx PAUSE 0 *** 0 

Rx Error 0 *** 0 

Collision 0 *** 0 

 

Test Frames 

Tx Cur Traffic(Mbps) 1000.00 *** 

0.00 

Rx Cur Traffic(Mbps) 0.00 *** 1.99 

Rx Data Traffic(Mbps) 0.00 *** 1.97 

Rx Cur UtilityRatio(%) 0.00 *** 0.20 

Rx Avg UtilityRatio(%) 0.00 *** 0.18 

Rx Max UtilityRatio(%) 0.00 *** 0.44 

Tx Cur FrameRate 82237 *** 0 

Rx Cur FrameRate 0 *** 164 

Rx Avg FrameRate 0 *** 149 

Rx Max FrameRate 0 *** 365 

Tx Frames 8628029 *** 0 

Rx Frames 0 *** 17749 

Tx Bytes 12942043212 *** 0 

Rx Bytes 0 *** 26623500 

Out of Seq. 0 *** 132 
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Výpis B.2: Zobrazení tvarování provozu na analyzátoru Parascope GigE (Huawei) 

User Information 

Save Time 

2014-1-17 13:34:17 

Setting 

MainPort 

Traffic Load: Const 

Traffic Rate:100.000% 

SingleStream Settings: 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Src Mac Number: 1 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-B7-4 

Des Mac Number: 1 

Src.IP: GigE(10.0.0.2) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 

Frm.type: Specify 1500 

TTL: 255 

TOS: B8 

AuxPort 

Port Not used 

TestResult:MainPort and AuxPort 

Rx(s) 305 *** 303 

All Frames 

Tx Cur Traffic(Mbps) 1000.00 *** 

0.00 

Rx Cur Traffic(Mbps) 0.00 *** 0.60 

Rx Data Traffic(Mbps) 0.00 *** 0.59 

Rx Cur Utility Ratio(%) 0.00 *** 

0.06 

Rx Avg Utility Ratio(%) 0.00 *** 

24.64 

Rx Max Utility Ratio(%) 0.00 *** 

99.73 

Tx Cur Frame Rate 82237 *** 0 

Rx Cur Frame Rate 0 *** 49 

Rx Avg Frame Rate 0 *** 20262 

Rx Max Frame Rate 1 *** 82020 

Tx Frames 9063915 *** 0 

Rx Frames 34 *** 6179599 

Tx Bytes 13595872488 *** 0 

Rx Bytes 2770 *** 9269354542 

Unicasts 1 *** 6179568 

Multicasts 33 *** 31 

Broadcasts 0 *** 0 

VLAN Frm. 0 *** 0 

QinQ Frm. 0 *** 0 

IP Frm. 33 *** 6179599 

TCP 0 *** 0 

UDP 0 *** 0 

VLAN ID -- *** -- 

VLAN Pri -- *** -- 

QinQ ID -- *** -- 

QinQ Pri -- *** -- 

Min Length 64 *** 82 

Max Length 82 *** 1500 

<64 0 *** 0 

=64 1 *** 0 

65~127 33 *** 31 

128~255 0 *** 0 

256~511 0 *** 0 

512~1023 0 *** 0 

1024~1518 0 *** 6179568 

>1518 0 *** 0 

Tx FCS Err 0 *** 0 

Rx FCS Err 0 *** 0 

Tx IP Err 0 *** 0 

Rx IP Err 0 *** 0 

Tx PAUSE 0 *** 0 

Rx PAUSE 0 *** 0 

Rx Error 0 *** 0 

Collision 0 *** 0 

 

Test Frames 

Tx Cur Traffic(Mbps) 1000.00 *** 

0.00 

Rx Cur Traffic(Mbps) 0.00 *** 0.60 

Rx Data Traffic(Mbps) 0.00 *** 0.59 

Rx Cur Utility Ratio(%) 0.00 *** 

0.06 

Rx Avg Utility Ratio(%) 0.00 *** 

24.64 

Rx Max Utility Ratio(%) 0.00 *** 

99.73 

Tx Cur Frame Rate 82237 *** 0 

Rx Cur Frame Rate 0 *** 49 

Rx Avg Frame Rate 0 *** 20262 

Rx Max Frame Rate 0 *** 82020 

Tx Frames 9063915 *** 0 

Rx Frames 0 *** 6179568 

Tx Bytes 13595872424 *** 0 

Rx Bytes 0 *** 9269352000 

Out of Seq. 0 *** 42 
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Výpis B.3: Zobrazení celkového nastavení na směrovači R1 (Huawei) pro omezování 

a tvarování provozu 

 

 [V200R003C00SPC200]                                                              

#                                                                                

 sysname R1                                                                      

#                                                                                

 snmp-agent local-engineid 800007DB030819A69BB703                                

 snmp-agent                                                                      

#                                                                                

cwmp                                                                             

 cwmp cpe connect retry 0                                                        

#                                                                                

 http timeout 3                                                                  

#                                                                                

 drop illegal-mac alarm                                                          

#                                                                                

set transceiver-monitoring disable                                               

#                                                                                                                             

traffic classifier class2 operator or                                            

 if-match dscp af33                                                              

traffic classifier class1 operator or                                            

 if-match dscp ef                                                                

#                                                                                

traffic behavior behavior1                                                       

 car cir 5000 pir 6000 cbs 625000 pbs 750000 green pass yellow pass red pass     

traffic behavior behavior2                                                       

 car cir 2000 cbs 376000 pbs 626000 green pass yellow discard red discard        

#                                                                                

traffic policy policy1                                                           

 classifier class1 behavior behavior1                                            

 classifier class2 behavior behavior2                                            

#                                                                                

aaa                                                                              

 authentication-scheme default                                                   

 authorization-scheme default                                                    

 accounting-scheme default                                                       

 domain default                                                                  

 domain default_admin                                                            

 local-user admin password cipher %$%$=i~>Xp&aY+*2cEVcS-

A23Uwe%$%$               

 local-user admin service-type http                                              

#                                                                                

firewall zone Local                                                              

 priority 16                                                                     

#                                                                                

interface Ethernet0/0/0                                                          



 

v 

 

#                                                                                

interface Ethernet0/0/1                                                          

#                                                                                

interface Ethernet0/0/2                                                          

#                                                                                

interface Ethernet0/0/3                                                          

#                                                                                

interface Ethernet0/0/4                                                          

#                                                                                

interface Ethernet0/0/5                                                          

#                                                                                

interface Ethernet0/0/6                                                          

#                                                                                

interface Ethernet0/0/7                                                          

#                                                                                

interface GigabitEthernet0/0/0                                                   

 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0                                               

 traffic-policy policy1 inbound                                                  

#                                                                                

interface GigabitEthernet0/0/1                                                   

 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0                                               

 qos gts cir 600 cbs 15000                                                       

#                                                                                

interface Cellular0/0/0                                                          

 link-protocol ppp                                                               

#                                                                                

interface Cellular0/0/1                                                          

 link-protocol ppp                                                               

#                                                                                

interface NULL0                                                                  

#                                                                                

ospf 1                                                                           

 area 0.0.0.0                                                                    

  network 10.0.0.0 0.0.0.255                                                     

  network 10.0.1.0 0.0.0.255                                                     

#                                                                                

user-interface con 0                                                             

 authentication-mode password                                                    

 set authentication password cipher 

%$%$L|8vG5vmH6b%Y'T".\>,,.vGG)|#R%\V>U>m/('$ 

user-interface vty 0 4                                                           

#                                                                                

wlan ac                                                                          

#                                                                                

voice                                                                            

 #                                                                               

 diagnose                                                                        

#                                                                                

return  
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Výpis B.4: Zobrazení celkového nastavení na směrovači R1 (Cisco) pro omezování 

a tvarování provozu 

                                                                                 

Current configuration : 1555 bytes                                               

!                                                                                

version 12.3                                                                     

service timestamps debug datetime msec                                           

service timestamps log datetime msec                                             

no service password-encryption                                                   

!                                                                                

hostname R1-cisco                                                                  

!                                                                                

boot-start-marker                                                                

boot-end-marker                                                                                                                                              

!                                                                                

no aaa new-model                                                                 

!                                                                                

resource policy                                                                  

!                                                                                

mmi polling-interval 60                                                          

no mmi auto-configure                                                            

no mmi pvc                                                                       

mmi snmp-timeout 180                                                             

ip subnet-zero                                                                   

ip cef                                                                                                                                                        

!                                                                                

no ip dhcp use vrf connected                                                                                                                                

!                                                                                

no ip ips deny-action ips-interface                                                                                                                        

!                                                                                

class-map match-all class2                                                       

 match ip dscp af33                                                              

class-map match-all class1                                                       

 match ip dscp ef                                                                                                                                            

!                                                                                

policy-map policy1                                                               

 class class1                                                                    

  police cir 5000000 pir 6000000                                                 

    conform-action transmit                                                      

    exceed-action transmit                                                       

    violate-action transmit                                                      

 class class2                                                                    

  police cir 2000000                                                             

    conform-action transmit                                                      

    exceed-action drop                                                           

!                                                                                

!                                                                                

interface FastEthernet0/0                                                        

 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0                                               
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 duplex auto                                                                     

 speed auto                                                                      

 service-policy output policy1                                                   

!                                                                                

interface FastEthernet0/1                                                        

 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0                                               

 duplex auto                                                                     

 speed auto                                                                      

 traffic-shape rate 600000 15000 15000 1000                                      

!                                                                                

interface Serial0/1/0                                                            

 no ip address                                                                   

 shutdown                                                                        

 clock rate 125000                                                               

!                                                                                

interface Serial0/1/1                                                            

 no ip address                                                                   

 shutdown                                                                        

 clock rate 125000                                                               

!                                                                                

interface Serial0/2/0                                                            

 no ip address                                                                   

 shutdown                                                                        

 clock rate 125000                                                               

!                                                                                

interface Serial0/2/1                                                            

 no ip address                                                                   

 shutdown                                                                        

 clock rate 125000                                                               

!                                                                                

router ospf 1                                                                    

 log-adjacency-changes                                                           

 network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0                                               

 network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0                                               

!                                                                                

ip classless                                                                                                                                                  

!                                                                                

ip http server                                                                   

no ip http secure-server                                                                                                                                     

!                                                                                

control-plane                                                                                                                                                

!                                                                                

line con 0                                                                       

line aux 0                                                                       

line vty 0 4                                                                     

 login                                                                           

!                                                                                

end  
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Příloha C:   Výsledky testování prioritizace provozu 

Výpis C.1: Zobrazení prioritizace provozu na analyzátoru Parascope GigE pro provoz 

AF11 (Huawei)

User Information 

 

Save Time 

2014-3-21 13:17:16 

 

Setting 

MainPort 

Traffic Load: Const 

Traffic Rate:100.000% 

MultiStream Settings: 

 

MultiStream1 Settings: 

Traffic Ratio:25% 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-6D-4F 

Src.IP: GigE(10.0.0.1) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 

Frm.type: Specify 1000 

TTL: 255 

TOS: 28 

 

MultiStream2 Settings: 

Traffic Ratio:25% 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-6D-4F 

Src.IP: GigE(10.0.0.1) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 

Frm.type: Specify 1000 

TTL: 255 

TOS: 50 

 

MultiStream3 Settings: 

Traffic Ratio:25% 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-6D-4F 

Src.IP: GigE(10.0.0.1) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 

Frm.type: Specify 1000 

TTL: 255 

TOS: 0 

 

MultiStream4 Settings: 

Traffic Ratio:25% 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-6D-4F 

Src.IP: GigE(10.0.0.1) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 

Frm.type: Specify 64 

TTL: 255 

TOS: b8 

 

AuxPort 

Port Not used 

 

TestResult:MainPort and AuxPort 

Rx(s) 57 *** 36 

 

All Frames 

Tx Cur Traffic(Mbps) 1000.00 *** 

0.00 

Rx Cur Traffic(Mbps) 0.00 *** 23.01 

Rx Data Traffic(Mbps) 0.00 *** 22.56 

Rx Cur Utility Ratio(%) 0.00 *** 

2.30 

Rx Avg Utility Ratio(%) 0.00 *** 

2.30 

Rx Max Utility Ratio(%) 0.00 *** 

2.32 

Tx Cur Frame Rate 460225 *** 0 

Rx Cur Frame Rate 0 *** 2820 

Rx Avg Frame Rate 0 *** 2824 

Rx Max Frame Rate 1 *** 2846 
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Tx Frames 16783245 *** 0 

Rx Frames 6 *** 102222 

Tx Bytes 4189534456 *** 0 

Rx Bytes 492 *** 102222000 

Unicasts 0 *** 102222 

Multicasts 6 *** 0 

Broadcasts 0 *** 0 

VLAN Frm. 0 *** 0 

QinQ Frm. 0 *** 0 

IP Frm. 6 *** 102222 

TCP 0 *** 0 

UDP 0 *** 0 

VLAN ID -- *** -- 

VLAN Pri -- *** -- 

QinQ ID -- *** -- 

QinQ Pri -- *** -- 

Min Length 82 *** 1000 

Max Length 82 *** 1000 

<64 0 *** 0 

=64 0 *** 0 

65~127 6 *** 0 

128~255 0 *** 0 

256~511 0 *** 0 

512~1023 0 *** 102222 

1024~1518 0 *** 0 

>1518 0 *** 0 

Tx FCS Err 0 *** 0 

Rx FCS Err 0 *** 0 

Tx IP Err 0 *** 0 

Rx IP Err 0 *** 0 

Tx PAUSE 0 *** 0 

Rx PAUSE 0 *** 0 

Rx Error 0 *** 0 

Collision 0 *** 0 

 

Test Frames 

Tx Cur Traffic(Mbps) 1000.00 *** 

0.00 

Rx Cur Traffic(Mbps) 0.00 *** 91.41 

Rx Data Traffic(Mbps) 0.00 *** 88.57 

Rx Cur Utility Ratio(%) 0.00 *** 

9.14 

Rx Avg Utility Ratio(%) 0.00 *** 

9.12 

Rx Max Utility Ratio(%) 0.00 *** 

9.14 

Tx Cur Frame Rate 460225 *** 0 

Rx Cur Frame Rate 0 *** 17781 

Rx Avg Frame Rate 0 *** 17757 

Rx Max Frame Rate 0 *** 17805 

Tx Frames 16783246 *** 0 

Rx Frames 0 *** 644113 

Tx Bytes 4189534456 *** 0 

Rx Bytes 0 *** 400076272 

Out of Seq. 0 *** 389168 

 

Výpis C.2: Zobrazení prioritizace provozu na analyzátoru Parascope GigE pro provoz 

AF22 (Huawei) 

 

User Information 

Save Time 

2014-3-21 13:18:4 

 

Setting 

MainPort 

Traffic Load: Const 

Traffic Rate:100.000% 

MultiStream Settings: 

 

MultiStream1 Settings: 

Traffic Ratio:25% 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-6D-4F 

Src.IP: GigE(10.0.0.1) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 

Frm.type: Specify 1000 

TTL: 255 

TOS: 28 

 

MultiStream2 Settings: 

Traffic Ratio:25% 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-6D-4F 

Src.IP: GigE(10.0.0.1) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 
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Frm.type: Specify 1000 

TTL: 255 

TOS: 50 

 

MultiStream3 Settings: 

Traffic Ratio:25% 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-6D-4F 

Src.IP: GigE(10.0.0.1) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 

Frm.type: Specify 1000 

TTL: 255 

TOS: 0 

 

MultiStream4 Settings: 

Traffic Ratio:25% 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-6D-4F 

Src.IP: GigE(10.0.0.1) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 

Frm.type: Specify 64 

TTL: 255 

TOS: b8 

 

AuxPort 

Port Not used 

 

TestResult:MainPort and AuxPort 

Rx(s) 106 *** 85 

 

All Frames 

Tx Cur Traffic(Mbps) 1000.00 *** 

0.00 

Rx Cur Traffic(Mbps) 0.00 *** 57.79 

Rx Data Traffic(Mbps) 0.00 *** 56.66 

Rx Cur Utility Ratio(%) 0.00 *** 

5.78 

Rx Avg Utility Ratio(%) 0.00 *** 

3.22 

Rx Max Utility Ratio(%) 0.00 *** 

5.79 

Tx Cur Frame Rate 465588 *** 0 

Rx Cur Frame Rate 0 *** 7083 

Rx Avg Frame Rate 0 *** 3952 

Rx Max Frame Rate 1 *** 7102 

Tx Frames 33715907 *** 0 

Rx Frames 11 *** 337055 

Tx Bytes 8420629672 *** 0 

Rx Bytes 902 *** 337055000 

Unicasts 0 *** 337055 

Multicasts 11 *** 0 

Broadcasts 0 *** 0 

VLAN Frm. 0 *** 0 

QinQ Frm. 0 *** 0 

IP Frm. 11 *** 337055 

TCP 0 *** 0 

UDP 0 *** 0 

VLAN ID -- *** -- 

VLAN Pri -- *** -- 

QinQ ID -- *** -- 

QinQ Pri -- *** -- 

Min Length 82 *** 1000 

Max Length 82 *** 1000 

<64 0 *** 0 

=64 0 *** 0 

65~127 11 *** 0 

128~255 0 *** 0 

256~511 0 *** 0 

512~1023 0 *** 337055 

1024~1518 0 *** 0 

>1518 0 *** 0 

Tx FCS Err 0 *** 0 

Rx FCS Err 0 *** 0 

Tx IP Err 0 *** 0 

Rx IP Err 0 *** 0 

Tx PAUSE 0 *** 0 

Rx PAUSE 0 *** 0 

Rx Error 0 *** 0 

Collision 0 *** 0 

 

Test Frames 

Tx Cur Traffic(Mbps) 1000.00 *** 

0.00 

Rx Cur Traffic(Mbps) 0.00 *** 91.39 

Rx Data Traffic(Mbps) 0.00 *** 88.54 

Rx Cur Utility Ratio(%) 0.00 *** 

9.14 

Rx Avg Utility Ratio(%) 0.00 *** 

7.78 

Rx Max Utility Ratio(%) 0.00 *** 

9.14 

Tx Cur Frame Rate 465588 *** 0 

Rx Cur Frame Rate 0 *** 17780 

Rx Avg Frame Rate 0 *** 15159 
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Rx Max Frame Rate 0 *** 18458 

Tx Frames 33715908 *** 0 

Rx Frames 0 *** 1295045 

Tx Bytes 8420629672 *** 0 

Rx Bytes 0 *** 804354488 

Out of Seq. 0 *** 749115 

 

Výpis C.3: Zobrazení prioritizace provozu na analyzátoru Parascope GigE pro provoz EF 

(Huawei) 

User Information 

Save Time 

2014-3-21 13:10:39 

 

Setting 

MainPort 

Traffic Load: Const 

Traffic Rate:100.000% 

MultiStream Settings: 

 

MultiStream1 Settings: 

Traffic Ratio:25% 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-6D-4F 

Src.IP: GigE(10.0.0.1) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 

Frm.type: Specify 1000 

TTL: 255 

TOS: 28 

 

MultiStream2 Settings: 

Traffic Ratio:25% 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-6D-4F 

Src.IP: GigE(10.0.0.1) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 

Frm.type: Specify 1000 

TTL: 255 

TOS: 50 

 

MultiStream3 Settings: 

Traffic Ratio:25% 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-6D-4F 

Src.IP: GigE(10.0.0.1) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 

Frm.type: Specify 1000 

TTL: 255 

TOS: 0 

 

MultiStream4 Settings: 

Traffic Ratio:25% 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-6D-4F 

Src.IP: GigE(10.0.0.1) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 

Frm.type: Specify 64 

TTL: 255 

TOS: b8 

 

AuxPort 

Port Not used 

 

TestResult:MainPort and AuxPort 

Rx(s) 35 *** 31 

 

All Frames 

Tx Cur Traffic(Mbps) 1000.00 *** 

0.00 

Rx Cur Traffic(Mbps) 0.00 *** 4.83 

Rx Data Traffic(Mbps) 0.00 *** 3.68 

Rx Cur Utility Ratio(%) 0.00 *** 

0.48 

Rx Avg Utility Ratio(%) 0.00 *** 

0.48 
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Rx Max Utility Ratio(%) 0.00 *** 

0.48 

Tx Cur Frame Rate 460232 *** 0 

Rx Cur Frame Rate 0 *** 7187 

Rx Avg Frame Rate 0 *** 7168 

Rx Max Frame Rate 1 *** 7212 

Tx Frames 14760093 *** 0 

Rx Frames 4 *** 229723 

Tx Bytes 3689249740 *** 0 

Rx Bytes 328 *** 14702272 

Unicasts 0 *** 229723 

Multicasts 4 *** 0 

Broadcasts 0 *** 0 

VLAN Frm. 0 *** 0 

QinQ Frm. 0 *** 0 

IP Frm. 4 *** 229723 

TCP 0 *** 0 

UDP 0 *** 0 

VLAN ID -- *** -- 

VLAN Pri -- *** -- 

QinQ ID -- *** -- 

QinQ Pri -- *** -- 

Min Length 82 *** 64 

Max Length 82 *** 64 

<64 0 *** 0 

=64 0 *** 229723 

65~127 4 *** 0 

128~255 0 *** 0 

256~511 0 *** 0 

512~1023 0 *** 0 

1024~1518 0 *** 0 

>1518 0 *** 0 

Tx FCS Err 0 *** 0 

Rx FCS Err 0 *** 0 

Tx IP Err 0 *** 0 

Rx IP Err 0 *** 0 

Tx PAUSE 0 *** 0 

Rx PAUSE 0 *** 0 

Rx Error 0 *** 0 

Collision 0 *** 0 

 

Test Frames 

Tx Cur Traffic(Mbps) 1000.00 *** 

0.00 

Rx Cur Traffic(Mbps) 0.00 *** 91.37 

Rx Data Traffic(Mbps) 0.00 *** 88.53 

Rx Cur Utility Ratio(%) 0.00 *** 

9.14 

Rx Avg Utility Ratio(%) 0.00 *** 

9.13 

Rx Max Utility Ratio(%) 0.00 *** 

9.16 

Tx Cur Frame Rate 460232 *** 0 

Rx Cur Frame Rate 0 *** 17793 

Rx Avg Frame Rate 0 *** 17761 

Rx Max Frame Rate 0 *** 17819 

Tx Frames 14760094 *** 0 

Rx Frames 0 *** 567351 

Tx Bytes 3689249740 *** 0 

Rx Bytes 0 *** 352330272 

Out of Seq. 0 *** 346112 

 

Výpis C.4: Zobrazení prioritizace provozu na analyzátoru Parascope GigE pro provoz BE 

(00)  (Huawei) 

User Information 

Save Time 

2014-3-21 13:9:48 

 

Setting 

MainPort 

Traffic Load: Const 

Traffic Rate:100.000% 

MultiStream Settings: 

 

MultiStream1 Settings: 

Traffic Ratio:25% 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-6D-4F 

Src.IP: GigE(10.0.0.1) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 

Frm.type: Specify 1000 

TTL: 255 

TOS: 28 

 

MultiStream2 Settings: 

Traffic Ratio:25% 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-6D-4F 
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Src.IP: GigE(10.0.0.1) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 

Frm.type: Specify 1000 

TTL: 255 

TOS: 50 

 

MultiStream3 Settings: 

Traffic Ratio:25% 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-6D-4F 

Src.IP: GigE(10.0.0.1) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 

Frm.type: Specify 1000 

TTL: 255 

TOS: 0 

 

MultiStream4 Settings: 

Traffic Ratio:25% 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-6D-4F 

Src.IP: GigE(10.0.0.1) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 

Frm.type: Specify 64 

TTL: 255 

TOS: b8 

 

AuxPort 

Port Not used 

 

TestResult:MainPort and AuxPort 

Rx(s) 68 *** 58 

 

All Frames 

Tx Cur Traffic(Mbps) 1000.00 *** 

0.00 

Rx Cur Traffic(Mbps) 0.00 *** 5.69 

Rx Data Traffic(Mbps) 0.00 *** 5.58 

Rx Cur Utility Ratio(%) 0.00 *** 

0.57 

Rx Avg Utility Ratio(%) 0.00 *** 

0.58 

Rx Max Utility Ratio(%) 0.00 *** 

0.63 

Tx Cur Frame Rate 459031 *** 0 

Rx Cur Frame Rate 0 *** 698 

Rx Avg Frame Rate 0 *** 712 

Rx Max Frame Rate 1 *** 766 

Tx Frames 27073973 *** 0 

Rx Frames 7 *** 41530 

Tx Bytes 6757271732 *** 0 

Rx Bytes 574 *** 41530000 

Unicasts 0 *** 41530 

Multicasts 7 *** 0 

Broadcasts 0 *** 0 

VLAN Frm. 0 *** 0 

QinQ Frm. 0 *** 0 

IP Frm. 7 *** 41530 

TCP 0 *** 0 

UDP 0 *** 0 

VLAN ID -- *** -- 

VLAN Pri -- *** -- 

QinQ ID -- *** -- 

QinQ Pri -- *** -- 

Min Length 82 *** 1000 

Max Length 82 *** 1000 

<64 0 *** 0 

=64 0 *** 0 

65~127 7 *** 0 

128~255 0 *** 0 

256~511 0 *** 0 

512~1023 0 *** 41530 

1024~1518 0 *** 0 

>1518 0 *** 0 

Tx FCS Err 0 *** 0 

Rx FCS Err 0 *** 0 

Tx IP Err 0 *** 0 

Rx IP Err 0 *** 0 

Tx PAUSE 0 *** 0 

Rx PAUSE 0 *** 0 

Rx Error 0 *** 0 

Collision 0 *** 0 

 

Test Frames 

Tx Cur Traffic(Mbps) 1000.00 *** 

0.00 

Rx Cur Traffic(Mbps) 0.00 *** 91.44 

Rx Data Traffic(Mbps) 0.00 *** 88.59 

Rx Cur Utility Ratio(%) 0.00 *** 

9.14 

Rx Avg Utility Ratio(%) 0.00 *** 

9.13 

Rx Max Utility Ratio(%) 0.00 *** 

9.15 
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Tx Cur Frame Rate 459031 *** 0 

Rx Cur Frame Rate 0 *** 17792 

Rx Avg Frame Rate 0 *** 17762 

Rx Max Frame Rate 0 *** 17808 

Tx Frames 27073974 *** 0 

Rx Frames 0 *** 1038334 

Tx Bytes 6757271732 *** 0 

Rx Bytes 0 *** 645416176 

Out of Seq. 0 *** 648005 

 

Výpis C.5: Zobrazení celkového nastavení na směrovači R1 (Huawei) pro prioritizaci 

provozu 

[V200R003C00SPC200] 

# 

 sysname R1 

# 

 snmp-agent local-engineid 800007DB030819A69B6D4D 

 snmp-agent  

# 

cwmp 

 cwmp cpe connect retry 0 

# 

 http timeout 3 

# 

 drop illegal-mac alarm 

# 

traffic classifier VOICE operator or 

 if-match dscp ef  

traffic classifier DATA2 operator or 

 if-match dscp af22  

traffic classifier DATA operator or 

 if-match dscp af11  

# 

traffic behavior VOICE 

 queue llq bandwidth pct 5 

 statistic enable 

traffic behavior DATA2                     

 statistic enable 

 queue af bandwidth pct 60 

traffic behavior DEFAULT 

 queue wfq queue-number 16 

traffic behavior DATA 

 statistic enable 

 queue af bandwidth pct 20 

# 

traffic policy QUEUE 

 classifier DATA behavior DATA 

 classifier DATA2 behavior DATA2 

 classifier VOICE behavior VOICE 

 classifier default-class behavior DEFAULT 

# 

aaa  

 authentication-scheme default 
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 authorization-scheme default 

 accounting-scheme default 

 domain default  

 domain default_admin  

 local-user admin password cipher %$%$=i~>Xp&aY+*2cEVcS-A23Uwe%$%$ 

 local-user admin service-type http 

# 

firewall zone Local                        

 priority 64 

# 

interface GigabitEthernet0/0/0 

 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0  

 trust dscp 

 traffic-policy QUEUE outbound 

# 

interface GigabitEthernet0/0/1 

 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0  

 trust dscp 

# 

interface GigabitEthernet0/0/2 

# 

interface Cellular0/0/0 

 link-protocol ppp 

# 

interface Cellular0/0/1 

 link-protocol ppp 

# 

interface NULL0 

# 

ospf 1  

 area 0.0.0.0                              

  network 10.0.0.0 0.0.0.255  

  network 10.0.1.0 0.0.0.255  

# 

user-interface con 0 

 authentication-mode password 

 set authentication password cipher 

%$%$s^N5H^BSA5C#5$ZLZ=i:,.o'DK.vKE=J#I$N=9)1cD[+.o*,%$%$ 

user-interface vty 0 4 

# 

wlan ac 

# 

voice  

 # 

 diagnose 

# 

Return 
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Výpis C.6: Zobrazení celkového nastavení na směrovači R1 (Cisco) pro prioritizaci 

provozu 

Current configuration : 1497 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname R1-cisco 

! 

boot-start-marker 

boot system flash:c2801-advipservicesk9-mz.124-22.T.bin 

boot-end-marker 

! 

logging message-counter syslog 

! 

no aaa new-model 

dot11 syslog 

ip source-route 

! 

ip cef     

no ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

voice-card 0 

! 

archive 

 log config 

  hidekeys 

!  

class-map match-all DATA 

 match ip dscp af11  

class-map match-all DATA2 

 match ip dscp af22  

class-map match-all VOICE 

 match ip dscp ef  

!          

policy-map QUEUE 

 class VOICE 

    priority percent 10 

 class DATA 

    bandwidth percent 15 

 class DATA2 

    bandwidth percent 60 

 class class-default 



 

xvii 

 

    fair-queue 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 service-policy output QUEUE 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/1/0 

 no ip address 

 shutdown 

 clock rate 125000 

! 

interface Serial0/1/1 

 no ip address 

 shutdown 

 clock rate 125000 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0 

 network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0 

! 

ip forward-protocol nd 

ip http server 

no ip http secure-server 

! 

control-plane 

! 

ccm-manager fax protocol cisco 

! 

mgcp fax t38 ecm 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

scheduler allocate 20000 1000 

end 
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Příloha D:   Výsledky testování přeznačkování a mapování provozu a omezování provozu ve 

frontě 

 

Výpis D.1: Zobrazení přeznačkování provozu (z AF11 na AF22) a tvarování provozu ve 

frontě na analyzátoru Parascope GigE (Huawei) 

 

User Information 

Save Time 

2014-4-3 10:33:36 

 

Setting 

MainPort 

Traffic Load: Const 

Traffic Rate:100.000% 

SingleStream Settings: 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Src Mac Number: 20 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-6D-4F 

Des Mac Number: 20 

Src.IP: GigE(10.0.0.1) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 

Frm.type: Specify 1500 

TTL: 255 

TOS: 28 

 

AuxPort 

Port Not used 

 

TestResult:MainPort and AuxPort 

Rx(s) 37 *** 35 

 

All Frames 

Tx Cur Traffic(Mbps) 1000.00 *** 

0.00 

Rx Cur Traffic(Mbps) 0.00 *** 20.01 

Rx Data Traffic(Mbps) 0.00 *** 19.74 

Rx Cur Utility Ratio(%) 0.00 *** 

2.00 

Rx Avg Utility Ratio(%) 0.00 *** 

1.18 

Rx Max Utility Ratio(%) 0.00 *** 

2.00 

Tx Cur Frame Rate 82236 *** 0 

Rx Cur Frame Rate 0 *** 1645 

Rx Avg Frame Rate 0 *** 974 

Rx Max Frame Rate 1 *** 1646 

Tx Frames 1693244 *** 1 

Rx Frames 6 *** 34170 

Tx Bytes 2539865512 *** 64 

Rx Bytes 474 *** 51252164 

Unicasts 1 *** 34168 

Multicasts 5 *** 2 

Broadcasts 0 *** 0 

VLAN Frm. 0 *** 0 

QinQ Frm. 0 *** 0 

IP Frm. 5 *** 34170 

TCP 0 *** 0 

UDP 0 *** 0 

VLAN ID -- *** -- 

VLAN Pri -- *** -- 

QinQ ID -- *** -- 

QinQ Pri -- *** -- 

Min Length 64 *** 82 

Max Length 82 *** 1500 

<64 0 *** 0 

=64 1 *** 0 

65~127 5 *** 2 

128~255 0 *** 0 

256~511 0 *** 0 

512~1023 0 *** 0 

1024~1518 0 *** 34168 

>1518 0 *** 0 

Tx FCS Err 0 *** 0 

Rx FCS Err 0 *** 0 

Tx IP Err 0 *** 0 

Rx IP Err 0 *** 0 

Tx PAUSE 0 *** 0 

Rx PAUSE 0 *** 0 

Rx Error 0 *** 0 

Collision 0 *** 0 

 

Test Frames 

Tx Cur Traffic(Mbps) 1000.00 *** 

0.00 
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Rx Cur Traffic(Mbps) 0.00 *** 20.01 

Rx Data Traffic(Mbps) 0.00 *** 19.74 

Rx Cur Utility Ratio(%) 0.00 *** 

2.00 

Rx Avg Utility Ratio(%) 0.00 *** 

1.18 

Rx Max Utility Ratio(%) 0.00 *** 

2.00 

Tx Cur Frame Rate 82236 *** 0 

Rx Cur Frame Rate 0 *** 1645 

Rx Avg Frame Rate 0 *** 974 

Rx Max Frame Rate 0 *** 1646 

Tx Frames 1693244 *** 0 

Rx Frames 0 *** 34168 

Tx Bytes 2539865448 *** 0 

Rx Bytes 0 *** 51252000 

Out of Seq. 0 *** 27 

 

Výpis D.2: Zobrazení celkového nastavení na směrovači R1 (Huawei) pro přeznačkování 

provozu a tvarování provozu ve frontě  

 

[R1-GigabitEthernet0/0/1]display current-configuration                           

[V200R003C00SPC200]                                                              

#                                                                                

 sysname R1                                                                      

#                                                                                

 snmp-agent local-engineid 800007DB030819A69B6D4D                                

 snmp-agent                                                                      

#                                                                                

cwmp                                                                             

 cwmp cpe connect retry 0                                                        

#                                                                                

 http timeout 3                                                                  

#                                                                                

 drop illegal-mac alarm                                                          

#                                                                                

 wlan ac-global carrier id other ac id 0                                         

#                                                                                

qos queue-profile PROFIL                                                         

  queue 0 to 7 gts cir 20000 cbs 500000                                          

#                                                                                

traffic classifier c1 operator or                                                

 if-match dscp af11                                                              

#                                                                                

traffic behavior b1                                                              

 remark dscp af22                                                                

#                                                                                

traffic policy p1                                                                

 classifier c1 behavior b1                                                       

#                                                                                

aaa                                                                              

 authentication-scheme default                                                   

 authorization-scheme default                                                    

 accounting-scheme default                                                       

 domain default                                                                  

 domain default_admin                                                            
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 local-user admin password cipher %$%$=i~>Xp&aY+*2cEVcS-A23Uwe%$%$               

 local-user admin service-type http                                              

#                                                                                

firewall zone Local                                                              

 priority 64                                                                     

#                                                                                

interface GigabitEthernet0/0/0                                                   

 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0                                               

 trust dscp                                                                      

 qos queue-profile PROFIL                                                        

#                                                                                

interface GigabitEthernet0/0/1                                                   

 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0                                               

 trust dscp                                                                      

 traffic-policy p1 inbound                                                       

#                                                                                

interface GigabitEthernet0/0/2                                                   

#                                                                                

interface Cellular0/0/0                                                          

 link-protocol ppp                                                               

#                                                                                

interface Cellular0/0/1                                                          

 link-protocol ppp                                                               

#                                                                                

interface NULL0                                                                  

#                                                                                

ospf 1                                                                           

 area 0.0.0.0                                                                    

  network 10.0.0.0 0.0.0.255                                                     

  network 10.0.1.0 0.0.0.255                                                     

#                                                                                

user-interface con 0                                                             

 authentication-mode password                                                    

 set authentication password cipher %$%$a%#w2qfczXtlSXT&->pA,.~5=xM^<;Z~j-

egDR2$ 

user-interface vty 0 4                                                           

#                                                                                

wlan ac                                                                          

#                                                                                

voice                                                                            

 #                                                                               

 diagnose                                                                        

#                                                                                

return   
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Výpis D.3: Zobrazení mapování provozu (z 00 na AF33) na analyzátoru Parascope GigE 

(Huawei) 

User Information 

Save Time 

2014-4-3 12:0:19 

Setting 

MainPort 

Traffic Load: Const 

Traffic Rate:100.000% 

SingleStream Settings: 

Frm. Type:DIX 

Protocol layer:IP layer 

Protocol type: FE(eb) 

Src.Mac: GigE(0-24-8-1-70-13) 

Src Mac Number: 20 

Des.Mac: 8-19-A6-9B-6D-4F 

Des Mac Number: 20 

Src.IP: GigE(10.0.0.1) 

Dest.IP: 10.0.1.2 

VLAN: No 

Frm.type: Specify 1500 

TTL: 255 

TOS: 0 

 

AuxPort 

Port Not used 

TestResult:MainPort and AuxPort 

Rx(s) 350 *** 345 

All Frames 

Tx Cur Traffic(Mbps) 1000.00 *** 

0.00 

Rx Cur Traffic(Mbps) 0.00 *** 999.98 

Rx Data Traffic(Mbps) 0.00 *** 

986.82 

Rx Cur Utility Ratio(%) 0.00 *** 

100.00 

Rx Avg Utility Ratio(%) 0.00 *** 

5.60 

Rx Max Utility Ratio(%) 0.00 *** 

100.00 

Tx Cur Frame Rate 82237 *** 0 

Rx Cur Frame Rate 0 *** 82235 

Rx Avg Frame Rate 0 *** 4606 

Rx Max Frame Rate 1 *** 82235 

Tx Frames 8765957 *** 1 

Rx Frames 37 *** 1589195 

Tx Bytes 13148936224 *** 64 

Rx Bytes 3034 *** 2383791082 

Unicasts 0 *** 1589194 

Multicasts 37 *** 1 

Broadcasts 0 *** 0 

VLAN Frm. 0 *** 0 

QinQ Frm. 0 *** 0 

IP Frm. 37 *** 1589195 

TCP 0 *** 0 

UDP 0 *** 0 

VLAN ID -- *** -- 

VLAN Pri -- *** -- 

QinQ ID -- *** -- 

QinQ Pri -- *** -- 

Min Length 82 *** 82 

Max Length 82 *** 1500 

<64 0 *** 0 

=64 0 *** 0 

65~127 37 *** 1 

128~255 0 *** 0 

256~511 0 *** 0 

512~1023 0 *** 0 

1024~1518 0 *** 1589194 

>1518 0 *** 0 

Tx FCS Err 0 *** 0 

Rx FCS Err 0 *** 0 

Tx IP Err 0 *** 0 

Rx IP Err 0 *** 0 

Tx PAUSE 0 *** 0 

Rx PAUSE 0 *** 0 

Rx Error 0 *** 0 

Collision 0 *** 0 

 

Test Frames 

Tx Cur Traffic(Mbps) 1000.00 *** 

0.00 

Rx Cur Traffic(Mbps) 0.00 *** 999.98 

Rx Data Traffic(Mbps) 0.00 *** 

986.82 

Rx Cur Utility Ratio(%) 0.00 *** 

100.00 

Rx Avg Utility Ratio(%) 0.00 *** 

10.06 

Rx Max Utility Ratio(%) 0.00 *** 

100.00 

Tx Cur Frame Rate 82237 *** 0 

Rx Cur Frame Rate 0 *** 82235 

Rx Avg Frame Rate 0 *** 8270 

Rx Max Frame Rate 0 *** 82236 

Tx Frames 8765958 *** 0 

Rx Frames 0 *** 2853538 
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Tx Bytes 13148936224 *** 0 

Rx Bytes 0 *** 4280307000 

Out of Seq. 0 *** 65

 

Výpis D.4: Zobrazení celkového nastavení na směrovači R1 (Huawei) pro mapování 

provozu 

[R1]display current-configuration  

[V200R003C00SPC200] 

# 

 sysname R1 

# 

 snmp-agent local-engineid 800007DB030819A69B6D4D 

 snmp-agent  

# 

cwmp 

 cwmp cpe connect retry 0 

# 

 http timeout 3 

# 

 drop illegal-mac alarm 

# 

qos map-table dscp-dscp 

  input 0 output 30 

# 

aaa  

 authentication-scheme default 

 authorization-scheme default 

 accounting-scheme default 

 domain default  

 domain default_admin  

 local-user admin password cipher %$%$=i~>Xp&aY+*2cEVcS-A23Uwe%$%$ 

 local-user admin service-type http 

# 

firewall zone Local                        

 priority 64 

# 

interface GigabitEthernet0/0/0 

 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0  

 trust dscp override 

# 

interface GigabitEthernet0/0/1 

 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0  

 trust dscp override 

# 

interface GigabitEthernet0/0/2 

# 

interface Cellular0/0/0 

 link-protocol ppp 

# 

interface Cellular0/0/1 
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 link-protocol ppp 

# 

interface NULL0 

# 

ospf 1                                     

 area 0.0.0.0  

  network 10.0.0.0 0.0.0.255  

  network 10.0.1.0 0.0.0.255  

# 

user-interface con 0 

 authentication-mode password 

 set authentication password cipher %$%$}-[5Nt-

ARU}S8\7[n5h,,.%6hR%ULjS9bXwv@v~"Q)'D.%9,%$%$ 

user-interface vty 0 4 

# 

wlan ac 

# 

voice  

 # 

 diagnose 

# 

return 

 

Výpis D.5: Zobrazení celkového nastavení na směrovači R1 (Cisco) pro přeznačkování 

provozu a tvarování provozu ve frontě 

 

Current configuration : 1438 bytes 

! 

version 12.3 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname R1-cisco 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

! 

resource policy 

! 

mmi polling-interval 60 

no mmi auto-configure 

no mmi pvc 

mmi snmp-timeout 180 

ip subnet-zero 

ip cef     
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! 

no ip dhcp use vrf connected 

! 

no ip ips deny-action ips-interface 

!          

class-map match-all class2 

 match any  

class-map match-all class1 

 match  dscp af11  

! 

policy-map policy1 

 class class1 

  set dscp af22 

policy-map policy2 

 class class2 

  bandwidth 75000 

  shape average 20000000 

 class class-default 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

 service-policy input policy1 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

 service-policy output policy2 

! 

interface Serial0/1/0 

 no ip address 

 shutdown 

 clock rate 125000 

! 

interface Serial0/1/1 

 no ip address 

 shutdown 

 clock rate 125000 

! 

interface Serial0/2/0 

 no ip address 

 shutdown 

 clock rate 125000 

! 

interface Serial0/2/1 

 no ip address 

 shutdown 

 clock rate 125000 
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! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0 

 network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0 

! 

ip classless 

! 

! 

ip http server 

no ip http secure-server 

! 

control-plane 

!          

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

end 

 


