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Abstrakt  

 

 

Tato práce je zaměřena na teoretický rozbor technologie MPLS, s jejím praktickým 

zprovozněním a zjištěním přenosového zpoždění při jejím použití. Dále, navržením MPLS sítě, ve 

které probíhá značkování a přiřazení do shodných tříd na základě řízení provozu (TE). Tento provoz 

bude realizován pomocí TE tunelů a explicitního výběru cesty. 
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Abstract 

 

 

This work is specialized to teoretic analysis technology MPLS and to practic launching and 

detection of transmition latency in the usage. This work reflects the design of MPLS network. In 

this network there is labelling other parameters and assignment in equivalence class on base Traffic 

engineering (TE). Traffic engineering  will realize by the help of TE tunnels and explicit choose of 

the track. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

ATM Asynchronous Transfer Mode asynchronní přenosový mód 

BGP Border Gateway Protocol páteřní směrovací protokol 

CEF Cisco Express Forwarding funkce rychlého přeposílání 

CoS Class Of Service  třídy služeb 

CRLDP Constrained Routing with LDP vynucený směrovací protokol s  

 LDP 

DiffServ Differentiated Services rozlišení služeb 

FEC Forwarding Equivalence Class třídy se shodných obsahem 

FIB Forwarding Information Base přenos informačních základu 

FR Frame Relay přepínání paketů 

IGBP Internal Border Gateway Protocol interní páteřní směrovací protokol 

IntServ Integrated Services integrované služby 

IP Internet Protocol internetový protokol 

Label Label návěst přiřazená k dané třídě FEC 

LAN Local Arean Network lokální místní síť 

LDP Label Distribution Protocol značka distribučního protokolu 

LER Label Edge Router značka okrajového přepínače 

LFIB Label Forwarding Information Base značka přenosového informačního  

 základu 

LIB Label Information Base značka informačního základu 



LSP Label Switched Path cesta přepínaných značek 

LSR Label Switch Router značkovací přepínací směrovač 

MAC Media Access Control řízení přístupu k medii 

MPLS Multi Protocol Label Switching multi protokolové přepínání na  

 základě značek 

OSPF Open Shortest Path First dynamické routování 

QoS Quality of Service kvalita služeb 

RD Route Distinguisher směrování v jedné cestě 

RFC request for comments požadavek pro poznámky 

RIP Routing Information Protocol směrovací informační protokol 

RT Route Target směr na cíl 

RRVP Resource Reservation Protocol rezervní zdrojový protokol 

RSVPTE Resource Reservation Protocol with Traffic Engineering extensit 

 rezervní zdrojový protokol s dopravní politikou 

TDP Tag Distribution Protocol značkovací distribuční protokol 

TE Traffic Engineering řízení toku dat, řízení provozu 

TTL Time To Live čas života 

VoIP Voice over Internet Protocol hlas přes internetový protokol 

VPN Virtual Private Network virtuální privátní síť 
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1 ÚVOD 2

 

1 Úvod 

Telekomunikační společnosti a velké podniky musí neustále hledat způsoby, jak se 

vypořádat s dramatickým nárustem síťového provozu a počtu uživatelů. S ohledem na 

poměr cena/výkon se jako jediné efektivní řešení jeví přidání možností správy a zvýšení 

předvídatelnosti IP sítě. 

 

Nová generace privátních IP sítí, založená na technologii MPLS (MultiProtocol Label 

Switching), nabízí jednoduchou implementaci do stávající sítě za nižší cenu řešení na 

technické úrovni. Je ekvivalentní sítím, založeným na ATM nebo Frame Relay. MPLS 

poskytuje vhodné přenosové prostředí pro všechny stávající firemní potřeby. Zejména se 

jedná o VoIP, Streaming, ERP (SAP, Citrix…), e-mail, web a mnoho dalších. 

 

Ve výsledku znamená přechod na MPLS nejen snížení nákladů na provoz, ale i vznik 

homogenní infrastruktury s efektivní správou. 
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2 Seznámení s technologii MPLS 
 

Multi Protocol Label Switching – MPLS, byl vynalezen z důvodu zvýšení rychlosti 

směrování. Vedlo k tomu zvětšení nároku na přenášená data a také i kvalitu služby. Proto 

se také při vývoji počítalo, že tato technologie bude multiprotokolová a bude spolupracovat 

s technologiemi jako ATM, FR, TDM atd. (obrázek 1). Z technických důvodů musel být 

další vývoj řešen rychlejším předáváním diagramů v síti. V dnešní době je MPLS brána 

jako technologický standard, který nabízí nové možnosti při využití směrování v IP sítích. 

Řízení provozu – Traffic Engineering, je jedna z předních výhod této technologie. 

Umožňuje efektivně určovat cestu provozu, kde bude směrovaný tok dat, aby síť nebyla 

zbytečně přetěžována a zvýšila se rychlost přenosu. Další skutečnost, která přispěla 

k velkému rozšíření technologie MPLS, byla podpora virtuálních privátních sítí – VPN [1].  

 

Obrázek 1 
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2.1 Historie a vývoj 

Technologie, které se přibližovaly konceptu MPLS bylo vymyšleno hodně. Některé 

z těchto principů se uchytily v jiných službách a vznikly tak víceméně uznávané techniky 

pro přenos dat. Ať už se jedná o ATM, do níž se vkládalo hodně nadějí. Vzhledem na 

špatnou dobu a nepříznivou politiku firem (které tuto technologii vymyslely), byla 

odsouzena k zániku. Také uvedený Frame Relay, čekal podobný osud. Byl proto nahrazen 

lepšími službami pro potřeby současného telekomunikačního trhu [2]. 

 

2.1.1 Historie MPLS 
 

Historie MPLS se datuje na  rok 1994. V tomto roce byly zaznamenány první pokusy 

přepínaných sítí společností Toshiba. Její technologie se jmenovala CSR – Cell Switchning 

Router. Jednalo se o princip směrovače, který měl propojit IP subsíť v prostředí klasické IP 

přes ATM. 

 

Další posun ve vývoji udělala známá firma Nokia (Ipsilon) v roce 1996. Společnost 

Ipsilon Networks ovšem nedosáhla žádoucího podílu na trhu a nakonec byla v roce 1997 

koupena Nokií. Cílem byla integrace ATM přepínačů a IP směrování. Nokia tuto 

technologii pojmenovala – IP switching. 

 

Nejvíce se však principům technologie MPLS přiblížila firma IBM. V letech 1996-

1997 uvedla na trh technologii známou pod obchodním názvem ARIS – Aggregate Route-

based IP Switching. Jednalo o obdobu Tag Switchingu, s kterou přišla firma Cisco. 
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2.1.2 Tag Switching 

 

Jak již bylo uvedeno, MPLS bylo zpočátku svázáno s firmami  Ipsilon Networks (IP 

Switching), IBM, Toshiba. Počátky této technologie byly datované již v sítích ATM a byly 

s ní také svázány. Dalších variant se MPLS dočkalo u Cisco Systém, jako technologie 

pojmenovaná – Tag Switching. Ta nebyla svázána s žádnou jinou technologií, tak jako to 

bylo u ATM. 

 

U Tag Switchingu je použita technika, která není závislá na toku dat. Tag Switching 

ulehčí práci směrovače, nebo přepínače vyhledáváním optimální trasy pro přenos paketů. 

První směrovač nebo přepínač zjistí cestu a přidá k paketům značku, umožňující 

následujícím prvkům urychlit přenos bez opakovaného zpracování (již na úrovni 2). Je to 

softwarové řešení, které kombinuje přepínání spojové vrstvy 2 OSI se síťovou vrstvou. Na 

konci přenosu se značka paketu odejme. Tag Switching je i pro ATM. Značka přibalí před 

paket určité návěští, které slouží vnitřním přepínačům jako vodítko, jak s paketem zacházet. 

Tabulky jsou distribuovány mezi členy sítě TAG pomocí Tag distribution protokol. 

 
 

2.1.3 RFC 
 

RFC je zkratka anglického výrazu request for comments (žádost o komentáře), která 

se používá pro označení řady standardů a dalších dokumentů, popisujících internetové 

protokoly, systémy apod. Jak už název napovídá, RFC jsou oficiálně považovány spíše za 

doporučení než normy. 
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Jednotlivé RFC dokumenty vydává editor RFC podle příkazů Internet Architecture 

Board. Každé RFC má při zveřejnění přiděleno číslo. Žádné jednou vydané RFC se nikdy 

neruší, pouze se v budoucnu může upravit vydáním novějšího RFC [14]. 

 

Důležitá RFC týkající se MPLS  - IETF Proposed Standards 

 

• RFC 3031 - Multiprotocol Label Switching Architecture  

• RFC 3032 - MPLS Label Stack Encoding  

• RFC 3036 - LDP Specification  

• RFC 3035 - MPLS using LDP and ATM VC Switching  

• RFC 2917 - A Core MPLS IP VPN Architecture  

• RFC 2547 - BGP/MPLS VPNs  

 

2.2 Základní funkce MPLS technologie 

 

V normálních IP sítích se využívá k přenosu diagramový princip. Datagramy směrují 

na základě informace obsažené v jejich záhlavích – cílové IP adresy a dále na základě 

směrovacích tabulek. Jinak řečeno, k přenosu paketů mezi vysílaným a přijímaným cílem, 

není definována žádná cesta a každý paket se do cíle dostává různou cestou. Z toho plyne, 

že zpoždění jednotlivých paketů obsažených v jedné zprávě může být různé. Proto je těžko 

dosažitelné, zachovat stejnou kvalitu služby, při přenosu videa a audia po delší dobu. 
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Z toho důvodu se postupně přechází na protokoly, které pracují na principu přepínání 

značek – label switching. Pakety jsou tudíž přenášeny mezi komunikujícími body stejnou 

cestou. V případě, že se jedná o pakety zařazeny do stejné třídy, například video. Tady je 

zajištěna stále stejná kvalita přenosu po dlouhou dobu (obrázek 2) [3]. 

 

Obrázek 2 

 

2.3 MPLS architektura 

Základním a také hlavním principem MPLS techniky jsou tzv. značky. Podstata této 

technologie spočívá ve vytváření krátkých značek pevné délky, které se chovají jako IP 

hlavičky jednotlivých paketů a vkládají se mezi 2 a 3 vrstvu. Pracuje s nejrůznějšími 

síťovými protokoly a technologiemi. Proto se technologie MPLS nazývá technologií 2+ 

vrstvy, viz. obrázek 3. V sítích kde je MPLS zavedena, jsou IP pakety enkapsolované spolu 

s těmito značkami v počátečním zařízení při vstupu do této sítě. 

PC Laptop

MPLS



2 TEORETICKÝ ROZBOR TECHNOLOGIE MPLS 7
 
 

 
 

Obrázek 3 
 

2.4 MPLS záhlaví 

 

MPLS záhlaví – Shim Header se vkládá mezi hlavičku protokolu druhé a třetí vrstvy. 

Neboli vkládá se mezi hlavičku rámce a transportovaný IP paket. To umožňuje rychlejší 

přepínání paketů, protože směrovač zjišťuje přicházející pakety jen po hlavičku MPLS. 

Tady se směrovač rozhodne, kde paket směrovat. Hlavičky mohou obsahovat jednu nebo 

více návěstí. V případě, že je návěstí více, jsou ukládány za sebou (obrázek 4). 

 

Obrázek 4 
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Obrázek 5 

 
 
 
Každé 32 bitové návěští obsahuje tyto prvky (obrázek 5): 
 
 
 

• 20b - LABEL - hodnota návěstí přiřazené ke třídě FEC – pole pro vlastní 

značku 

 

• 3b – EXP pole – neboli experimentální bity využívané (podobně jako IP 

precedence v IP hlavičce) pro potřeby klasifikace paketu v rámci definice 

QoS 

 

• 1b - bottom of stack flag – označuje první MPLS značku vloženou do 

paketu – neboli pole pro označení konce značky 

 

• 8b - TTL – time to live – doba životnosti paketu 
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Jak již bylo uvedeno, značka nemusí obsahovat pouze informaci o další cestě, ale 

může specifikovat i jiné parametry., Jako například QoS a další specifikace určené k 

administraci. Přidělená značka je funkční pouze na spoji mezi dvěma směrovači,  MPLS 

sítě označenými jak LSR – Label Switching Router [4]. 

 

2.5  MPLS cesta 

V MPLS síti je přeposílání paketů realizováno jiným způsobem. Na vstupu do MPLS 

sítě je paket vybaven značkou (label) a v rámci sítě se už žádný směrovač (přesněji LSR, 

viz. dále) nezajímá o cílovou IP adresu paketu, ale právě o tuto značku. Směrovač přijme 

označkovaný paket, podívá se do přepínací tabulky a podle jejího obsahu pošle paket (stále 

označkovaný), na příslušné výstupní rozhraní. Může zároveň změnit hodnotu značky. 

Takovým způsobem je paket transportován celou MPLS sítí až k jejímu okraji, kde je 

značka odejmuta. Paket je dále směrován klasickým principem, tj. na základě cílové adresy. 

 

Při vstupu IP paketu do sítě MPLS, je důležité správně doplnit paketu MPLS záhlaví. 

To se děje prostřednictvím krajního, nebo-li vstupního směrovače Ingress LER – Label 

Edge Router. Na výstupu je směrovač s označením Egress LER. Plní funkcí odstraňování 

MPLS záhlaví z IP paketu, který dále pokračuje k cílové adrese. A to v podobě, ve které 

vstupoval do MPLS sítě (obrázek 6). Všechny pakety, procházející touto sítí se zařazují do 

určitých tříd na základě následujících parametru: IP cílové adresy, zdrojové adresy, 

přenosové rychlosti, kvality služby atd. Tyto třídy se nazývají FEC – Forwarding 

Equivalence Class. Následkem je to, že datové toky se stejnou FEC třídou lze v MPLS síti 

přenášet jednou společnou trasou. Ta je v této terminologii pojmenována jako cesta 

přepínaných značek LSP – Label Switched Path . Realizuje cestu mezi vstupním a 

výstupním LER, které MPLS sítí prochází určitými síťovými uzly – LSR – Label Switch  
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Router. Při průchodu značky těmito uzly se mění vstupní značka na značku výstupní. Dále 

je dobré podotknout, že IP pakety zařazené do určité skupiny FEC, mají po celou cestu 

trvání přenosu stejné vstupní a výstupní MPLS záhlaví. 

 

Obrázek 6 

 

Je dobré si připomenout, že směrování je termín spojený s pohybem paketů v síti. 

Směrovače používají směrovací protokoly ke konstrukci směrovacích tabulek. Podle nich 

jsou přenášeny datové pakety. Přepínaní (switching), je přenos ze vstupu na výstup 

založený na informaci úrovně L2 [5], [6]. 
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Obrázek 7 

 

Na obrázku 7 je vyobrazeno, že značka při průchodu sítí MPLS nezůstává vždy 

stejná. Směrovač A přiřadí IP paketu značku 25. Na směrovači B můžeme vidět, že paket 

získal z předchozího směrovače A, značku 25 a tu nyní zaměňuje za značku 47. 

Směrovačem C je značka nakonec odebírána a posílána dále k cílové adrese. Z obrázku je 

ještě patrno, že technologie si vybírá nejkratší a nejrychlejší trasu, takže proto paket 

neprocházel zbytečně přes E směrovač. 

 

Výhoda celé MPLS technologie spočívá v tom, že LSR směrovač bude IP pakety 

přepínat rychleji než směrovače bez aplikované MPLS technologie. MPLS využívá 

Penultimate Hop Poopping, který umožňuje, pokud je výstupní směrovač přetížen, požádat 

nejbližší předchozí LSR, aby odnímal návěstí za něj. Potom, vytížený směrovač pouze 

přeposílá pakety do cílové zákaznické sítě. 
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2.5.1 Edge Label Switch Router ( Edge LSR )  
 

Zařízení na okraji MPLS sítě realizující počáteční zpracování a klasifikaci příchozích 

paketů, aplikaci první značky na cestě paketu. Zde může být určeno, jaký typ služby daný 

paket požaduje – QoS. Tímto komunikačním prvkem může být buď směrovač, nebo ATM 

přepínač se zabudovanými směrovacími funkcemi. Na základě směrovacích požadavků a 

požadavků na typ služby vybere a předřadí zařízení Edge LSR příslušnou značku k paketu a 

paket je vyslán dál do sítě MPLS. Výstupní zařízení Edge LSR odstraní z paketu značku, 

přečte hlavičku paketu a vyšle paket do cílové sítě. 

 

2.5.2 Label Switch Router ( LSR) 
 

Toto zařízení je umístěné v jádru MPLS sítě a přepíná označkované pakety podle 

předem ustavených přepínacích tabulek. Zařízení LSR přečte značku na každém paketu a 

nahradí ji značkou novou a to na základě přepínací tabulky (vybudované pomocí LDP). 

Takto označený paket pošle dál. Tato operace se opakuje ve všech LSR zařízeních  v jádru 

sítě. Značky mají pouze lokální význam mezi dvěma komunikujícími zařízeními. Tímto 

komunikačním prvkem může být opět buď směrovač, nebo ATM přepínač se 

zabudovanými směrovacími funkcemi. 
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2.5.3 Label Distribution Protocol ( LDP)  

 

Návěští jsou mezi LER a LSR distribuovány pomocí signalizačního protokolu LDP. 

Ten se v podstatě stará o výměnu informací o přidělených značkách a zajišťuje komunikaci 

mezi komunikačními prvky na okraji i v jádru MPLS sítě. A to ve spolupráci např. s OSPF, 

IS-IS. Nutno upozornit, že vedle LDP může být v systému provozován také další protokol 

pro distribuci značek.  LDP se postupně rozšířil pro signalizace cesty s omezeními (CR-

LDP) a pro explicitní směrování na základě protokolu RSVP, pro řízení provozu (RSVP-

TE). Všechny tyto signalizační mechanizmy jsou založeny na zprávách, jsou proto snadno 

rozšířitelné o další podmínky.  

 

LDP je protokol umožňující v současné době vytvářet FEC na základě prefixu IP 

adresy s tím, že další atributy mohou být v budoucnu ještě specifikovány. Protokol vznikl 

standardizací protokolu TDP vyvinutého společností Cisco Systems, která má velký 

význam a vedoucí úlohu při vývoji MPLS. LDP protokol využívá směrovací topologii 

obsaženou ve směrovacích tabulkách pro dohodu (výměnu) značek mezi přímo sousedícími 

zařízeními. Tato část operace vytvoří LSP cesty mezi koncovými body MPLS sítě. Značky 

jsou přidělovány automaticky bez nutnosti manuální konfigurace [7], [8]. 

 

2.5.4 CR-LDP 

 

CR-LDP – Constraint-based Label Distribution Protocol je protokol, který rozšiřuje 

základní LDP o nové funkce signalizace, která je využívána v MPLS. Další výhodou je, že 

tudíž není potřeba implementace dalších protokolů, protože využívá základní principy  



2 TEORETICKÝ ROZBOR TECHNOLOGIE MPLS 14
 

LDP. Hlavni výhody nového protokolu jsou údaje o provozních parametrech, vytváření tříd 

pro síťové prostředky, podpora explicitních směrů a vytváření cest podle šířky pásma. CR-

LDP poskytuje dopředu pořadí úseků – Hops do vstupního bodu sítě. Zvyšuje využití sítě i 

složitost výpočtu. Nastavení cesty se v CR-LDP rozděluje na dva procesy. A to na Request 

a Map. Celý princip funguje tak, že vstupní směrovač pošle Request požadavek. Odpovědí 

je definování Labelu pro jednotlivé úseky. Výhodou je, že pokud již byla vytvořena nějaká 

cesta, nemusí posílat opakující informace k jejímu udržení v aktivním stavu. Ověření 

probíhá na základě požadavků. 

 

2.5.5 RSVP-TE 

 

Je sada tunelovacích rozšíření původního RSVP protokolu. Základní funkcí RSVP je 

signalizace pro požadované QoS na určité cestě a rozšíření pro použití v MPLS. Je využita 

pro samotné datové toky. Rozšíření TE přidává do stávajícího RSVP následující možnosti: 

• procedury pro přesměrování a rozšiřování šířky pásma. 

• identifikovat a diagnostikovat LSP tunely 

• přesměrovat již vytvořený LSP tunel 

• LSP Preemption pomocí Setup/Hold priorit 

• přidělovat a distribuovat MPLS značky k rezervaci ve směru toku dat 

 

V případě, že chce zdrojová stanice vybudovat nějakou cestu, zašle takzvaný Path 

Request zprávu, ve které se přenáší potřebné provozní informace. Ve chvíli, kdy je  zpráva 

přijata cílovou stanicí, vyšle tato stanice po stejné trase zprávu Resv ke zdrojovému bodu. 
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 Tato zpráva rezervuje při průchodu stejnou trasou směrovače, přes které bude přenos 

probíhat a rezervuje na nich patřičné parametry pro požadovanou cestu. Ve chvíli, kdy 

zdroj příjme zprávu Resv, může zahájit přenos přes rezervovanou cestu. V průběhu vysílání 

paketů přes vybudovanou cestu, se zasílají také zprávy Path a Resv, které cestu neustále 

obnovují. Této metodě se říká Refresh. 

 

2.5.6 Label Switched Path ( LSP) 
 

Cesta MPLS sítí definovaná posloupností všech značek přiřazených mezi dvěma 

koncovými body MPLS sítě. V terminologii se může také nazývat MPLS tunel. LSP může 

být definována buď dynamicky, nebo staticky. Viz. obrázek 6. 

 

2.5.7 Label  
 

Značka, jde o záhlaví paketu, které je používáno zařízením typu LSR pro forwarding 

paketů. Formát záhlaví závisí na typu sítě, ve které je technologie MPLS implementována. 

Tuto značku přiřazuje přicházejícím paketům vstupní směrovač – Ingress. Je to položka 

v paketu s krátkou, pevnou délkou. Značka je svázána s FEC, při procesu „binding“. 

 

• Svazování ovládané daty – data-driven binding. Začátek toku dat. Návěští je 

přiřazeno toku dat, ne jednotlivým paketům. 

• Svazování ovládané řízením – control-driven binding. Nezávislé na datech. Používá 

úpravu směrování. Je to pokročilejší metoda svazování a proto se také využívá 

v MPLS. 
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2.5.8 FEC 

Je definovaná jako skupina paket

naprosto stejně. Může to být nap

soubor paketů se shodnou zdrojovou a cílovou adresou, atd. Pro každou t

každý směrovač LSR zásobník náv

Na obrázku 8 můžeme vid

 

 

 

2.6 Typy tabulek

 

LSR směrovače musí v

účelu je zde využívána cros

směrovači je tabulka vytvá

 

 

TEORETICKÝ ROZBOR TECHNOLOGIE MPLS 

Je definovaná jako skupina paketů, se kterými je zacházeno v urč

ůže to být například soubor unicast paketů se stejným IP prefixem, 

 se shodnou zdrojovou a cílovou adresou, atd. Pro každou t

 LSR zásobník návěští, které bude používat při zasílání paket

žeme vidět sdružování IP paketu pod stejnými značkami na každé LSP.

Obrázek 8 

tabulek  

če musí vědět, jak s pakety obsahující značky zacházet.

elu je zde využívána cross-connect tabulka. Ta se označuje 

i je tabulka vytvářena individuálně. 

16

určitém směrovači LSR 

ů se stejným IP prefixem, 

 se shodnou zdrojovou a cílovou adresou, atd. Pro každou třídu FEC musí mít 

i zasílání paketů z těchto tříd. 

t sdružování IP paketu pod stejnými značkami na každé LSP. 

 

čky zacházet. K tomuhle 

 jako LIB. V každém 
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Směrovače ve funkci spínačů využívají dvě funkce: 

• Statické programování 

• Dynamické signalizace a oznamování značek 

 

LIB  – Label Information Base – Směrovače LSR si ukládají návěští a s nimi spojené 

informace do zvláštní datové struktury zvané LIB. V této struktuře jsou uložena všechna 

návěští a další informace, které mohou sloužit k zasílání paketů, jež daný LSR zná. 

 

FIB – Forwarding Information Base. Slouží ve funkci směrovací tabulky pro příchozí 

pakety bez návěští. Součástí položky FIB jsou veškeré detailní informace nezbytné pro 

zasílání (směrovače dalšího přeskoku a odchozí rozhraní). Směrovač vyhledává shodu 

cílové IP adresy paketu s nejlepším prefixem ve FIB a podle toho ji odesílá dále. 

 

LFIB  – Label Forwarding Information Base - Slouží pro zasílání příchozích paketů 

s návěštím. Směrovač porovnává návěští v příchozím paketu se seznamem návěští v LFIB a 

paket odešle dále, podle nalezené LFIB položky. FIB a LFIB se liší v tom, že podle jedné 

tabulky směrovače odesílají příchozí pakety bez návěští a podle druhé příchozí pakety 

s návěštím. 

 

LSDB – Label Switching Data Base, ve funkci databáze pro řízení paketů. Mohou být 

dopředu nakonfigurované, nebo dynamicky budované – postupně naplňovány. 
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2.6.1 Statické programování 

 

Směrovače ve funkci spínače mají pro všechny cíle pevné značky a definované 

výstupní rozhraní. Tím se zamezí možnosti dynamického směrování provozu. Tyto spínače 

(LSR) musejí být naprogramovány externě. Tím se docílí pevné konfigurace, která určí, jak 

se vstupní pakety budou dále spravovat. Tomuto způsobu se říká CC – Crooss Connect 

tabulky.  

 

2.6.2 Dynamická signalizace, distribuce zna ček 

 

Další metoda, která je využita v MPLS je charakterizována tím, že pro distribuci 

značek je využito signalizace. Tato technika byla vymyšlena proto, že bylo problematické a 

časově náročné při změně sítě, směrovací tabulky měnit manuálně. Toto manuální 

přeprogramování by muselo být provedeno na všech směrovačích.  V případě že  MPLS 

směrovač dynamicky změní jeho značku, musí o tom také informovat sousední směrovač. 

Jedním ze základních vlastností MPSL je, že musejí být informovány všechny LSR, jakých 

značek bude pro přenosy použito. K tomuto oznámení slouží LDP. 
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2.7 Přidělování zna ček a jejich propagace v MPLS síti 

Značky v MPLS síti slouží nejen pro určení cesty paketu, ale je možné vytvářet s 

jejich pomocí VPN sítě, definovat QoS (Quality of Service), případně explicitně určovat 

kudy má procházet určitý datový tok (traffic engineering). Protože značky mají pouze 

lokální význam mezi dvěma sousedícími zařízeními, je prakticky nemožné vyčerpat 

všechny dostupné značky. 

 

V obyčejné MPLS síti jsou značky přidělovány na základě koncové IP adresy. Takže 

každá síť v systému má přidělenu určitou značku, na základě kterých procházející pakety 

označkuje. Možností, kterými se pakety označují, je mnohem více.  

 

Může to být například: 

• Podle příslušnosti paketu do VPN konkrétního zákazníka  

• Podle cílové individuální adresy (LDP) – založené na topologii – BGP, OSPF 

• Podle požadavků v paketech (CoS) 

• Podle multicastové adresy  

• Podle požadavků na přenos, RSVP 

• Šíření skupinových zpráv - PIM 

 

Pro přidělování značek byly vytvořeny kritéria, která jsou definována v FEC třídách. 

Každá FEC obdrží svou značku, podle které je pak určeno, kudy budou pakety procházet  
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MPLS sítí se souhlasnou FEC. V případě normálního unicastového směrování odpovídá 

FEC jednomu prefixu ve směrovací tabulce LSR. 

 

Šíření informací o značkách, to znamená mezi FEC a značkou, může být realizováno 

samostatným, pro tento účel vzniklým protokolem. Po rozšíření o potřebné atributy mohou 

být využity i stávající protokoly (směrovací, signalizační). Záleží na konkrétní aplikaci 

MPLS. 

 

2.8 Bezpečnost p řenosu v MPLS 

 

MPLS je technologie mnohem novější než klasická IP síť. Je tudíž od ní vyžadována 

stabilnější kvalita a rychlost, pro případ, že někde na trase vznikne porucha. Normální IP 

síť, v případě poruchy obnoví alternativní cestu v průběhu sekund až minut. Na MPLS síť 

jsou kladeny mnohem větší nároky, takže je schopna obnovit alternativní cestu do desítek 

milisekund se stejnou kvalitou, jako bylo u předchozího spojení. 

 

Při rozpoznávání chyb se používá metod Polling postup a chybové hlášení. První 

metoda pracuje mnohem rychleji, ale zato vyžaduje pro záhlaví mnohem větší šířku pásma, 

protože informace o stavu zařízení prochází celou síť. Používá protokol RSVP-TE. Celý 

systém rozpoznávání spočívá v tom, že každý MPLS směrovač v pravidelných intervalech 

oznamuje hlavní stanici, že je ve funkčním stavu. V případě, že hlavní stanice po dlouhou 

dobu nedostane z některého směrovače zprávu o funkčnosti, uskuteční chybové přepnutí a 

vypočítá záložní trasu. Metoda chybového hlášení potřebuje mnohem menší šířku pásma a 

to je také daň, za její pomalost. Tato metoda se používá při CR-LDP. Když směrovač zjistí  
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chybu, vyšle zprávu o chybě do sousedního směrovače, aby mohl být provoz přesměrován 

jinou trasou [9], [10], [11]. 

 

2.9 MPLS/VPN 

 

MPLS technologie poskytuje taktéž možnost realizovat VPN. V současnosti je velmi 

často využívána ve firemním sektoru. Tato metoda se jmenuje MPLS-VPN a je 

standardizovaná v RFC 2547bis. VPN je realizována pomocí třech typů síťových 

komponentů (obrázek 9): 

 

• CE – Customer Edge router – zákaznický směrovač, je zřízený zákazníkem nebo 

poskýtovatelem služby, aby měl přístup na službu 2. vrstvy. 

• PE - Provider Edge router – jsou součástí sítě poskytovatele a tvoří rozhranní ke 

směrovačům CE. 

• P – Provider router – leží vně sítě a neznají informace o VPN. 

 

Tabulka VRF – VPN Routing and Forwarding Table, řeší problém překryvu u 

adresních prostorů – RD – Route distinguisher. RD zajišťuje jedinečnost adresy. Jedná se o 

8b prefix k IP adrese. 

 

VPN můžeme také dělit z hlediska vrstev OSI modelu. MPLS lze provozovat VPN na 

druhé a třetí vrstvě. Virtuální privátní sítě se dají realizovat i přes již vytvořenou IP 

infrastrukturu. Používá se jeden ze dvou modelů: překryvný a "peer-to-peer".  



2 TEORETICKÝ ROZBOR TECHNOLOGIE MPLS 22
 

Překryvný model je realizován pomocí IP over IP tunelů protokoly GRE a IPsec. Při 

tomto způsobu tvorby VPN se síť provozovatele nikterak nepodílí na směrování v síti 

zákazníka, a proto je pro něho zcela skryta. 

 

 

Obrázek 9 

 

2.10 MPLS TE – řízení provozu 

 

Traffic Engineering (TE) znamená ve volném překladu řízení provozu. Proces 

směrování datového provozu byl zaveden z důvodu vyrovnání zátěže na různých linkách, 

směrovačích a přepínačích. Význam má v sítích, kde jsou používány vícenásobné paralelní 

nebo alternativní cesty. Další význam má v sítích, kde je datový tok rušený jinými přenosy,  
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nebo na linkách, které jsou vytíženy z důvodu poruchy v síti. Úlohou TE je optimalizovat 

síťový provoz z hlediska zatížení, QoS a spolehlivosti. Řízení provozu bere při výpočtu 

trasy v úvahu všechny směrovače a spínače v síti.  A podle toho také rovnoměrně rozděluje 

provoz, tak aby některé trasy nebyly zbytečně přetěžovány a zbytečně se nesnižoval výkon 

sítě. MPLS umí zařídit přiřazení značek nejen podle cílové IP adresy, ale i podle dalších 

atributů. V MPLS síti (obrázek 9) je směr mezi Ingress-LER (PE1) a Egress-LER (PE2) 

vypočítaný tak, že jsou brány v potaz určité požadavky a omezení, např. šířka pásma, 

vytížení prvků, atd. Aby toho bylo možno dosáhnout, je zapotřebí zvolit správný směrovací 

protokol, jako je OSPF a IS-IS. K rezervaci pásma se využívá protokol RSVP. Směrovací 

protokoly BGP, IS-IS, OSPF jsou rozšířeny o Traffic Engineering – TE, které jsou 

používány nadřazenými nástroji, jako je například bezpečnost, manažer šířky pásma, 

RSVP, atd. Úhledněji na obrázku 10. Uvedené moduly pracují jako řídící funkce mezi 

směrováním a vlastním výpočtem a výběrem cesty. Tím je tak dosaženo zvolení optimální 

trasy pro provoz a jeho správné nasměrování.  

Obrázek 10 
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2.11 MPLS over FR 

Síť Frame Relay (doslova převádění rámců) byla populárním následovníkem klasické 

sítě X.25, především díky vyšším  rychlostem v řádu Mbit/s. Na rozdíl od přepojování 

paketů na síťové vrstvě u X.25 (klasické paketové sítě) se ve Frame Relay výhodně využívá 

přepojování rámců (proměnné délky do 8189 oktetů) na spojové vrstvě, které snižuje režii 

přenosu dat v síti a urychluje jej. Omezení nutnosti opravných činností samotné sítě, 

souvisí se spolehlivější fyzickou infrastrukturou. 

 

Pojem relay znamená, že rámce spojové vrstvy nejsou „zpracovávány“ na koncích 

datového spoje sítě, ale jsou převáděny až k cílové stanici, kde jsou teprve zkontrolovány a 

určeny ke zpracování. Koncové stanice jsou zodpovědné nejen za opravu chyb, ale i za 

řízení toku v síti.  

 

Frame Relay poskytuje služby se spojením po virtuálních okruzích PVC a SVC 

(jedno fyzické rozhraní podporuje více logických spojení). Na rozdíl od X.25 tato služba 

není spolehlivá, protože protokol sám nijak nekontroluje ani nezajišťuje, že data budou 

doručena cílové stanici. V tom se síť spoléhá na protokoly vyšších vrstev u koncových 

zařízení. 

 

Samotná technologie MPLS může být realizovaná s využitím technologie Frame 

Relay nebo dalších. Pro představu je vše uvedeno na obrázku 11, jak přidávání značky na 

IP paket, tak i dále rozdělení na Frame Relay rámce. 

 

 



2 TEORETICKÝ ROZBOR TECHNOLOGIE MPLS 25
 

 

Obrázek 11 

 

2.12 Vývoj MPLS  

Řešení a principy přepínaných paketu lze využít i mnohem lépe, než jen na metalické 

síti. Další vývoj a vylepšení spěje k použití MPLS na přenos IP paketů v optických sítích 

s WDM. Z toho plyne i pojmenování technologie z MPLS na MP Lambda S, neboli 

v literatuře uváděné jako MPλS. Značku je tedy možné považovat jako identifikátor optické 

vlnové délky, kterou je IP paket přenášen. 

 

2.13 GMPLS 

Další směr vývoje této techniky se přibližuje k jejímu „generalizovaní“. Tudíž 

k rozšíření MPLS o využití těchto principů k přenosu IP paketů na různé typy technologii, 

jako jsou Frame Relay, ATM, SDH a WDM. Jsou zatím používány v metropolitních a 

dálkových sítích. Proto tedy i pojmenování těchto principů, vnáší do názvu další písmeno. 

Takové rozšíření stávající techniky se nazývá GereralizedMPLS. Tudíž zobecňuje MPLS i 

na další vrstvy a rozhraní [12]. 
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Je nutno dodat, že s MPLS (resp. s jeho obecnější variantou - Generalized MPLS 

(dříve MPlambaS) se počítá jako s řídícím protokolem optických DWDM přepínačů 

(Optical Cross-Connect - OCX) zajišťujícím alokaci vlnových délek.  

 

Hlavní výhodou GMPLS je její nabídka dvou režimů práce. 

• Překryvný – jednotlivé vrstvy jsou dokonale izolovány 

• Rovnocenný – vrstvy spolupracují, IP směrovač zná topologii sítě v nižších 

vrstvách 
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3 Měření přenosového zpoždění v MPLS síti 

 

Nyní následuje již praktická část, ve které je nutno prozkoumat vliv použité 

technologie MPLS na přenosové zpoždění v síti. 

 

3.1 Použité m ěřící zařízení a síťové prvky 

K měření a také ověření přenosového zpoždění je použit analyzátor ParaScope GigE 

od firmy FETest, který je vyobrazen na obrázku 12.  

 

Obrázek 12 
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Další použité zařízení, které je pro simulaci použito jsou Cisco směrovače řady 2800 

s nainstalovaným pokročilým řídícím programem. V programu je již implementována 

technologie MPLS. Jelikož v základním programovém vybavení není tato technologie 

podporována, bylo nutné provést u všech směrovačů kontrolu o jeho instalaci. Použité 

síťové prvky jsou vyobrazeny na obrázku 13 [13]. 

 

 

Obrázek 13 
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3.2 Praktické řešení 

V této části bude prozkoumáno přenosové zpoždění v síti, která je tvořena převážně 

ze směrovačů a přepínačů. Na směrovače byl aplikován směrovací protokol OSPF a bylo 

provedeno měření. V dalším kroku, byla na tento protokol implementována samotná 

technologie MPLS a znovu bylo provedeno testovací měření. Naměřené hodnoty jsou 

uvedeny dále v práci [14], [15]. 

 

Obrázek 14 

Z důvodu omezeného množství směrovačů, bylo zvoleno vhodné zapojení a tím se 

zpoždění projevilo. Zapojení je patrno z obrázku 14. Po zjištění funkčnosti sítě, byly 

koncové počítače vyměněny za síťový analyzátor ParaScope GigE, který síťové zpoždění 

proměřil mnohem důkladněji a přesněji. 
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3.3 Použité porty a adresy 

Zde je uveden podrobnější popis použitých portů na jednotlivých směrovačích a 

k nim přiřazeny adresy. Tabulka 1 uvádí podrobnější konfiguraci každého prvku uvedeného 

na obrázku 14, kde je také nakresleno jejich zapojení v síti.  

 

Označení 

v obrázku 10 
Označení 

ve skříni 
Použité porty na 

směrovači 
Požité adresy Síťová adresa Síťová maska 

1 AR1 
fa0/0 192.168.0.2 192.168.0.0 255.255.255.0 

S0/1/0 - DTE 192.168.1.1 192.168.1.0 255.255.255.0 

2 AR2 
S0/1/1 - DCE 192.168.1.2 192.168.1.0 255.255.255.0 

S0/1/0 - DCE 192.168.2.1 192.168.2.0 255.255.255.0 

3 AR3 
S0/1/1 - DTE 192.168.2.2 192.168.2.0 255.255.255.0 

S0/1/0 - DTE 192.168.3.1 192.168.3.0 255.255.255.0 

4 AR4 
S0/1/1 - DCE 192.168.3.2 192.168.3.0 255.255.255.0 

S0/1/0 - DCE 192.168.4.1 192.168.4.0 255.255.255.0 

5 BR1 
S0/1/1 - DTE 192.168.4.2 192.168.4.0 255.255.255.0 

S0/1/0 - DTE 192.168.5.1 192.168.5.0 255.255.255.0 

6 BR2 
S0/1/1 - DCE 192.168.5.2 192.168.5.0 255.255.255.0 

S0/1/0 - DCE 192.168.6.1 192.168.6.0 255.255.255.0 

7 BR3 
S0/1/1 - DTE 192.168.6.2 192.168.6.0 255.255.255.0 

S0/1/0 - DTE 192.168.7.1 192.168.7.0 255.255.255.0 

8 BR4 
S0/1/1 - DCE 192.168.7.2 192.168.7.0 255.255.255.0 

S0/1/0 - DCE 192.168.8.1 192.168.8.0 255.255.255.0 

9 BR5 
S0/1/1 - DTE 192.168.8.2 192.168.8.0 255.255.255.0 

S0/1/0 - DTE 192.168.9.1 192.168.9.0 255.255.255.0 

10 BR6 
S0/1/1 - DCE 192.168.9.2 192.168.9.0 255.255.255.0 

fa0/0 192.168.10.1 192.168.10.0 255.255.255.0 

počítač -

vstupní 
PC9 

eth0 192.168.0.1   255.255.255.0 

GW 192.168.0.2     

počítač -

výstupní 
PC10 

eth0 192.168.10.2   255.255.255.0 

GW 192.168.10.1     

Tabulka 1 
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Podrobná tabulka je uvedena z důvodu přehlednosti, jelikož podrobnější poznámky 

by se do obrázku 14 technicky hůře zakreslovaly a uvedený obrázek by tak ztratil svoji 

přehlednost. 

 

 

Obrázek 15 

 

V tabulce je vidět označení směrovačů a  koncových počítačů, které jsou vyobrazeny 

na obrázku 10. Počítače byly v síti zpočátku zapojeny jako zkušební testery pro funkčnost 

sítě. Po následném správném nastavení sítě jsou vyměněny za síťový analyzátor. Na těchto 

koncích jsou data síťovým analyzátorem sbírána a měřena přenosová rychlost. Použitý 
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rozsah IP adres je patrný z tabulky 1. Dále se zde nacházejí adresy síťové, které jsou 

potřebné při konfiguraci směrovacího protokolu. Na síťové zapojení byl použit směrovací 

protokol OSPF. Důvodem je snadná implementace do sítě MPLS a snadné použití 

technologie TE na tento protokol. 

 

3.4 Nastavení ParaScope GigE 

 

V dalším kroku bylo důležité správně nastavit měřicí přístroj. I když tento přístroj 

nabízí poměrně intuitivní ovládání, ne vždy je jeho nastavení přehledné a snadné. Další 

nevýhodou jeho dlouhá odezva mezi některými úkony při pohybu v menu. 

 

Jak je patrno z obrázku 14, PC1 představuje vstup a PC2 jako výstup. Po správném 

zapojení měřicího přístroje do sítě je důležité, spustit správný program pro měření zpoždění 

v síti. Dalším krokem bylo přiřazení správných adres ke konkrétním konektorům v 

analyzátoru. Adresy jsou vyobrazeny v tabulce 1 jako položky PC1 a PC2. 
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Obrázek 16 

 

Jak nám obrázek 16 ukazuje, při zapnutí přístroje je vyobrazeno počáteční menu. Pro 

snadnější procházení jednotlivých položek v nabídce přístroje slouží křížový ovladač. 

Ovšem častěji je používané tlačítko TAB. Pro výstup z menu je k dispozici tlačítko ESC. 

Nyní už nebrání nic, ve spuštění samotného testu. V tomto menu se zvolí položka 

Performance Test a následně se potvrdí tlačítkem OK. V další nabídce je nutno zvolit 

položku Loopback Delay a po jejím potvrzení se již dostáváme do menu pro spuštění 

samotného testu, jak nám ukazuje obrázek 17. 
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Obrázek 17 

 

První položka nastavuje výstupní port. Další položka Test nastavuje, na jaké vrstvě 

bude měření prováděno. Při použití MPLS technologie musí být zvoleno IP Layer – 3 

vrstva modelu OSI. Okénko Traffic – provoz, nastavuje vytížení linky. Protože je použito 

sériových linek mezi směrovači, které jsou nastaveny na rychlost 64kbit/s, musíme tuto 

položku nastavit na zatížení 0,064%. Pokud by bylo nastaveno vyšší číslo, docházelo by 

k přetěžování linky a tudíž k zahazování paketů. To by vedlo k ovlivnění celého měření, 

neboť do výpočtu měření by byly zahrnuty tak vysoké špičkové hodnoty naměřeného 

výstupu, že by došlo ke zbytečnému zvýšení zpoždění. Po nastavení příslušných položek, je 

stisknuto tlačítko start a zahájen vlastní test. 
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3.5 Nastavení sm ěrova če 

Směrovače ale i jiné síťové prvky od firmy Cisco se nastavuji přes konzolový kabel 

pomocí příkazové řádky programu Minicom. Zařízení používají operační systém IOS. 

Nastavování není tak intuitivní, ale zato hodně praktické, protože při nastavování 

směrovače je plná kontrola nad jeho konfigurací. Zde bude popsána pouze konfigurace 

směrovače číslo 1 – AR1, protože nastavení ostatních směrovačů je velmi podobné. 

Konfigurace ostatních směrovačů jsou uvedeny v příloze III na přiloženém CD. 

 

• Nejprve je nutno se na směrovači přepnout z uživatelského módu na privilegovaný: 

Router> enable 

• Dalším příkazem je nutno směrovač nastavit do módu konfiguračního: 

Router# configure terminal 

• Provede pojmenování zařízení: 

Router (config) # hostname AR1 

• Těmito příkazy se na směrovači nastaví režim, ve kterém hlášení směrovače vždy 

začínají na novém řádku: 

AR1 (config) # line console 0 

AR1 (config-line) # logging synchronous 

• Protože se směrovač pokouší provádět DNS překlad, který v síti není 

nakonfigurován, zamezení se provede tímto příkazem: 

AR1 (config) # no ip domain-lookup 
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• Z konfiguračního módu se přepíná na konfiguraci konkrétního rozhraní příkazem: 

AR1 (config) # interface fa0/0 

• Přiřazení ip adresy a masky sítě k rozhraní: 

AR1 (config-if) # ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 

• Přepnutí rozhraní z vypnutého stavu do stavu zapnutého.  

AR1 (config-if) # no shutdown 

• Přepne z konfiguračního modu do konfigurace směrovacího protokolu OSPF a 

následně provede jeho aktivaci na síti: 

AR1 (config) # router ospf 1 

AR1 (config-router) # network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0 

AR1 (config-router) # network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 

• Provede aktivaci MPLS technologie na rozhraní seriál 0/1/0: 

AR1 (config) # int s0/1/0 

AR1 (config-if) # mpls ip 

 

Příkazem – show running-config, lze zobrazit kompletní nastavení směrovače 

(použitelné pouze v privilegovaném režimu, ne v konfiguračním), který je uveden v příloze 

I. Nastavení všech směrovačů je doloženo na CD v příloze III.  
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3.6 Výsledek m ěření 

Po správném zapojení sítě a nastavení měřícího zařízení, bylo provedeno měření. Jak 

již bylo uvedeno, linka byla vytěžována pouze na 0,064% a to z důvodu použitých 

sériových linek, nastavených na rychlost 64kbit/s. Měření bylo prováděno na IP vrstvě 

modelu OSI. 

 

Celková doba každého testu činila 120s a byla provedena opakovaně. Hodnoty byly 

ve výsledku zprůměrovány. Délka testovacích rámců byla nastavena na požadovanou 

velikost. 

První bylo provedeno měření bez použití technologie MPLS. Na síť byl spuštěn 

směrovací protokol OSPF, takže zde byly výsledky zpoždění větší, jak je vidět na tabulce 

číslo 2. 

 

Testované 

položky 
Výsledek  

Testované 

položky 
Výsledek 

Doba testu (s) 120  Rx (Mbit/s) 0,06 

     
TX (Mbit/s) 0,06  Rx rámce 11 499 

     
Tx rámce 

11 504 
 Průměrné  

zpoždění (ms) 
59,801 

     
Chybné rámce 

0 
 Min zpoždění 

(ms) 
58,646 

     
Max. 

zpoždění (ms) 
132,621 

  
 

     

Tabulka 2 
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V druhém kroku měření byla na směrovací protokol OSPF spuštěna technologie 

MPLS. Nutno připomenout, že MPLS byla aktivována pouze na sériových portech mezi 

směrovači. Na fastethernetových portech, které byly použity na propojení přepínačů a 

následného propojení s počítačem, technologie MPLS aktivována nebyla. Výsledek měření 

je zobrazen v tabulce 3. 

 

Testované 

položky 
Výsledek  

Testované 

položky 
Výsledek 

Doba testu (s) 120  Rx (Mbit/s) 0,06 

     
TX (Mbit/s) 0,06  Rx rámce 11 489 

     
Tx rámce 

11 495 
 Průměrné  

zpoždění (ms) 
56,587 

     
Chybné rámce 

0 
 Min zpoždění 

(ms) 
55,533 

     
Max. 

zpoždění (ms) 
124,058 

  
 

     

Tabulka 3 
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Graf 1 

Měření proběhlo bez větších problémů. Pří zasílání paketu se zde nepoužívá klasická 

směrovací tabulka IP (RIB). V této síti je pro příchozí pakety využita báze FIB a pro 

zasílání paketů již s návěštím je užita báze LFIB. Doba zpoždění se u měření znatelně 

neprojevila. Z důvodu požitých jen deseti směrovačů, kde báze tabulek nebyly tak velké 

jako u větších sítí. Tudíž vyhledání správné položky trvá směrovači velmi krátkou dobu. 

V rozlehlých sítích kde je užito MPLS trvá prohledávání v takto objemných bázích větší 

dobu, než v této síti. Ve velkých sítích by směrování při použití klasické směrovací tabulky 

trvalo ještě mnohem déle než při použití MPLS. Vše je znázorněno a vyznačeno v tabulce 2 

a 3 a také graficky přehledně znázorněno v grafu 1. 
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4 Aplikace řízení provozu na MPLS síť 

 

V další praktické časti je řešena konfigurace druhé sítě, ve které bude probíhat 

značkování na základě jiného parametru, než je cílová síťová adresa. IP pakety procházející 

MPLS sítí je možné podle určitých kritérií zařadit do tříd, zvaných Forwarding Equivalence 

Class (FEC). Datové toky se stejnými parametry se potom přenášejí v MPLS síti jednou 

společnou cestou LSP. IP pakety, zařazené do určité FEC, mají celou cestu v průběhu 

trvání výměny informací stejné vstupní a výstupní MPLS záhlaví. Pomocí aplikace řízení 

provozu MPLS TE se síť MPLS může rozhodnout, které pakety odešle po jedné cestě LSP 

a které pakety odešle po cestě jiné. Například podle provozního zatížení sítě, mohou pakety 

se stejným cílem putovat různou cestou. Pro dosažení takové funkce definuje MPLS TE 

třídu FEC částečně podle sítí, které jsou dostupné přes definovaný tunel MPLS TE.  

 

4.1 Praktické řešení 

 

V navržené MPLS síti je pro změnu značkování použito řízení provozu. MPLS-TE se 

neomezuje pouze na cesty vyhledávané pomocí klasické směrovací metriky. Při výpočtu 

směru bere do úvahy všechny směrovače. MPLS TE je zodpovědné za to, že cesta bude 

vytvořená, udržovaná a informace o stavu cesty budou průběžně odesílány. Takže v případě 

problému na síti bude tok dat okamžitě přesměrován na záložní trasu. Metoda umožňuje 

směrovat provoz přes předem definované uzly v síti. Dále je v síti použito rozšíření 

protokolu RSVP-TE, kterým lze ručně konfigurovat předem navržené tunely 

s rezervovanou šířkou pásma podle priorit. TE tedy rozhoduje, kterou cestou budou data 

procházet a jakou cestou se budou dále směrovat. Vytvoření cesty a rozhodování tedy  



4 ŘÍZENÍ PROVOZU V MPLS 41
 

náleží směrovačům, na kterém je daná metrika vytvořena. V této síti jsou to uzly se 

směrovači AR1, AR2, AR5, AR6.  Při konfiguraci byl zvolen směrovací protokol OSPF. 

 

Zapojení celé sítě je možno vidět na obrázku 18. Jednotlivé tunely jsou naznačeny růžovou 

a zelenou barvou. Pomocí nich se budou data přenášet. Tunel s číslem 101 jde od 

směrovače AR1 až po směrovač AR6. Číslo 102 značí opačný směr přenosu. Druhý tunel 

má označení 201 pro jeden směr a 202 pro směr opačný. Pro každou trasu jsou dále 

nakonfigurovány jednotlivé omezení a nebo upřednostnění pomocí zkušebního pole, včetně 

šířky pásma. Při průchodu inicializačních zpráv sítí rezervují pásmo konkrétní cesty a 

zároveň naplňují LFIB tabulku. V každém směrovači, je nastaven rozsah značek, ze kterého 

se budou značky vybírat. Nemůže tedy nastat, že by číslo značky překročilo hodnotu 50. 

V síti jsou záměrně vytvořeny dva tunely pro případ, že by jedna trasa selhala. V případě 

nějakého problému v síti, například vytržený konektor ve směrovači, se okamžitě o kolizi 

na trase dozví ostatní směrovače. V tu chvíli je použita záložní trasa, která je předem známa 

a ve které platí pravidla definované při konfiguraci. Protokol RSVP je jednosměrně 

orientovaný, takže pro zajištění normální komunikace je třeba vytvářet podobné konstrukce 

i z opačného konce. 
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Obrázek 18 

4.2 Použité porty a adresy 

Zde je uveden podrobný popis použitých portů na jednotlivých směrovačích 

s adresami. V tomto případě je síť koncepčně jinak zapojená, jak ukazuje obrázek 18 a 

použití konkrétních portů na směrovačích je popsáno v tabulce 4. Pro každou trasu musí být 

předem nakonfigurována cesta, jak se bude po příchozí informaci směrovač chovat, a na 

který směr informaci zašle dále. Jednotlivé adresy, které jsou pro danou cestu zastoupeny, 

jsou vyobrazeny u každého směrovače v tabulce 4. Dále jak je vidět z této tabulky, ale také 

z obrázku 18, jsou využity u směrovačů různé druhy rozhraní pro rozdílné cesty. Pro tunel 

201 a 202 je užito sériového rozhraní na směrovačích, pro tunel 101 a 102 je užito 

fastethernetových portů.  
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Označení 

v obrázku 18 
Označení 

ve skříni 
Použité porty na 

směrovači 
Požité adresy Další adresa Síťová maska 

1 AR1 
fa0/0 10.0.0.1 

1.1.1.1 
255.255.255.248 

fa0/1 10.0.1.1 255.255.255. 248 

2 AR2 

fa0/0 10.0.1.2 
1.1.1.2 

255.255.255. 248 

S0/1/0 - DTE 10.0.8.1 255.255.255. 248 

fa0/1 10.0.2.1 255.255.255. 248 

3 AR3 
S0/1/1 - DCE 10.0.8.2 

1.1.1.3 
255.255.255. 248 

S0/1/0 - DCE 10.0.9.1 255.255.255. 248 

4 AR4 
S0/1/1 - DTE 10.0.9.2 

1.1.1.4 
255.255.255. 248 

S0/1/0 - DTE 10.0.10.1 255.255.255. 248 

5 AR5 

S0/1/1 - DCE 10.0.10.2 
1.1.1.5 

255.255.255. 248 

fa0/1 10.0.6.1 255.255.255. 248 

fa0/0 10.0.5.2 255.255.255. 248 

6 AR6 
fa0/1 10.0.6.2 

1.1.1.6 
255.255.255. 248 

fa0/0 10.0.7.1 255.255.255. 248 

7 BR1 
fa0/0 10.0.2.2 

1.1.1.7 
255.255.255. 248 

fa0/1 10.0.3.1 255.255.255. 248 

8 BR2 
fa0/0 10.0.3.2 

1.1.1.8 
255.255.255. 248 

fa0/1 10.0.4.1 255.255.255. 248 

9 BR3 
fa0/0 10.0.4.2 

1.1.1.9 
255.255.255. 248 

fa0/1 10.0.5.1 255.255.255. 248 

 

Tabulka 4 
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4.3 Nastavení sm ěrova če 

V následující kapitole je uveden podrobný popis pro jeden konkrétní směrovač. 

Z důvodu opakujících se příkazů a podobného postupu při konfiguraci ostatních směrovačů 

je uveden pouze popis pro směrovač s označením AR2. Tento směrovač byl vybrán proto, 

protože je na něho kladen největší důraz vzhledem ke zvolené topologii sítě. Směrovač je 

tudíž při provozu nejvíce zatížen a je na něm také nastavena jedna z volitelných cest 

s různými kritérii. Na konci kapitoly budou přidány informace a výpisy (show příkazy) 

z tohoto směrovače, které dokládají funkčnost sítě. Jako v první praktické části, tak i zde je 

doložena kompletní konfigurace tohoto směrovače v příloze II. Nastavení celé sítě dokládá 

příloha IV, která se nachází na přiloženém paměťovém médiu CD. 

 

• Nejprve je nutno se na směrovači přepnout z uživatelského módu na mód 

privilegovaný: 

Router> enable 

• Dalším příkazem je nutno směrovač nastavit do módu konfiguračního: 

Router# configure terminal 

• Provede pojmenování zařízení: 

Router (config) # hostname AR2 

• Těmito příkazy se na směrovači nastaví režim, ve kterém hlášení směrovače vždy 

začínají na novém řádku: 

AR2 (config) # line console 0 

AR2 (config-line) # logging synchronous 
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• Protože se směrovač pokouší provádět DNS překlad, který v síti není 

nakonfigurován, zamezení se provede tímto příkazem: 

AR2 (config) # no ip domain-lookup 

• RSVP hello pakety umožní uzlům detekovat ztrátu uzlu sousedního. Této ochraně 

se říká ochrana spoje. Ztráty typicky dochází, když se sousední směrovač restartuje 

nebo vznikne chyba na přenosovém médiu. Standartní RSVP dokáže detekovat 

problém obvykle do několikati minut. RSVP hello pakety zjistí stav sousedního 

uzlu mnohem rychleji, typicky do 20 sekund. Pro sousední směrovače, které 

nepodporují hello pakety, RSVP užívá soft-state timeout pro detekci chyby. Ve 

výchozím nastavení RSVP posílá hello pakety každé tři sekundy. Tyto pakety mají 

tu výhodu, že při obnově provozu na síti vytěžují mnohem méně CPU směrovače a 

spotřebují pro obnovu komunikace menší šířku pásma. 

AR2 (config) # ip rsvp signalling hello 

• Zapnutí podpory řízení provozu na rozhraní pro využitá záložních TE tunelů typu 

next-hop. Pro ochranu spoje. 

AR2 (config) # mpls traffic-eng tunnel 

• Nastavení rozsahu čísel, které mají být použity pro MPLS značky. 

AR2 (config) # mpls label range 16 50 

• Z konfiguračního módu se přepíná na konfiguraci konkrétního rozhraní příkazem: 

AR2 (config) # interface fa0/0 

• Přiřazení ip adresy a masky sítě k rozhraní. 

AR2 (config-if) # ip address 10.0.1.2 255.255.255.248 

• Zapnutí směrovacího protokolu OSPF na rozhraní. 

AR2 (config-if) # ip ospf 1 area 0 
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• Zapnutí technologie MPLS na rozhraní. 

AR2 (config-if) # mpls ip 

• Zapnutí podpory řízení provozu na rozhraní pro využitá záložních TE tunelů typu 

next-hop. Pro ochranu spoje. 

AR2 (config-if) # mpls traffic-eng tunnel 

• Přepnutí rozhraní z vypnutého stavu do stavu zapnutého.  

AR2 (config-if) # no shutdown 

• Ukončení konfigurace na rozhraní fa0/0. 

AR2 (config-if) # exit 

• Z konfiguračního módu se lze přepnout na konfiguraci konkrétního rozhraní 

příkazem: 

AR2 (config) # interface fa0/1 

• Přidání popisku k rozhraní. 

AR2 (config-if) # description wrong_link_BR1_BR2 

• Přiřazení ip adresy a masky sítě k rozhraní. 

AR2 (config-if) # ip address 10.0.2.1 255.255.255.248 

• Zapnutí směrovacího protokolu OSPF na rozhraní. 

AR2 (config-if) # ip ospf 1 area 0 

• Zapnutí technologie MPLS na rozhraní. 

AR2 (config-if) # mpls ip 

• Zapnutí RSVP hello zpráv na směrovači.  

AR2 (config) # ip rsvp signalling hello 



4 ŘÍZENÍ PROVOZU V MPLS 47
• Zapnutí podpory řízení provozu na rozhraní pro využitá záložních TE tunelů typu 

next-hop. Pro ochranu spoje. 

AR2 (config-if) # mpls traffic-eng tunnel 

• Definování záložní cesty v případě kolize nebo výpadku. 

AR2 (config-if) # mpls traffic-eng backup-path tunnel 

 201 

• Přepnutí rozhraní z vypnutého stavu do stavu zapnutého.  

AR2 (config-if) # no shutdown 

• Ukončení konfigurace na rozhraní fa0/1. 

AR2 (config-if) # exit 

• Z konfiguračního módu na konfiguraci konkrétního rozhraní se lze přepnout 

příkazem: 

AR2 (config) # interface s0/1/0 

• Přiřazení ip adresy a masky sítě k rozhraní. 

AR2 (config-if) # ip address 10.0.8.1 255.255.255.248 

• Zapnutí směrovacího protokolu OSPF na rozhraní. 

AR2 (config-if) # ip ospf 1 area 0 

• Zapnutí technologie MPLS na rozhraní. 

AR2 (config-if) # mpls ip 

• Zapnutí podpory řízení provozu na rozhraní pro využitá záložních TE tunelů typu 

next-hop. Pro ochranu spoje. 

AR2 (config-if) # mpls traffic-eng tunnel 
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• Přepnutí rozhraní z vypnutého stavu do stavu zapnutého.  

AR2 (config-if) # no shutdown 

• Ukončení konfigurace na rozhraní s0/1/0. 

AR2 (config-if) # exit 

• Z konfiguračního módu se lze přepnout na konfiguraci virtuálního rozhraní 

příkazem: 

AR2 (config) # interface loopback0 

• Přiřazení ip adresy a masky sítě k rozhraní. Na rozhraní Loopback musí být vždy 

maska sítě 255.255.255.255. 

AR2 (config-if) # ip address 1.1.1.2 255.255.255.255 

• Zapnutí směrovacího protokolu OSPF na rozhraní. 

AR2 (config-if) # ip ospf 1 area 0 

• Přepnutí rozhraní z vypnutého stavu do stavu zapnutého.  

AR2 (config-if) # no shutdown 

• Ukončení konfigurace na rozhraní Loopback0. 

AR2 (config-if) # exit 

• Z konfiguračního módu se přepne na konfiguraci protokolu příkazem: 

AR2 (config) # router ospf 1 

• V protokolu OSPF se aktivuje řízení provozu. 

AR2 (config-router) # mpls traffic-eng area 0 

• V protokolu OSPF aktivuje MPLS TE s již nakonfigurovaným rozhraním 

Loopback. 
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AR2 (config-router) # mpls traffic-eng router-id 

 loopback0 

• Ukončení konfigurace OSPF. 

AR2 (config-if) # exit 

• Z konfiguračního módu se přepne na konfiguraci tunelu. 

AR2 (config) # interface tunnel201 

• Označení rozhraní. 

AR2 (config-if) # description backup_when_BR1_BR2 

• Nastavení loopbacku0 bez adresy. Umožňuje zpracovávat informace na rozhraní 

bez přidělené IP adresy tomuto rozhraní. 

AR2 (config-if) # ip unnumbered loopback0 

• Vypnutí ip přímého broadcastu. 

AR2 (config-if) # no ip directed-broadcast 

• Zapnutí funkce rychlého přeposílání. 

AR2 (config-if) # ip route-cache cef 

• Nastavení cílové adresy tunelu. Určuje cíl tunelu. 

AR2 (config-if) # tunnel destination 1.1.1.5 

• Aktivace MPLS TE na tunelu. 

AR2 (config-if) # tunnel mode mpls traffic-eng 

• Oznamuje přítomnost tunelu směrovacímu protokolu. Určuje, že by IGP měla 

používat nakonfigurované tunely (musí být zapnuty). 
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AR2 (config-if) # tunnel mpls traffic-eng autoroute

 announce 

• Konfigurace volitelné cesty pro MPLS TE tunel. Cesta LSP je nastavena explicitně 

pomocí backup_BR1_BR2. 

AR2 (config-if) # tunnel mpls traffic-eng path-option 1 

explicit name backup_BR1_BR2 

• V konfiguraci tunelu, u kterého je vyžadována ochrana (jeho kontrola o správné 

funkci), se aktivuje fast-reroute příkaz. Zajistí odesílání objektů FRR v RSVP 

zprávě. Využije předem definované a signalizované záložní LSP, která se aktivuje 

v případě poruchy. Ochranu lze rozdělit na ochranu uzlu a spoje. Viz. také zpráva 

hello, kterou je nutno na chráněné lince spustit. Zde je aktivována ochrana spoje. 

AR2 (config-if) # tunnel mpls traffic-eng fast-reroute 

• Konfiguruje nastavení a rezervace priority pro MPLS TE tunel. První číslo 

nastavuje míru priority (nejnižší číslo 0 znamená nejvyšší prioritu). Druhé číslo 

značí udržování tunelu, tento parametr není povinný. Definovaná LSP s vyšší 

prioritou ruší omezení s prioritou nižší. 

AR2 (config-if) # tunnel mpls traffic-eng priority 2 2 

• Nastavuje potřebnou šířku pásma v rozmezí hodnot 1 až 4294967295 zapisovanou 

v kilobitech. 

AR2 (config-if) # tunnel mpls traffic-eng bandwidth 9000 

• Vstup do příkazového režimu pro explicitní IP cestu. Vytváří nebo modifikuje 

konkrétní cestu. Konfigurace cesty s názvem backup_BR1_BR2. 

AR2 (config-if) # ip explicit-path name backup_BR1_BR2 

enable  
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• Specifikace cesty. Přidání dalších IP adres do explicitní cesty. Vytvoří explicitní 

cestu se zadanými dalšími adresami, které ukazují na striktní cestu, kterými tunel 

prochází. 

AR2 (config-if) # next-address 1.1.1.3 

 next-address 1.1.1.4 

 next-address 1.1.1.5 

 

Po konfiguraci směrovače, jsou zde uvedeny výpisy z této sítě, které byly získány 

s použitím konkrétních příkazů, uvedených u každé ukázky. Pro velikost některých výpisů 

a opakování některých informací, je pro názornost v textu uvedeno pouze pár počátečních 

řádků. U každého výpisu je uveden podrobnější popis, co nám daný výpis ukazuje. Protože 

při konfiguraci každého směrovače je omezen rozsah čísel pro značky číslem 50, 

nevyskytovala se z toho důvodu značka s větším číslem, než je uvedeno. 

 
AR1#traceroute 1.1.1.6 

 

Type escape sequence to abort. 

Tracing the route to 1.1.1.6 

 
  1 10.0.1.2 [MPLS: Label 29 Exp 0] 0 msec 4 msec 0 msec 

  2 10.0.2.2 [MPLS: Label 30 Exp 0] 0 msec 0 msec 0 msec 

  3 10.0.3.2 [MPLS: Label 30 Exp 0] 4 msec 0 msec 4 msec 

  4 10.0.4.2 [MPLS: Label 30 Exp 0] 0 msec 0 msec 4 msec 

  5 10.0.5.2 [MPLS: Label 29 Exp 0] 0 msec 4 msec 0 msec 

  6 10.0.6.2 4 msec *  0 msec 
/ zobrazí záznamy z FIB 

Již zde, na prvním příkladu je vidět, že číslování se mění při vstupu do rozhraní 2. 

 
 
AR1#traceroute 10.0.6.2 
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Type escape sequence to abort. 

Tracing the route to 10.0.6.2 

 

  1 10.0.1.2 [MPLS: Label 27 Exp 0] 72 msec 68 msec 68 msec 

  2 10.0.8.2 [MPLS: Label 30 Exp 0] 64 msec 60 msec 64 msec 

  3 10.0.9.2 [MPLS: Label 30 Exp 0] 52 msec 52 msec 56 msec 
  4 10.0.10.2 [MPLS: Label 30 Exp 0] 61 msec 68 msec 59 msec  

  5 10.0.6.2 [MPLS: Label 27 Exp 0] 72msec *  52 msec 
 

Zde je uveden traceroute pro konkretní rozhraní Fa0/1 směrovače AR6, na kterém je ještě 

aplikována technologie MPLS. Jak je vidět, značky se mění při vstupu do tunelu u rozhraní 

S0/1/0 směrovače AR2. 

 

 

Obrázek 19 

 

Na obrázku 19 je celá trasa ukázána graficky v síti. Nutno podotknout, že celý přenos 

se uskutečníl přes směrovače AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 a AR6 , jak naznačují jednotlivé 
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značky v obrázku, vyobrazené nad jednotlivými spoji mezi směrovači. To také vypovídá, že 

byl využit tunel s označením 101. Jak již bylo uvedeno IP pakety, zařazené do určité FEC, 

mají celou cestu v pruběhu trvání výměny informací stejné vstupní a výstupní MPLS 

značky. To je také vidět z obrázku 19.  

 

Aktivace MPLS technologie na jednotlivých rozhraních směrovače AR1. Je také 

vidět, že na rozhraní Fa0/1 je aktivován tunel 101 a 102.  

 
AR1#show mpls interfaces 

Interface              IP            Tunnel   BGP Static 

Operational 

FastEthernet0/1        Yes (ldp)     Yes      No  No     Yes          

Tunnel101              No            No       No  No     Yes          
 
       

Informace o vazbách mezi jednotlivými sítěmi a očekávanými MPLS značkami 

z pohledu LDP protokolu. Výpis je proveden z LIB tabulky ve směrovači AR1. U 

jednotlivých položek jsou uvedeny vazby mezi směrovači. Uvádí lokální vazbu, v niž jsou 

uvedeny značky, které tento směrovač alokoval a oznámil dále. Uvedená vzdálená vazba 

označuje značku prefixu, zjištěnou protokolem LDP. 

 
AR1#show mpls ldp bindings 

  lib entry: 1.1.1.1/32, rev 2 

        local binding:  label: 23 

        remote binding: lsr: 10.0.1.2:0, label: 16 
  lib entry: 1.1.1.2/32, rev 8 

        local binding:  label: 16 

        remote binding: lsr: 10.0.1.2:0, label: 19 

  lib entry: 1.1.1.3/32, rev 13 

        local binding:  label: 18 

        remote binding: lsr: 10.0.1.2:0, label: 17 

  lib entry: 1.1.1.4/32, rev 17 

        local binding:  label: 20 
        remote binding: lsr: 10.0.1.2:0, label: 19 

  lib entry: 1.1.1.5/32, rev 37 
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        local binding:  label: 30 

        remote binding: lsr: 10.0.1.2:0, label: 28 

  lib entry: 1.1.1.6/32, rev 39 

        local binding:  label: 31 

        remote binding: lsr: 10.0.1.2:0, label: 32 

  lib entry: 1.1.1.7/32, rev 21 
        local binding:  label: 22 

        remote binding: lsr: 10.0.1.2:0, label: 20 

  lib entry: 1.1.1.8/32, rev 25 

        local binding:  label: 24 

        remote binding: lsr: 10.0.1.2:0, label: 22 

  lib entry: 1.1.1.9/32, rev 29 

        local binding:  label: 26 

        remote binding: lsr: 10.0.1.2:0, label: 24 
  lib entry: 10.0.0.0/29, rev 4 

        local binding:  label: 26 

  lib entry: 10.0.1.0/29, rev 6 

        local binding:  label: 27 

        remote binding: lsr: 10.0.1.2:0, label: 23 

  lib entry: 10.0.2.0/29, rev 19 

        local binding:  label: 21 

        remote binding: lsr: 10.0.1.2:0, label: 31 

  lib entry: 10.0.3.0/29, rev 23 

        local binding:  label: 23 

        remote binding: lsr: 10.0.1.2:0, label: 21 

  lib entry: 10.0.4.0/29, rev 27 

        local binding:  label: 25 

        remote binding: lsr: 10.0.1.2:0, label: 23 

  lib entry: 10.0.5.0/29, rev 31 

        local binding:  label: 27 
        remote binding: lsr: 10.0.1.2:0, label: 25 

  lib entry: 10.0.6.0/29, rev 35 

        local binding:  label: 29 

        remote binding: lsr: 10.0.1.2:0, label: 27 

  lib entry: 10.0.8.0/29, rev 11 

        local binding:  label: 17 

        remote binding: lsr: 10.0.1.2:0, label: 31 

  lib entry: 10.0.9.0/29, rev 15 
        local binding:  label: 19 

        remote binding: lsr: 10.0.1.2:0, label: 18 

  lib entry: 10.0.10.0/29, rev 33 
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        local binding:  label: 28 

        remote binding: lsr: 10.0.1.2:0, label: 26 
 

 

Informace směrovače o komunikaci se sousedními směrovači, se kterými navázal 

spojení pro výměnu značek s použitím protokolu LDP. 

 
AR1#show mpls ldp neighbor 

    Peer LDP Ident: 10.0.1.2:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0 

        TCP connection: 10.0.1.2.32576 - 1.1.1.1.646 

        State: Oper; Msgs sent/rcvd: 298/304; Downstream 

        Up time: 04:02:55 

        LDP discovery sources: 

          FastEthernet0/1, Src IP addr: 10.0.1.2 
        Addresses bound to peer LDP Ident: 

          10.0.1.2        1.1.1.2         10.0.8.1        10.0.2.1 

 

 

Informace z tabulky LFIB ve směrovači AR1, podle které je prováděno předávání 

rámců. Jsou zde uvedeny také základní informace o lokální a odchozí značce včetně 

odchozího rozhraní.       

 
AR1#show mpls forwarding-table 

Local  Outgoing      Prefix            Bytes Label   Outgoing   

Next Hop 

Label  Label or VC   or Tunnel Id      Switched      interface 

16     Pop Label     1.1.1.2/32        0             Fa0/1      
10.0.1.2 

17     Pop Label     10.0.8.0/29       0             Fa0/1      

10.0.1.2 

18     17            1.1.1.3/32        0             Fa0/1      

10.0.1.2 

19     18            10.0.9.0/29       0             Fa0/1      

10.0.1.2 

20     19            1.1.1.4/32        0             Fa0/1      
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10.0.1.2 

21     Pop Label     10.0.2.0/29       0             Fa0/1      

10.0.1.2 

22     20            1.1.1.7/32        0             Fa0/1      

10.0.1.2 

23     21            10.0.3.0/29       0             Fa0/1      
10.0.1.2 

24     22            1.1.1.8/32        0             Fa0/1      

10.0.1.2 

25     23            10.0.4.0/29       0             Fa0/1      

10.0.1.2 

26     24            1.1.1.9/32        0             Fa0/1      

10.0.1.2 

27     25            10.0.5.0/29       0             Fa0/1      
10.0.1.2 

28     26            10.0.10.0/29      0             Fa0/1      

10.0.1.2 

29     27            10.0.6.0/29       0             Fa0/1      

10.0.1.2 

30     28            1.1.1.5/32        0             Fa0/1      

10.0.1.2 

31     Pop Label [T] 1.1.1.6/32        0             Tu101      

point2point 

 

[T]     Forwarding through a LSP tunnel. 

View additional labelling info with the 'detail' option 
 

 

 

Příkaz ping slouží k ověřování konektivity mezi propojenými směrovači. Ping při své 

činnosti odesílá IP datagramy a očekává odezvu protistrany. Počet odeslaných datagramů 

byla omezena na hodnotu 230. V ukázce je proveden příkaz ping z prvního směrovače AR1 

na poslední směrovač v síti. V textu ji vidět, že síť byla průchozí a průměrná doba testu 

pomocí příkazu ping trvala 44 ms. 

 
AR1#ping 10.0.6.2 repeat 230 
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Type escape sequence to abort. 

Sending 230, 100-byte ICMP Echos to 10.0.6.2, timeout is 2 

seconds: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!! 

Success rate is 100 percent (230/230), round-trip min/avg/max 
= 40/44/52 ms 

 

 

Zde je uveden záznamy z FIB tabulky v detailním výpisu.       

 
AR1#show ip cef detail 

IPv4 CEF is enabled and running 

VRF Default: 

 34 prefixes (34/0 fwd/non-fwd) 

 Table id 0 
 Database epoch:        0 (34 entries at this epoch) 

 

0.0.0.0/0, epoch 0, flags default route handler 

  no route 

0.0.0.0/8, epoch 0 

  Special source: drop 

  drop 

0.0.0.0/32, epoch 0, flags receive 
  Special source: receive 

  receive 

1.1.1.1/32, epoch 0, flags attached, connected, receive 

  Interface source: Loopback0 

  receive for Loopback0 

1.1.1.2/32, epoch 0 

  local label info: global/16 

  nexthop 10.0.1.2 FastEthernet0/1 
1.1.1.3/32, epoch 0 

  local label info: global/18 

  nexthop 10.0.1.2 FastEthernet0/1 label 17 

1.1.1.4/32, epoch 0 

  local label info: global/20 

  nexthop 10.0.1.2 FastEthernet0/1 label 19 

1.1.1.5/32, epoch 0 

  local label info: global/30 
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  nexthop 10.0.1.2 FastEthernet0/1 label 28 

1.1.1.6/32, epoch 0 

  local label info: global/31 

  nexthop 1.1.1.6 Tunnel101 

1.1.1.7/32, epoch 0 

  local label info: global/22 
  nexthop 10.0.1.2 FastEthernet0/1 label 20 

1.1.1.8/32, epoch 0 

  local label info: global/24 

  nexthop 10.0.1.2 FastEthernet0/1 label 22 

1.1.1.9/32, epoch 0 

  local label info: global/26 

  nexthop 10.0.1.2 FastEthernet0/1 label 24 

10.0.0.0/29, epoch 0, flags attached, connected, cover 
dependents, need deagg 

  Covered dependent prefixes: 3 

    need deagg: 3 

  attached to FastEthernet0/0 

10.0.0.0/32, epoch 0, flags receive 

  Dependent covered prefix type cover need deagg cover 

10.0.0.0/29 

  Interface source: FastEthernet0/0 

  receive for FastEthernet0/0 

10.0.0.1/32, epoch 0, flags receive 

  Dependent covered prefix type cover need deagg cover 

10.0.0.0/29 

  Interface source: FastEthernet0/0 

  receive for FastEthernet0/0 

10.0.0.7/32, epoch 0, flags receive 

  Dependent covered prefix type cover need deagg cover 
10.0.0.0/29 

... 

 

 

Detailní CEF informace pro jednotlivé rozhraní. Vzhledem k opakujícím a 

zdlouhavým informacím byl výpis zkrácen.       

 
AR1# show cef interface 
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FastEthernet0/0 is up (if_number 4) 

  Corresponding hwidb fast_if_number 4 

  Corresponding hwidb firstsw->if_number 4 

  Internet address is 10.0.0.1/29 

  ICMP redirects are always sent 

  Per packet load-sharing is disabled 
  IP unicast RPF check is disabled 

  Inbound access list is not set 

  Outbound access list is not set 

  IP policy routing is disabled 

  BGP based policy accounting on input is disabled 

  BGP based policy accounting on output is disabled 

  Hardware idb is FastEthernet0/0 

  Fast switching type 1, interface type 18 
  IP CEF switching enabled 

  IP CEF switching turbo vector 

  IP prefix lookup IPv4 mtrie 8-8-8-8 optimized 

  Input fast flags 0x0, Output fast flags 0x0 

  ifindex 3(3) 

  Slot  Slot unit 0 VC -1 

  Transmit limit accumulator 0x0 (0x0) 

  IP MTU 1500 

FastEthernet0/1 is up (if_number 5) 

  Corresponding hwidb fast_if_number 5 

  Corresponding hwidb firstsw->if_number 5 

  Internet address is 10.0.1.1/29 

  ICMP redirects are always sent 

  Per packet load-sharing is disabled 

  IP unicast RPF check is disabled 

  Inbound access list is not set 
  Outbound access list is not set 

  IP policy routing is disabled 

  BGP based policy accounting on input is disabled 

  BGP based policy accounting on output is disabled 

  Hardware idb is FastEthernet0/1 

  Fast switching type 1, interface type 18 

  IP CEF switching enabled 

  IP CEF switching turbo vector 
  IP prefix lookup IPv4 mtrie 8-8-8-8 optimized 

  Input fast flags 0x0, Output fast flags 0x0 

  ifindex 4(4) 
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  Slot  Slot unit 1 VC -1 

  Transmit limit accumulator 0x0 (0x0) 

  IP MTU 1500 

Serial0/1/0 is down (if_number 6) 

  Corresponding hwidb fast_if_number 6 

  Corresponding hwidb firstsw->if_number 6 
  Internet Protocol processing disabled 

  Interface is marked as point to point interface 

  Hardware idb is Serial0/1/0 

  Fast switching type 4, interface type 185 

  IP CEF switching enabled 

  IP CEF switching turbo vector 

  IP prefix lookup IPv4 mtrie 8-8-8-8 optimized 

  Input fast flags 0x0, Output fast flags 0x0 
  ifindex 5(5) 

  Slot  Slot unit 1 VC -1 

  Transmit limit accumulator 0x0 (0x0) 

  IP MTU 0 

 ... 

 

 

V průběhu konfigurace bylo nutno zkontrolovat a přehrát aktuální verzi softwarového 

vybavení u každého směrovače. Při nastavování se několikrát stalo, že směrovače použité 

příkazy neznaly. Při správném nastavení a zapojení sít pracovala podle očekávání. To 

dokazují uvedené obrázky s výpisy na konci této kapitoly. Jak již bylo uvedeno a také 

dokumentováno, při průchodu paketů přes nastavené tunely mají pakety celou cestu při 

průchodu tunelem stejné vstupní a výstupní MPLS značky. Na síť byly aplikovány RSVP 

hello pakety, které se měly postarat při problému na síti o detekci ztráty sousedního spoje. 

Tvorba virtuálních okruhů s využitím MPLS má tu výhodu, že v konkrétní síti lze snadno 

identifikovat cestu LSP, kterou konkrétní datový tok využívá. S touto cestou lze dále 

pracovat a ovlivňovat její parametry. To je možné s požitím technologie řízení provozu, 

která je aplikována i zde. Použité tunely jsou v MPLS sítích hlavními stavebními prvky. 

Zde byla využita podpora protokolů RSVP-TE a LDP pro konfiguraci těchto tunelů [16], 

[17], [18], [19], [20]. 
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5 Závěr  

Cílem této práce bylo teoreticky rozebrat a částečně vysvětlit principy technologie 

MPLS. V první řadě byla popsána historie a také podnět, proč se tato technologie začala 

vyvíjet. Její počátky se datují někdy do roku 1994 a konečné podoby doznala asi v letech 

2001. O její masové rozšíření se postarala firma Cisco, která v pozdějších letech začala 

poukazovat na její výhody v přepínaných sítích. V další kapitole je seznámení 

s architekturou a terminologií, které je užito v sítích postavených na MPLS. Jsou to zkratky 

jako LSR, LSP, LDP, Label, FEC a jiné. S těmito zkratkami se v dnešní době můžeme 

setkávat stále častěji, protože využití této technologie v IP sítích je stale častější. Ve většině 

podnikových sítí, kde se používají starší techniky jako ATM nebo Frame Relay, se stále 

častěji snaží postupně přecházet na mnohem levnější a taky technicky méně náročnější 

technologii MPLS. Poslední kapitoly nám mají nastínit používání MPLS technologie 

s jinými službami, jako jsou VPN a řízení provozu. Popřípadě použití MPLS přes Frame 

Relay síť. Celou tuto kapitolu uzavírá kratičké zamyšlení, kde bude využití této technologie 

směřovat a také ve kterých sítích bude více využita. Pro pořádek je dobré uvést GMPLS a 

její použití na optických sítích. 

 

Další část, která je již částí praktickou, se zaměřuje na sestavení sítě založené na 

technologii MPLS. Sestavenou síť bylo nutno proměřit a zjistit, jaký vliv má tato 

technologie na přenosové zpoždění v této síti. Bylo užito deseti směrovačů firmy Cisco 

2800 série. Dále dvou přepínačů a jednoho měřicího přístroje ParaScope. Tímto měřicím 

přístrojem byl generován provoz na síti a následně měřeno přenosové zpoždění. Přístroj byl 

zapojen místo dvou krajních počítačů, které jsou vyobrazeny na obrázku 14. V přístroji 

bylo nutno nastavit 3 vrstvu modelu OSI, kde MPLS pracuje. Vzhledem k použitým 

sériovým linkám na směrovačích, byla nastavena na generátoru provozu rychlost 64 kbit/s. 
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Rychlost na generátoru nebyla nastavována větší, z důvodu zbytečné přetěžování linky. To 

by mělo za následek zahazování paketů a ovlivnění samotného měření. Doba přenosové 

rychlosti s použitím technologie MPLS i bez použití této technologie, se výrazně 

neprojevila. Důvodem je to, že směrovače neměly tak velké LFIB tabulky jako směrovače 

u velkých páteřních sítí. Proto vyhledání správné položky trvá směrovači v tak malé síti 

velmi krátkou dobu. Zrychlení v síti bylo jen minimální, jak nám ukazuje například graf 1. 

Celkově má použití technologie MPLS velký význam i na takto malou síť. Protože 

směrovače nejsou zbytečně zatěžovány klasickým směrováním IP, kde se prohledává IP, 

maska, atd. Při porovnání s MPLS, kde se porovnávají pouze značky a trasa která je už 

dopředu vytvořena, je klasické IP směrování dost zdlouhavé a časově náročné. 

 

Poslední část této diplomové práce je také zaměřena prakticky. Zde byl úkol 

realizovat síť, kde se značky nebudou přidávat na základě cílové síťové adresy. Nejprve 

bylo nutno vytvořit síť, kde byla aplikována technologie MPLS.  Přenos se v síti 

uskutečňuje přes směrovací protokol OSPF. IP pakety procházející MPLS sítí je možno  

řadit do tříd FEC, kde datové toky se stejnými parametry budou procházet síti jednou 

společnou cestou LSP. V síti je tedy aktivováno řízení provozu a rozšíření protokolu 

RSVP-TE. Tímto rozšířením lze ručně konfigurovat předem navržené tunely. Jsou tedy 

použity čtyři tunely s označením 101, 102 pro jednu trasu a 201, 202 pro trasu druhou. 

Směrovány jsou přes předem definované uzly v síti. Protože je protokol RSVP jednosměrně 

orientován, bylo nutno pro zajištění komunikace vytvářet tunely z opačného konce (tunely 

102 a 202). Na tyto tunely je nakonfigurována rezervovaná šířka pásma a komunikace přes 

tunely podle priorit. Pro zajištění správné komunikace je v síti aplikována detekce ztráty 

sousedního spoje. Detekce je založena na RSVP hello paketech, které se posílají sítí každé 

tři sekundy. Nutno podotknout, že pro každou trasu bylo užito jiných rozhraní. Konkrétně 

pro prioritní trasu pomalejších sériových linek a pro záložní trasu rychlejších 
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fastethernetových linek.  U tunelů, kde je vyžadována ochrana, byla aktivována jeho 

předem definovaná záložní cesta.  

 

Dnes je technologie MPLS ve světě sítí hodně používána. Vnesla do klasických IP 

sítí vlastnosti a funkce, které odpovídají nárokům na přenosové rychlosti dnešní doby. 

Okruhy, které se vytvářejí pomocí MPLS mají tu výhodu, že lze cestu, které je užito při 

přenosu, snadno rozpoznat a ovlivňovat její vlastnosti. K tomuto účelu se využívá řízení 

provozu, kde tok dat je možno směrovat konkrétními trasami. Data jsou v takové síti 

přenášena tunely, které lze dále konfigurovat a tím tak ovlivňovat jejich parametry 

s použitím signalizačních protokolů RSVP-TE a LDP. V praxi je této metody velmi často 

užíváno. 
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Příloha I  -  Nastavení směrovače AR1 - přenosové 

zpoždění v MPLS síti 
 
 
AR1 směrovač 
 

AR1#show running config 

Building configuration... 

 

Current configuration : 1368 bytes 

! 

version 12.4 
service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname AR1 

! 

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 ip domain lookup 

no ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 
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! 

! 

! 

! 

! 

! 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
! 

! 

! 

! 

!          

! 

! 

voice-card 0 

! 

! 

! 

! 

! 

archive 

 log config 

  hidekeys 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 
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 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 shutdown 
 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/1/0 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 mpls ip 

 no fair-queue 

 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 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0 

 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 

! 

ip forward-protocol nd 

ip http server 

no ip http secure-server 
! 

! 

! 
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! 

! 

! 

! 

! 

!          
! 

control-plane 

! 

! 

! 

ccm-manager fax protocol cisco 

! 

mgcp fax t38 ecm 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

line con 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

scheduler allocate 20000 1000 

end 
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Příloha II – Nastavení směrovače AR2 - řízení provozu 

v MPLS síti 

Configurating MPLS on RSVP-TE - Pauli(R) 

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

 

AR2 směrovač 
 

AR2#show running config 

Building configuration... 

 

Current configuration : 2260 bytes 

! 

version 12.4 
service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname AR2 

! 

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 ip domain lookup 
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no ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

! 

! 
! 

mpls traffic-eng tunnels 

mpls label range 16 50 

! 

! 

! 

! 

! 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!          

! 

! 

! 

! 

voice-card 0 

! 

! 

! 
! 

! 

archive 

 log config 

  hidekeys 

! 

! 

! 
! 

! 

! 
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! 

! 

! 

interface Loopback0 

 ip address 1.1.1.2 255.255.255.255 

 ip ospf 1 area 0 
! 

interface Tunnel201 

 description backup_when_BR1_BR2 

 ip unnumbered Loopback0 

 tunnel destination 1.1.1.5 

 tunnel mode mpls traffic-eng 

 tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 

 tunnel mpls traffic-eng priority 2 2 
 tunnel mpls traffic-eng bandwidth 9000 

 tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit name 

backup_BR1_BR2 

 tunnel mpls traffic-eng fast-reroute 

 no routing dynamic 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 10.0.1.2 255.255.255.248 

 ip ospf 1 area 0 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

!          

interface FastEthernet0/1 

 description wrong_link_BR1_BR2 
 ip address 10.0.2.1 255.255.255.248 

 ip ospf 1 area 0 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls traffic-eng backup-path Tunnel201 

 mpls ip 

 ip rsvp signalling hello 
! 

interface Serial0/1/0 

 ip address 10.0.8.1 255.255.255.248 
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 ip ospf 1 area 0 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 no fair-queue 

 clock rate 128000 

! 
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 

 mpls traffic-eng router-id Loopback0 

 mpls traffic-eng area 0 

 log-adjacency-changes 

! 

ip forward-protocol nd 

ip http server 

no ip http secure-server 

! 
! 

ip rsvp signalling hello 

!          

ip explicit-path name backup_BR1_BR2 enable 

 next-address 1.1.1.3 

 next-address 1.1.1.4 

 next-address 1.1.1.5 

! 
! 

! 

! 
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! 

! 

! 

! 

control-plane 

! 
! 

! 

ccm-manager fax protocol cisco 

! 

mgcp fax t38 ecm 

! 

! 

! 
!          

! 

! 

line con 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

scheduler allocate 20000 1000 

end 

 

 

 

 


