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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce pojednává o vysokorychlostním komunikačním zařízení na bázi 

směrovačů CISCO 2821. Zahrnuje popis použitých zařízení, fyzické i logické zapojení, návod 

pro základní orientaci v operačním systému IOS směrovačů CISCO a postup pro přípravu 

pracoviště. Dále jsou v dokumentu zpracovány 3 laboratorní úlohy na téma MPLS IP, řízení 

provozu s MPLS a emulace okruhů přes IP. Každá úloha obsahuje úvod do problematiky, návod 

pro vypracování, otázky k úloze, požadovaný výsledek úlohy a stručný návod pro vyučující. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 Vysokorychlostní komunikační zařízení, CISCO, MPLS, IP, Řízení provozu, Emulace, CEoIP  

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with high-speed communication equipment based on Cisco 2821. Includes 

description of facilities, physical and logical diagrams, instructions for basic orientation in the 

operating system Cisco IOS, and the procedure for the preparation of the workplace. Further in 

this document, there are three laboratory task on the topic of MPLS IP, Traffic engineering with 

MPLS and Circuit emulation over IP. Each task includes introduction, instructions for the 

elaboration, the question of the task, desired outcome and brief guide for teachers. 
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ÚVOD 
Tento dokument pojednává o vysokorychlostním komunikačním zařízení od společnosti CISCO 

umístěném na Fakultě elektrotechniky a telekomunikací v laboratoři PA429. V první části je 

dokument zaměřen na popis jednotlivých komponent použitých v systému, jejich vlastností a 

možností použití. Je zaznamenáno jak fyzické, tak logické zapojení zařízení. Dále se první část 

věnuje základnímu popisu orientace v operačním sytému směrovačů IOS a konzolového 

serveru. Druhá část je zaměřena na návrh zapojení komunikačního systému do výuky předmětu 

Vysokorychlostní komunikační systémy. Návrh je zpracován v podobě tří laboratorních úloh. 

První úloha se věnuje základním principům přepínání podle MPLS. Studenti se seznamují se 

základními prostředky nezbytnými pro přepínání paketu. Vyzkouší si aktivaci přepínání podle 

MPLS na směrovači, seznámí s reálnou strukturou tabulek, které pro svou funkci MPLS vytváří 

a používá, a ověří si způsob přidělování značek v MPLS síti. Druhá úloha je na téma řízení 

provozu s MPLS. Řízení provozu je jedna z nejvýznamnějších aplikací MPLS. Studenti se 

seznamují s problémy, které vznikají v IP a ATM sítích a jak tyto situace řeší MPLS. V úloze 

budou studenti řešit klasický problém nazývaný The Fish Problem. Budou tedy budovat dva 

tunely napříč páteřní sítí a optimalizovat tak rozložení datových toků. Téma poslední úlohy je 

emulace okruhů přes IP. Student je seznámen s příkladem použití, principem emulace a 

nezbytnými náležitostmi pro její správnou funkci. V úloze bude student konfigurovat emulaci 

okruhu mezi dvěma přenosovými zařízeními PCM30U. Každá z úloh obsahuje úvod do 

problematiky, postup vypracování úlohy pro studenty, otázky k úloze, předpokládaný výstup 

z úlohy s vypracovanými otázkami a postup přípravy pracoviště pro vyučující včetně 

podrobného postupu pro vypracování úlohy.  
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1 VYSOKORYCHLOSTNÍ KOMUNIKAČNÍ 

SYSTÉM 
Vysokorychlostní komunikační systém je soustava síťových prvků propojených vzájemně 

určitým typem média, tak aby umožňovala přenos informace z jednoho koncového zařízení na 

druhé za krátký časový interval. Existuje množství typů komunikačních systému, které přenášejí 

informace rozdílným způsobem. Můžou se dělit podle různých hledisek – například podle 

multiplexu, který používají nebo podle struktury buňky do které vkládají svá data. Podle toho 

potom obsahují rozdílné typy síťových prvků. V IP sítích je informace rozdělena do více 

menších datových bloku - paketů, obdařených IP adresou specifikující koncové zařízení, 

kterému je informace určena. Každý takový paket je potom samostatně, nezávisle na ostatních 

paketech, odeslán sítí. Úkolem směrovačů, přepínačů a ostatních použitých síťových zařízení je 

směrovat každý paket správnou cestou, aby mohl dosáhnout koncového zařízení. [12] 

Popisovaný systém je postavený na bázi směrovačů společnosti CISCO 2821 a 

přepínači Catalyst 2960. Jako koncová zařízení jsou použity IP telefony, ale může být připojeno 

i jiné zařízení odpovídající síťovému modelu TCP/IP. V systému je integrována sdílená správa a 

prostředky pro vzdálený dohled.  

1.1 Použitá zařízení 

1.1.1 Směrovač 
Směrovač je základním stavebním kamenem IP sítí. Je to zařízení obsahující řadu různých typů 

rozhraní, prostřednictvím kterých je připojen k dalším směrovačům nebo jiným typům síťových 

zařízení. Kombinace spojení mezi těmito zařízeními představuje síť, jejímž nejzákladnějším 

úkolem je bezchybně a rychle přenést informaci od zdroje k cíli. Nejzákladnějším úkolem 

každého směrovače v síti je určení dalšího jednoho kroku – mezi jednotlivými směrovači 

(uzly) – směrem ke koncovému zařízení pro každý příchozí paket. Nejpodstatnější informace, 

na základě které uzel rozhoduje o dalším kroku paketu, je IP adresa. Každý paket obsahuje IP 

adresu cílového zařízení v hlavičce paketu. Ta je paketu vkládána na 3. vrstvě OSI modelu ve 

vstupním zařízení. Proto je směrování paketu od zdroje k cíli záležitostí 3 vrstvy OSI, stejně tak 

směrovač je zařízení 3. vrstvy OSI (pracuje na všech vrstvách pod 3.).  

V laboratorní síti jsou použity směrovače 2821. Jsou určené především jako podnikové 

směrovače v přístupové síti na straně zákazníka. Zprostředkovávají jak datové, tak i hlasové a 

video služby.  

Směrovač se pro popis dá rozdělit na dvě strany. Čelní strana obsahuje rozhraní pro 

správu směrovače – napájecí konektor, síťové tlačítko, konzolový port pro konfiguraci, USB 

porty, slot pro rozšíření paměti, LED indikace stavu směrovače a přídavný napájecí konektor. 

Zadní strana obsahuje rozhraní zprostředkovávající samotnou funkci směrovače. Směrovač 

2821 obsahuje 2 integrované rozhraní  GigabitEthernet, 4 sloty prosté šířky a 2 sloty dvojité 

šířky. Tyto sloty se potom osazují kartami s rozhraními.  
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Laboratorní systém obsahuje soustavu sedmi směrovačů. Páteřní směrovače jsou 

označovány P1, P2, PE1 a PE2. Směrovače zákazníků jsou označovány jako CE, CE-E1 a CE-

VoIP. Jejich osazení odpovídá funkci, kterou v síti mají, je ilustrováno na obrázcích a popsáno 

v tabulce. Popis jednotlivých modulů je obsažen v následujícím textu. [13][9] 

 

Obr. 1 Osazení směrovačů PE a P 

 

Obr. 2 Osazení směrovačů CE 

Karta/Směrovač P1 P2 PE1 PE2 CE CE-E1 CE-VoIP 

HWIC-2FE X X X X    

HWIC-4ESW-POE     X X X 

HWIC-1GE-SPF X X X X    

VWIC2-2MFT-G709       X 

VIC2-2BRI-NT/TE       X 

NM-CEM-4TE1      X X 
Tab. 1 Osazení směrovačů 

HWIC-2FE 
Tento modul patří do skupiny karet vysokorychlostních rozhraní do sítí typu WAN (HWIC –

High-Speed WAN Interface Card). Modul je opatřen dvěma porty typu FastEthernet, které 

odpovídají standardům 10BASE-T a 100BASE-TX. To znamená, že dokážou komunikovat buď 

rychlostí 100 Mbit/s (100BASE-TX) přes 2 páry kroucených metalických vodičů (Rx – 

přijímací Tx – vysílací) strukturovaných v kabeláži kategorie 5 s maximální dálkou 

nepřesahující 100 metrů, nebo rychlostí 10 Mbit/s (10BASE-T) přes 2 páry kroucených 

metalických vodičů strukturovaných v kabeláži kategorie 3, 4 nebo 5 nepřesahujících maximální 

délku 100 metrů. Jako konektor pro připojení kabelu do rozhraní se používá RJ45. Modul dále 

podporuje funkci Auto-MDIX, takže nezáleží, jaký kabel se použije (přímý nebo křížený) – 

modul se automaticky přepojí na daný typ kabelu. 
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Jednotlivé porty jsou číslovány podle následujícího pravidla. Např. FastEthernet 0/2/1 znamená, 

že modul portu číslo 1 se nachází ve slotě číslo 0 a jeho podslotě číslo 2. Toto pravidlo platí pro 

všechny rozhraní a pro všechny moduly obecně. 

Stav každého portu indikují 3 LED diody – FDX/COL, 100 a LNK/ACT. Každá indikuje 

jednotlivé stavy. [5] 

LED Význam Aktivita Status 

FDX/COL Duplex/Kolize Svítí 
Nesvítí 

Bliká 

Plný duplex 
Poloviční duplex 

Detekce kolize 

100 Rychlost Svítí 

Nesvítí 

100Mbit/s 

10Mbit/s 

LNK/ACT Stav linky Svítí 

Nesvítí 

Bliká 

Detekován signál na lince 

Bez detekce signálu na lince 

Detekce datové komunikace 
Tab. 2 LED indikace HWIC-2FE 

HWIC-1GE-SFP  
Tento modul také patří do skupiny vysokorychlostních rozhraní do sítí typu WAN. Karta 

obsahuje jedno rozhraní typu GigabitEthernet realizovaného prostřednictvím výsuvného mini-

modulu SFP. Karta podporuje standardy 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 

1000BASE-ZX a 1000BASE-CWDM v závislosti na výsuvném mini-modulu SFP, který je 

v kartě obsažen. Na základě těchto standardů může maximální délka dosahovat od 100 m 

(1000BASE-T), kdy médium přestavují 2 páry kroucených metalických vodičů, až po 100 km 

(1000BASE-CWDM), kdy médium představuje optický kabel, pracující s vlnovou délkou 

1610 nm. Rozhraní GigabitEthernet komunikuje rychlostí 1000 Mbit/s. V závislosti na 

vyžadovaném standardu se používají různé druhy médií. Při metalickém spojení se vyžaduje 

kabeláž kategorie 5, 5e a 6 s konektorem RJ45. V případě optického spojení se využívá 

optického vlákna o průměrech od 9 µm (jedno-vidová) po 62,5 µm (mnoho-vidová) s konektory 

LC. 

Modul obsahuje 4 indikační diody – EN, LINK, TX a RX signalizující stav portu i modulu. [7] 

LED Význam Aktivita Status 

EN Pohotovost modulu Svítí 

Nesvítí 

Modul je aktivní 

Modul není aktivní 

LINK Konektivita Svítí 
Nesvítí 

Spojeno 
Nespojeno 

RX Příjem Svítí 

Nesvítí 

Detekce příjmu dat 

Bez detekce příjmu dat 

TX Odesílání Svítí  
Nesvítí 

Detekce odesílání dat 
Bez detekce odesílání dat 

Tab. 3 LED indikace HWIC-1GE-SFP 

NM-CEM-4TE1 
Karta patří do skupiny modulů pro emulaci okruhů přes IP (CEM – Circuit Emulation Modul). 

Služba, kterou tento modul zprostředkovává, se nazývá CEoIP (Circuit Emulation over IP). 

Dokáže transparentně přenášet strukturovaná i nestrukturovaná data přes IP sít. Modul 
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obsahuje 4 rozhraní typu E1/T1. Lze připojit k jakémukoliv datovému nebo hlasovému rozhraní 

typu E1/T1. Pro připojení se využívá přímý kabel a konektor RJ48. Porty jsou schopny 

komunikovat v módu E1 nebo T1. Všechny porty na kartě pracují vždy pouze v jednom z těchto 

módů. Více o tomto modulu je v kapitole Emulace okruhů přes IP. [6] 

LED Význam Aktivita Status 

EN Pohotovost modulu Svítí 

Nesvítí 

Modul je aktivní 

Modul není aktivní 

AL Ztrátovost Svítí 

Nesvítí 

Ztráty signálu nebo rámců 

Beze ztrát 

LP Detekce smyčky Svítí  

Nesvítí 

Detekována 

Bez detekce smyčky 

CD Detekce nosné Svítí 

Nesvítí 

Detekována 

Bez detekce nosné 
Tab. 4 LED indikace NM-CEM-4TE1 

HWIC-4ESW-POE  
Patří do skupiny karet vysokorychlostních rozhraní do sítí typu WAN. Modul představuje čtyř-

portový přepínač pro přepínání na druhé vrstvě. Každý ze čtyř ethernetových portů je vybaven 

napájením PoE (Power over Ethernet) pro linku, která je k němu připojena. Takto je například 

možné napájet IP telefony přímo z datového kabelu. Porty podporují standardy 10/100BASE-T. 

Pracují tedy s rychlostmi 10 – 100 Mbit/s s tím, že modul dokáže automaticky přizpůsobit 

rychlost protějšímu zařízení. Modul je vybaven i funkcí Auto-MDIX. Konektor pro připojení 

kabelu je RJ45. Modul obsahuje pouze 2 diody ke každému portu – jedna indikuje komunikaci 

probíhající na portu a druhá stav napájení PoE. [3] 

VIC2−2BRI−NT/TE 
Karta patří do skupiny modulů hlasových rozhraní (VIC – Voice Interface Card). Umožňuje 

přímé připojení do jednotné telefonní sítě JTS nebo k pobočkové ústředně. Hovory mohou být 

díky tomuto rozhraní směrovány do IP sítě a zpátky do JTS. Modul obsahuje 2 ISDN BRI 

základní účastnické rozhraní (2x64kbit/s + 16kbit/s) typu TE/NT. Jako konektory jsou použity 

RJ45. [10] 

LED Význam Aktivita Status 

B1, B2 Stav hovoru Svítí 
Nesvítí 

Probíhá hovor 
Neprobíhá hovor 

OK Konektivita Svítí Připojen do ISDN 
Tab. 5 LED indikace VEIC-2BRI-NT/TE 

VWIC2-2MFT-G703  
Tento modul je kombinací rozhraní pro sítě typu WAN (WIC) a hlasového rozhraní (VIC). 

Podporuje tedy jak hlasové tak datové služby. Dokáže integrovat hlasové i datové služby do 

jednoho datového toku. Modul obsahuje 2 trunková rozhraní typu E1/T1. Podporuje přenos jak 

strukturovaného rámce T1, tak i strukturovaného a nestrukturovaného rámce E1. Porty jsou typu 

RJ48. Modul se dá použít v rámci hlasových služeb pro připojení k pobočkové ústředně nebo 

JTS. Každý port podporuje rozhraní ISDN PRI ale pouze pro hlasové služby. V rámci datových 

přenosů se dá modul využít například pro zjednodušení propojení pobočkových ústředen. [4] 
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LED Význam Aktivita Status 

AL Ztrátovost Svítí 

Nesvítí 

Ztráty signálu nebo rámců 

Beze ztrát 

LP Detekce smyčky Svítí  
Nesvítí 

Detekována 
Bez detekce smyčky 

CD Detekce nosné Svítí 

Nesvítí 

Detekována 

Bez detekce nosné 
Tab. 6 LED indikace VWIC2-2MFT-G703 

1.1.2 Přepínač 
Přepínač je zařízení obsahující velké množství rozhraní stejného typu. Pracuje na 2. vrstvě OSI 

modelu - pracuje tedy s rámci a jeho funkcí je propojovat linky v jednotlivých segmentech sítě. 

Na rozdíl od jednodušších zařízení jako je HUB, přepínač příchozí rámec neopakuje na všechny 

porty, ale zasílá ho na konkrétní rozhraní, které náleží cestě k cíli rámce. Jaké rozhraní má 

přepínač použít jako výstupní pro rámec se rozhoduje podle MAC adresy příchozího rámce a 

podle směrovací tabulky. Tuto tabulku si přepínač buduje na základě provozu, který jím 

prochází. Jestliže přijde rámec s neznámou cílovou adresou, odešle přepínač rámec na všechny 

porty. Port, který přijme odpověď na tento rámec, si uloží jako výstupní pro tohoto adresáta. 

[13] 

V laboratorní síti je zakomponován přepínač společnosti CISCO řady Catalyst 2960G-48TC-L. 

Tento přepínač obsahuje 48 rozhraní Ethernet pracujících s rychlostmi 10, 100 nebo 1000 

Mbit/s. Z toho 4 rozhraní jsou typu SPF. K rozhraní lze tedy připojit metalický kabel 

s konektorem RJ45, nebo optický kabel s konektorem LP v závislosti na typu zásuvného mini-

modulu.Přepínač podporuje nastavení virtuální sítě LAN. Je tedy možné rozdělit připojené 

zařízení do více nezávislých sekcí. Jednotlivá rozhraní obsahují napájení přes Ethernet (PoE).  

1.1.3 Konzolový server 
Pro konfiguraci každého směrovače se používá konzolový port. Pro konfiguraci více směrovačů 

je potřeba se k některému z nich zvlášť připojit, provést konfiguraci a zas se připojit k jinému 

směrovači kde je potřeba. To může být při správě více směrovačů zdlouhavé a nepraktické. 

Proto je tu konzolový server, který zajišťuje přístup ke všem směrovačům z jednoho místa. 

Konzolové porty všech směrovačů jsou na tento konzolový server napojeny a tak je možné, aby 

tento server zajišťoval přístup ke všem podle volby. Stačí se na něj připojit pomocí adresy. 

Server v jednoduchém rozhraní nabídne připojené směrovače, z nichž je možné číselnou volbou 

vybrat požadovaný. Ke konzolovému serveru je možné vytvořit vícero spojení najednou, takže 

se dá konfigurovat více směrovačů současně. Nelze však vytvářet více spojení k jednomu 

směrovači (např. kdyby chtěli provádět konfiguraci 2 administrátoři zaráz). 
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1.2 Zapojení 

1.2.1 Fyzické zapojení 
Síťové prvky komunikačního systému jsou instalovány do stojanové skříně (RACKu). Skříň má 

aktivní chlazení v podobě ventilátoru umístěného v horní části pro odvádění teplého vzduchu. 

Prvky jsou situovány v horní části skříně a v pořadí od vrchu – přepínač, konzolový server, 

směrovače P1, P2, PE1, PE2, CE-VoIP, CE-E1, CE. Ve spodní části se nachází rozvod 

elektrické energie se zásuvkami opatřenými přepěťovou ochranou.  

Port 1 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 11 – 12 13 – 14 15 - 16 

Směrovač P1 PE1 CEVoIP CE Server 871   

Port Ge0/0 Ge0/0 Ge0/0 Ge0/0 LAN WAN   

Směrovač P2 PE2 CE-E1 Console  1812   

Port Ge0/0 Ge0/0 Ge0/0 Fe0/1  Fe0/1   

Port 17 – 18 19 – 20  21 – 22 23 – 24 25 – 26 27 – 28 29 – 30 31 – 32 

Směrovač P1 P1 P2 P1 P2 PE1 PE2 PE2 

Port Fe0/0/0 Fe0/0/1 Fe0/0/0 Fe0/2/0 Fe0/0/1 Fe0/2/0 Fe0/2/0 Fe0/2/1 

Směrovač PE1 PE2 PE1 P2 PE2 CE-E1 CEVoIP CE 

Port Fe0/0/0 Fe0/0/0 Fe0/0/1 Fe0/2/0 Fe0/0/1 Ge0/1 Ge0/1 Ge0/1 

Port 33 – 34 35 – 36 37 – 38 39 – 40 41 – 42 43 – 44 

Směrovač 871  Patchp. Patchp.  CE-E1 

Port Fe0  6B 3B  Vlan 

Směrovač 1812  Patchp. Patchp. CEVoIP CE-E1 

Port Fe2  6A 3A Vlan Vlan 

Tab. 7 Zapojení přepínače 

Jednotlivé prvky jsou propojovány nestíněným UTP kabelem kategorie 5e s konektory 

RJ45. Všechny spoje jsou vedeny přes přepínač z důvodu lepšího dohledu nad linkami. 

Zapojení přepínače je popsáno v Tab. 7 Zapojení přepínače. Rozhraní přepínače jsou ve dvou 

řadách a jsou rozděleny do tří oddílů (dvakrát po šestnácti a jednou po dvanácti), stejně tak je 

rozdělena Tab.. První oddíl směrovače (i tabulky) představuje vlan pro vzdálený dohled. Druhý 

oddíl slouží pro samotnou výukovou síť. Oddíl je zapojený tak, aby linky, které patří do 

stejného segmentu, byly zapojeny pod sebou. Přes poslední oddíl jsou propojeny rozhraní typu 

vlan směrovačů CE s rozhraními patchpanelu, ke kterým jsou připojeny IP telefony. Patchpanel 

je umístěn ve 3. slotu sousedního RACKu. Čísla rozhraní patchpanelu odpovídají číslům 

přípojek na jednotlivých pracovištích.  

Výsledné propojení směrovačů je potom popsáno v Tab. 8 Zapojení směrovačů. 

V levém sloupci jsou uvedeny směrovače, které jsou propojeny přes rozhraní uvedené v prvním 

řádku s ostatními prvky v tabulce. Všechny prvky jsou připojeny na dohledový server a ke 

konzolovému serveru (v tabulce uveden zkratkou kon.serv.) na rozhraní FE0/1. Konzolový 

server je potom připojen přes rozhraní FE0/0 do sítě a je přístupný z internetu. Dohledový 

server je také připojen do sítě a je přístupný z internetu. 
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Rozhraní 

/směrovač 

Fe0/0/0 FE0/0/0 Fe0/2/0 Fe0/2/1 Ge0/0 Console Ge0/1 Vlan 

P1 PE1 PE2 P2  Dohled Kon.serv.   

P2 PE1 PE2 P1  Dohled Kon.serv   

PE1 P1 P2 CE-E1  Dohled Kon.serv   

PE P1 P2 CEVoIP CE Dohled Kon.serv   

CE-VoIP     Dohled Kon.serv PE2 IPtelefon 

CE-E1     Dohled Kon.serv PE1 IPtelefon 

CE     Dohled Kon.serv PE2 IPtelefon 
Tab. 8 Zapojení směrovačů 

1.2.2 Logické zapojení 
Výuková síť je konfigurována tak, aby co nejlépe představovala síť zákazníka a síť 

poskytovatele a zároveň umožňovala práci se systémem více studentů současně.  

Síť 172.16.0.0 představuje páteřní síť. V síti pracuje protokol OSPF a je rozdělena do 5 

podsítí – pro každou linku je vytvořena jedna podsíť. Všechny linky jsou propojeny rozhraním 

typu FastEthetnet, tudíž všechny linky budou mít stejnou cenu. Páteřní síť se skládá ze 

směrovačů P1, P2, PE1 a PE2.  

Síť 172.17.0.0 představuje síť zákazníka. V síti pracuje směrovací protokol EIGRP a je 

rozdělena do 5 podsítí. Podsítě 172.17.1(2,3).0 představují přístupovou síť do sítě 

poskytovatele. Síť zákazníka představují směrovače CE, CE-E1 a CE-VoIP.  

Sítě zákazníka a poskytovatele jsou navzájem izolované díky službě MPLS VPN. Je to 

služba v reálném světě poskytovaná poskytovatelem zákazníkovi. Vytváří dojem, že síť 

zákazníka tvoří jednotný přímo propojený celek izolovaný od okolních sítí, navzdory tomu, že 

jednotlivé sítě zákazníka jsou geograficky oddělené. Síť poskytovatele umožňuje mezi sítěmi 

zákazníka transparentní přenos.   

 

Obr. 3 Logická topologie 
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V síti zákazníka funguje služba VoIP. Jako signalizace se využívá protokol SCCP, takže 

jednotlivé telefony se obrací s požadavky a informacemi o reakcích na podměty na call-

manager. Ten je instalován ve směrovači CE-VoIP. IP telefonu je potřeba při prvotním zapojení 

do sítě sdělit adresu směrovače, který obsahuje call-manager. IP adresu a adresu výchozího 

směrovače obdrží prostřednictvím DHCP serveru, který je na směrovačích CE konfigurován. 

1.3 Konfigurace 
Konfigurace jednotlivých směrovačů se provádí přes rozhraní console. Tyto rozhraní jsou pod 

jednotnou správou konzolového serveru. To znamená, že pro připojení k jakémukoliv prvku je 

nutné se nejdříve připojit do konzolového serveru. Server je přístupný z internetu pod adresou 

ccs.utko.feec.vutbr.cz a je možné s ním komunikovat např. prostřednictvím protokolu SSH. Je 

možné využít například klienta Putty. Přístup do serveru je chráněný heslem, stejně tak jako 

přístup do každého ze směrovačů. Po připojení server nabízí jednoduché rozhraní poskytující 

nabídku prvků, ke kterým se lze připojit. Výběr konkrétního prvku se provádí číselnou volbou. 

Po vybrání směrovače vygeneruje server hlášku, kterou je nutné potvrdit enterem. Po zadání 

jména a hesla je již přístupný systém směrovače a je možné zadávat příkazy. Pro odhlášení ze 

směrovače slouží příkaz exit v administrátorském režimu směrovače. Návrat do konzolového 

serveru se provádí současným stiskem CTRL+Shift+6 a následným stlačením klávesy x. Opustit 

směrovač a vrátit se do konzolového serveru tímto příkazem je možné nezávisle na poloze 

v IOSu. Ovšem tímto způsobem se spojení nepřeruší a lze se k němu opět vrátit. V konzolovém 

serveru k tomuto slouží položky „reconnect session“. Přerušení spojení je možné z konzolového 

serveru položkou „disconect session“. Je možné otevřít spojení s více směrovači najednou. 

S jedním směrovačem je ale možné otevřít pouze jedno spojení. 

 
Obr. 4 Klient Putty 

 
Obr. 5 Rozhraní konzolového serveru 

 

Systém směrovačů CISCO se nazývá IOS a pro pohyb v něm slouží příkazový řádek. 

Zadáváním příkazů se pohybujeme v jednotlivých režimech nastavení, provádíme změny 

nastavení nebo vypisujeme informace o stavu směrovače a jeho nastavení. O tom, v jakém 
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režimu se právě nacházíme, nás IOS informuje kontextovou zkratkou na začátku příkazové 

řádky. Například ihned po přihlášení se nacházíme v administrátorském režimu a kontextová 

zkratka odpovídá názvu směrovače (např. R1#).  

Důležitou součástí operačního systému IOS je nápověda. Nápověda umožňuje zjistit, 

jaké příkazy je možné použít v místě, kde byla nápověda vyvolána. Umožňuje také zjistit, jaké 

atributy lze k příkazu doplnit, vyvoláme-li nápovědu za zadaným příkazem. Je také možné 

zužovat výstup nápovědy – známe-li první znaky hledaného příkazu, můžeme vyhledat všechny 

příkazy na tyto znaky začínající. Nápovědu vyvoláváme příkazem ?.  

Při zadávání příkazů je vhodné využívat tabulátor pro automatické doplnění příkazů. 

Takto se lze vyhnout nesprávnému zadávání příkazů, nebo jejich doplnění v případě neznalosti 

přesného znění. Příkaz se automaticky doplní jen v případě, že počáteční zadané znaky příkaz 

jednoznačně určují.  

1.4 Vzdálený dohled 
Je to skupina programů dodávaných společností CISCO pro vzdálenou správu jednotlivých 

komponent vysokorychlostního systému. Software je umístěný na serveru, který je připojený 

k síťovým prvkům a přístupný z internetu. Pomocí tohoto softwaru je možné odkudkoliv 

dohlížet na funkci sítě. Je také možné provádět základní konfigurace v grafickém rozhraní, ale 

hlavně provádět zálohy funkčních konfigurací nebo hotové konfigurace nahrávat zpět do 

směrovačů. Pro tento účel slouží program Cisco Network Assistant. Konfigurace bude nutné 

nahrávat pro přípravu pracovišť jednotlivých úloh.  

K serveru je možné se připojit prostřednictvím vzdálené plochy na adrese 

cna.utko.feec.vutbr.cz. Na ploše serveru se nachází ikona programu Cisco Network Assistant. 

Po spuštění je nutné zadat správná hesla pro přístup do systému. Správa konfigurací se nachází 

pod záložkou maintenance a pod odkazem configuration archive. Kliknutím na odkaz se zobrazí 

okno se dvěma záložkami. První – „Back up“ slouží pro zálohování konfigurací. Jednoduše po 

zvolení směrovače a stisknutím tlačítka „Back up“ se stáhne konfigurace ze směrovače a uloží 

do souboru. Ve druhé záložce – „Restore“ se potom nachází archiv uložených konfigurací. 

Vybráním směrovače, požadované zálohy, stiskem „Backup“ a následně „Restart“. Uvedeme 

požadovaný směrovač do požadované konfigurace.  

Na začátku každé hodiny je potřeba do směrovačů nahrát konfigurace podle tabulky. 

V prvním řádku jsou jména směrovačů, v druhém řádku jsou jména konfigurací. 

Směrovač P1 P2 PE1 PE2 CE-E1 CE-

VoIP* 

CE 

Záloha TE 

Tunnels 

TE 

Tunnels 

Finalni TE 

Tunnels 

Finalni  CEoIP Finalní 

Tab. 9 Zálohy k úlohám 

*U úlohy CEoIP je nutné kromě nahrání konfigurace do směrovače CE-VoIP, ještě nastavit 

přenosové zařízení PCM30U. Toto nastavení se provede podle návodu k úloze „TUNELOVÁNÍ 

RÁMCE E1 PŘES IP SÍŤ (CEoIP)“ obsažené v bakalářské práci Michala Rosenberga.[16] 
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2 MPLS 
MPLS je dnes velmi atraktivní technologie pro své efektivní řešení větších či menších 

nedostatků, které vznikají u dnes velmi rozšířených typů sítí – IP a ATM. MPLS například 

umožňuje zvýšit propustnost jednotlivých uzlů v síti IP na základě vlastního sofistikovanějšího 

přístupu ke směrování. Pro vyhledání správné cesty pro každý paket v MPLS uzlu je potřeba 

méně operací a to je příčinou kratšího zdržení každého paketu v uzlu. Další významný přínos, 

který MPLS přináší, je možnost efektivnější koexistence sítí IP a ATM. Obě tyto služby 

nabízejí rozdílné služby a řešení. Někdy je potřeba využívat služeb obou těchto sítí. Problém je, 

že pro propojení ATM a IP je potřeba velice komplexní řešení v AMT síti, zejména protože 

směrování v těchto sítích probíhá na rozdílných vrstvách – ATM 2., IP 3. MPLS dokáže 

pracovat se směrovacími informacemi obou těchto sítí a umožňuje jejich jednodušší propojení. 

Proto se MPLS nazývá protokol 2,5 vrstvy nebo „Multi-protokol …“. Velký význam MPLS 

přináší do vytváření virtuálních privátních sítí nebo řešení řízení provozu v IP sítích. Samotné 

prostředky IP sítí jsou často velmi neefektivní. [14][11] 

2.1.1 Směrování v IP 
V IP sítích je rozhodujícím faktorem pro nalezení správné cesty cílová adresa obsažená 

v hlavičce každého IP paketu. V každém uzlu sítě je hlavička IP paketu prohlédnuta, na základě 

cílové adresy je provedeno vyhledávání ve směrovací tabulce a v případě shody je vybrána 

adresa následujícího uzlu, kam se paket odešle a kde se proces opakuje znovu a znovu, než 

paket dorazí do cíle. Každý uzel tedy vyhodnocuje cílovou adresu znovu a znovu samostatně – 

nezávisle na ostatních směrovačích - podle své směrovací tabulky. Takový je princip klasického 

IP směrování bod po bodu. Smysl MPLS je ale jiný. [12] 

2.1.2 Přepínání v MPLS  
U MPLS nemluvíme o směrování, ale o přepínání – jak už sám název napovídá (Multi Protokol 

Label Switching). A jak dále název napovídá, nepůjde o přepínání podle IP adresy, ale podle 

tzv. značky (Label), která je obsažena v extra hlavičce MPLS. Každý paket, který vstoupí do 

MPLS sítě je opatřen touto MPLS hlavičkou.  

 

Obr. 6 MPLS hlavička 

MPLS hlavička se vkládá před hlavičku paketu a za hlavičku rámce. Skládá se ze 4 bajtů a 

obsahuje 4 pole. 
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 Značka (Label) – je 20 bitové číslo, které tvoří základní směrodatnou informaci pro 

směrování MPLS paketu sítí.  

 EXP – (Experimetal) – původně pro experimentální účely. Dnes používá například 

CISCO toto pole pro rozlišení QoS.  

 Stack (Bottom of Stack) – Paket v MPLS síti nemusí nést pouze jednu MPLS 

hlavičku. Z několika důvodů může k paketu být připojeno množství MPLS hlaviček. 

Bottom of stack je identifikátor, který informuje o tom, která z hlaviček je nejblíže 

paketu.  

 TTL (Time To Live) – Stejně tak jako u IP jde o číslo, které se každým přeskokem 

navyšuje. Slouží k zabránění nekonečných smyček v cestě paketu. Často je toto pole 

přímou kopií TTL z IP hlavičky. 

Paket v MPLS síti není vyhodnocován podle IP adresy a neprobíhá vyhledávání ve 

směrovacích tabulkách. Každý uzel pouze prohlédne MPLS hlavičku a vymění (Switch) značku 

za jinou - odpovídající značku, podle které je pak paket odeslán dál. Taková jednoduchá 

výměna je možná z toho důvodu, že značka sama o sobě nese informaci o tom, jak má být 

s paketem dále naloženo. To znamená, že veškeré informace o paketu – jeho cílové adrese, QoS 

atd. musí být vyhodnoceny již při vstupu do sítě a do značky otisknuty. Dále v síti se pak tyto 

informace znovu nevyhodnocují, ale automaticky berou v potaz. Každý paket, který dorazí na 

rozhraní MPLS sítě – směrovač LER (Label Edge Router), je zařazen to třídy FEC na základě 

definovaných kritérií (IP adresa, QoS atd.). V tom nejjednodušším případě představuje FEC 

pouze prefix cílové sítě, ale muže ho představovat i DSCP bity apod. Všechny požadované 

informace o paketu jsou tedy obsaženy ve skutečnosti, do jaké třídy paket patří. Podle třídy je 

pak vybrána příslušná značka – taková, aby následujícímu směrovači bylo jasné, do jaké třídy 

paket patří. Takto jsou všechny potřebné informace obsaženy ve značce a není potřeba všechny 

znovu a znovu v každém uzlu vyhodnocovat.   

 

Obr. 7 FEC – Label 

Dorazí-li paket na rozhraní MPLS sítě, je přiřazen ke třídě FEC. Na základě této třídy je 

paket vybaven MPLS hlavičkou se značkou definující informace o něm. Tato hlavička je 

určující pro to, na jakou adresu následujícího uzlu a jakým rozhraním se má paket odeslat. 

V následujícím směrovači LSR (Label Switched Router) je hlavička prohlédnuta, podle značky 
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je zjištěna FEC třída a na tomto základě je doplněna nová značka a paket je odeslán opět 

k dalšímu uzlu. Tento postup se opakuje do té doby, než paket dosáhne na druhý konec MPLS 

sítě. V posledním směrovači MPLS sítě je MPLS hlavička z paketu odebrána a směrování dále 

probíhá podle IP adresy. Existuje možnost, že hlavičku odebírá již předposlední směrovač LSR 

a posílá paket poslednímu směrovači LER bez MPLS hlavičky – ten již nemusí kontrolovat a 

odebírat značku, ale rovnou hledá ve směrovací tabulce odpovídající IP adresu následujícího 

uzlu. Takto předposlední směrovač odlehčuje zátěž posledního směrovače. [12] 

2.1.3 Distribuce značek 
Aby mohl paket najít správnou cestu MPLS sítí, je nutné, aby posloupnost značek, které 

mezi uzly paket obdrží, odpovídaly nejlepší cestě k odpovídajícímu okrajovému směrovači 

MPLS sítě. Aby mohla být každá značka správně interpretována a poslána dále správným 

směrem, musí existovat dohoda mezi sousedními směrovači o tom, jaká značka odpovídá dané 

FEC (při obdržení paketu) a jakou značku dále připojit, aby následující směrovač dokázal 

značku přiřadit ke správné FEC. Tato dohoda neboli vazba existuje mezi každými dvěma 

sousedními směrovači v MPLS síti a může být zajišťována řadou různých protokolů. 

V operačním systému IOS směrovačů CISCO k tomuto účelu slouží protokol LDP (Label 

Distribution Protokol).  

 

Obr. 8 Distribuce značek 

Při distribuci nové značky se postupuje vždy od konce. Koncový směrovač vytvoří 

dohodu s předposledním atd. Jestliže směrovač objeví nový adresní prefix, přiřadí mu novou 

značku a informuje sousední směrovač. Ve zprávě mu sděluje, že existuje nový adresní prefix, a 

že jestli ho chce směrovat přes tento směrovač, musí vybavit paket značkou, kterou sděluje ve 

zprávě. Sousední směrovač potom tuto informaci šíří dál stejným způsobem.  

LDP ani jiný protokol pro distribuci značek ale nezajišťuje vyhledávání nových prefixů, 

propočítávání nejlepších cest do nich a vyměňování směrovacích tabulek se sousedními 

směrovači. Pro tyto účely musí vždy existovat směrovací protokol IGP jako například OSPF 

(nebo statické záznamy), který bude naplňovat směrovací tabulky informacemi o cestách. LDP 

se potom stará o to, aby ke každému prefixu (FEC) existovala příslušná značka. Existuje 

několik tabulek (bází), které tyto protokoly spravují a mezi kterými si navzájem vyměňují 

některé informace. [12] 

2.1.4 Báze RIB, LIB, FIB a LFIB    
Fungování směrování se obecně dá rozdělit do dvou rovin - řídící a datová. Řídící rovina se 

stará o vyhledávání nových prefixů, propočítávání nejlepších cest k nim, vyměňování informací 

se sousedními směrovači, vyjednávání značek apod. Datová rovina potom tyto informace 
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používá k reálnému směrování paketů. Souvislosti protokolů a tabulek obou rovin jsou 

vysvětleny níže a ilustrovány na Obr. 9 Souvislost bází RIB, LIB, FIB a LFIB. 

Tabulka RIB udržuje směrovací záznamy, které byly získány distribucí směrovacích 

tabulek mezi všemi uzly v síti. Každý směrovač udržuje směrovací informace o nejlepších 

cestách získaných od všech směrovacích protokolů fungujících v systému uzlu. Každý 

směrovací protokol vybírá svoji sadu nejlepších cest do daných prefixů a ukládá je do RIB. RIB 

potom ze všech těchto záznamů vybírá ty nejlepší s ohledem na administrativní vzdálenost 

použitého směrovacího protokolu. Vybrané záznamy jsou potom použity pro vytváření menších 

a přehlednějších tabulek, podle kterých se provádí směrování. Tabulka, podle které směrovače 

provádí směrování, se nazývá FIB. Tab. FIB je v MPLS síti tvořena současně ze záznamů 

tabulky RIB a LIB. Ke každému záznamu je přiřazena značka. 

Podobně jako RIB, tabulka LIB obsahuje pro všechny známě prefixy tolik vazeb, kolik 

sousedních směrovačů umožňuje se k prefixu dostat. Tato tabulka je výsledkem všech vazeb, 

které protokol přijal nebo nabídl. Tabulka LIB také neslouží pro přepínání označkovaných 

paketů, ale pouze pro generování menší přehlednější tabulky, která bude obsahovat pouze 

nezbytné informace o dalším přeskoku. Tabulka optimalizovaná pro přepínání se nazývá LFIB. 

 

Obr. 9 Souvislost bází RIB, LIB, FIB a LFIB 

Je tedy zřejmé, že pro samotné směrování v MPLS využívají směrovače LSR dvě 

adresní databáze – FIB a LFIB. První  - FIB se používá pro směrování IP paketů v běžné IP síti. 

Směrovač, který obdrží IP paket, prohlédne hlavičku a podle cílové adresy vyhledá ve FIB 

odpovídající prefix, nalezne adresu dalšího přeskoku a paket odešle dál. Funguje-li v síti MPLS 

– přidává se ke každé položce ve FIB odpovídající značka. Tato značka je doplněna ve 

spolupráci s tabulkou LIB. Potom pro pakety, které vstupují do MPLS sítě a nemají značku, 

směrovač vyhledá podle cílové adresy paketu položku s nejlepším prefixem a doplní 
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odpovídající značku, podle které je paket směrován v MPLS síti. Tuto tabulku využívají pouze 

okrajové směrovače.  

Báze LFIB je určena pro směrování paketů, které již značku obsahují. Tato Tab. slouží 

k přepínání mezi značkami. Směrovač, který obdrží označkovaný paket, prohlédne MPLS 

hlavičku a k nalezené značce najde odpovídající značku, kterou původní nahradí. Druhá 

možnost je, že odpovídající značka neexistuje. Místo ní je příkaz POP – ten znamená, že se má 

MPLS hlavička od paketu odpojit a směrovat paket podle IP adresy – konec MPLS sítě. 

V tomto případě směrovač z tabulky LFIB zjistí, že paket dál bude směrován podle FIB. 

[14][11][13] 
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2.2 Pracovní postup 
Dnešní úloha bude zaměřena na elementární konfiguraci a zkoumání základních stavebních 

prvků technologie směrování MPLS IP. Ověříme, jak jsou k IP paketu připojovány a 

odpojovány značky a jak jsou jednotlivé MPLS pakety podle značek přepínány. Podíváme se, 

jak vypadá reálná struktura tabulek RIB, LIB, FIB a LFIB a které informace obsahují a které ne. 

Tato úloha bude probíhat pouze na jednom směrovači – ostatní směrovače jsou již 

konfigurovány podobně, jako bude probíhat konfigurace zde. 

2.2.1 Pohyb a orientace v IOS 
Při zadávání příkazů lze využívat tabulátoru pro automatické dopisování rozepsaného příkazu - 

lze se tak vyhnout překlepům. Můžeme také využívat nápovědy vyvolané otazníkem „?“. 

Nápovědu můžeme využít například pro zjištění příkazů, které mohou být v aktuální pozici 

 IOSu použity, nebo parametrů, které mohou být za příkaz, za kterým vyvoláváme nápovědu, 

doplněny. Nápovědu můžeme upřesňovat tím, že napíšeme například první písmeno příkazu, 

který hledáme – pak se vyhledají pouze příkazy začínající na písmeno, za kterým byla nápověda 

vyvolána. Do konzolového serveru se vracíme klávesovou zkratkou „Ctrl+Shift+6 x“ (Ctrl, 

Shift a 6 dohromady a následně x). V takovém případě však směrovač pouze opustíte. Abysme 

se odpojili, musíme v konzolovém serveru zadat položku pro odpojení – disconnect session. Při 

konfiguraci se budeme pohybovat v různých konfiguračních režimech – pro lepší orientaci a 

přehled o tom, kde se právě nacházíme, jsou na Obr. 10 Přehled konfiguračních režimů 

vyobrazeny všechny režimy, ve kterých se v dnešní úloze budeme nacházet.   

 

Obr. 10 Přehled konfiguračních režimů 

2.2.2 Připojení ke směrovači 
Tato úloha bude probíhat pouze na páteřním směrovači PE2. Proto se nejdříve připojíme ke 

konzolovému serveru pomocí klienta Putty, který by měl být obsažený na ploše. Jako adresu 

zvolíme ccs.utko.feec.vubr.cz a typ přenosu ponecháme ssh. Jméno a heslo do konzolového 

serveru vyplníme obojí user. V konzolovém serveru vidíme nabídku směrovačů a příslušných 

číselných voleb. Směrovač PE2 se nachází pod volbou 4. Hlášku „Trying PE2 (10.0.0.4, 

2002)... Open“ přeskočíme enterem. Jméno a heslo ke směrovači vyplníme obojí admin. 

2.2.3 Konfigurace MPLS 
Zapnutí MPLS ve směrovači je celkem triviální záležitost. V hlavním konfiguračním režimu 

příkazem ip cef povolíme vytváření tabulek pro MPLS. Dalším příkazem mpls ip v tomto 

režimu aktivujeme globálně MPLS. V dalším kroku tím samým příkazem mpls ip, ale už 

v režimu příslušného rozhraní – každé rozhraní, které je součástí MPLS sítě (Fe0/0/0, Fe0/0/1) 

aktivujeme MPLS na jednotlivých rozhraních. Tím je konfigurace hotova a můžeme sledovat 

hlášky směrovacího protokolu LDP, který je automaticky zvolen jako protokol pro distribuci 

značek.  
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Tabulka RIB 

Tabulku RIB vyvoláme příkazem show ip route v administrátorském režimu. Výstup příkazu 

by měl být podobný, jako vidíme na obrázku.  

 

Obr. 11 Ukázka tabulky RIB 

V první části výpisu vidíme vysvětlivky ke zkratkám jednotlivých směrovacích 

protokolů, které mohou přispívat do tabulky svými cestami. V další části vidíme, že některé 

cesty byly získány protokolem OSPF a některé jsou přímo připojené. Tab. je výpisem nejlepších 

cest. Každý prefix obsahuje jeden nebo i více záznamů - mají-li cesty ekvivalentní vzdálenost.  

Tabulka FIB 

Záznam tabulky FIB je výstup příkazu show ip cef adresa. Jako adresu, pro kterou chceme 

zobrazit výpis, zvolíme 10.1.1.3. V naší malé síti je jen málo adres, pro které směrovač PE1 

není předposlední a tedy neodpojuje značku. 

 

Obr. 12 Ukázka tabulky FIB 

Jak víme – tato Tab. slouží pro směrování paketů, které vstupují do MPLS sítě a nemají 

značku. Používají ji tedy jen okrajové směrovače LER. Směrovač vyhledá podle cílové adresy 

nejlepší shodu mezi cílovou adresou a prefixem. Bude-li cílová adresa právě 10.1.1.3, směrovač 

nalezne záznam jako ve výstupu příkazu show. Směrovač ze záznamu zjistí jednak adresu 

následujícího přeskoku, rozhraní, kterým bude paket odeslán a značku, kterou k paketu připojí. 
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Tabulka LIB 

Tabulku LIB zobrazíme příkazem show mpls ldp bindings. 

 

Obr. 13 Ukázka tabulky LIB 

V tabulce vidíme záznamy pro všechny známé prefixy v síti. Ke každému prefixu má 

směrovač uvedenou značku, kterou očekává od příchozího paketu (local binding), je-li 

směrován na tento prefix. Jako další informaci má směrovač uvedeno, jakou značku má dále 

k paketu připojit (remote binding). Je-li místo značky na poli remote binding uvedeno imp-null, 

bude značka odpojena. Ke všem prefixům jsou uvedeny vždy dvě odchozí položky – směrovač 

má v MPLS síti dva sousedy. Tyto položky jsou obě uvedeny nehledě na to, jestli jsou obě 

nejlepší cestou nebo ne. Tato Tab. neslouží pro směrování ani přepínání. 

Tabulka LFIB  

Tab. LFIB je výstupem příkazu show mpls forwarding-table. 

 

Obr. 14 Ukázka tabulky LFIB 

Tuto tabulku využívají všechny směrovače v síti MPLS. Slouží pro přepínání paketů 

nesoucích značku. V prvním sloupci je značka, kterou směrovač očekává od paketu, který je 

směrován do sítě s prefixem (FEC) uvedeným ve třetím sloupci. Ve druhém sloupci je potom 

uvedena značka, která bude k paketu připojena. Je-li místo značky uveden příkaz Pop Label, 

směrovač odpojí MPLS hlavičku a směruje paket podle IP adresy a tabulky FIB. Ke každému 

záznamu je dále uvedeno odchozí rozhraní a IP adresa následujícího uzlu. 

2.2.4 Traceroute MPLS sítí 
Traceroute je administrátorská aplikace, kterou není potřeba představovat. V administrátorském 

režimu spustíme trasování příkazem traceroute na adresu 10.1.1.3. Ve výpisu sledujeme, jak je 

k paketu připojena a odpojena značka. Můžeme pozorovat i pole EXP, ale jeho hodnota se 

nemění, protože nejsou definovány žádné QoS parametry. [14] 
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2.3 Otázky 
Už tedy víme, k čemu tabulky slouží, jakou mají strukturu a jaké informace obsahují. Na Obr. 

15 Cvičné schéma je ilustrován jednoduchý příklad MPLS sítě. Ve schématu jsou vynechány 

obsahy tabulek směrovačů P1 a P3 a typy všech znázorněných tabulek. Vaším úkolem je doplnit 

informace chybějících tabulek, podle kterých je paket směrován MPLS sítí a doplnit typ u každé 

tabulky.  

 

Obr. 15 Cvičné schéma 

Co v nejjednodušším případě představuje FEC? 

a) DSCP bity 

b) Prefix cílové adresy 

c) Vstupní rozhraní 

Pole Bottom of stack se využívá..? 

a) Ke směrování v MPLS síti 

b) K označení QoS MPLS paketu 

c) K označení přítomnosti více MPLS hlaviček a definování té aktuální 

MPLS hlavička se vkládá (zleva)..? 

a) Před hlavičku rámce 

b) Za hlavičku paketu 

c) Mezi hlavičku rámce a paketu 
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2.4 Vypracování 
Výsledkem úlohy je funkční směrování podle MPLS na páteřní síti a studentova znalost 

základních principů směrování pomocí MPLS, o čemž vypovídají otázky v závěru úlohy. 

Funkci MPLS lze na směrovači ověřit příkazem show mpls interfaces. Výstup toho příkazu 

musí zobrazovat dvě rozhraní – Fe0/0/0 a Fe0/0/1. Otázky budou vypracovany podobně jako na 

obrázku a vyplněném testu.  

 

Obr. 16 Vypracované cvičné chéma 

 Co v nejjednodušším případě představuje FEC? 

a) DSCP bity 

b) Prefix cílové adresy 

c) Vstupní rozhraní 

Pole Bottom of stack se využívá..? 

a) Ke směrování v MPLS síti 

b) K označení QoS MPLS paketu 

c) K označení MPLS hlavičky nejblíže paketu, jestliže paket nese více MPLS 

hlaviček. 

MPLS hlavička se vkládá (zleva)..? 

a) Před hlavičku rámce 

b) Za hlavičku paketu 

c) Mezi hlavičku rámce a paketu 
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2.5 Postup pro vyučující 
Připojte se pomocí klienta Putty, který je obsažený na ploše na adresu ccs.utko.feec.vubr.cz do 

konzolového serveru. Jméno a heslo pro přístup do serveru je obojí user.  Číselnou volbou 

vyberte směrovač PE2. Hlášku „Trying PE2 (10.0.0.1, 2002)... Open“ přeskočíme enterem. 

Jméno a heslo ke směrovači vyplníme obojí admin. 

V příkazové řádce zadávejte příkazy v následující posloupnosti 

conf t  vstup do hlavního konfiguračního režimu 

ip cef  aktivace expresního směrování, podmínka MPLS 

ip mpls  globální aktivace přepínání podle MPLS na směrovači 

interface fastethernet 0/0/0 konfigurační režim rozhraní 

ip mpls  aktivace přepínání podle MPLS na tomto rozhraní 

exit návrat do hlavního konfiguračního režimu 

interface fastethernet 0/0/1 konfigurační režim rozhraní 

ip mpls aktivace přepínání podle MPLS na tomto rozhraní 

exit návrat do hlavního konfiguračního režimu 

exit návrat do administrátorského režimu 

show ip route výpis tabulky RIB 

show ip cef 10.1.1.3  výpis tabulky FIB 

show mpls ldp bindings  výpis tabulky LIB 

show mpls forwarding-table  výpis tabulky LFIB 

traceroute 10.1.1.3  trasování cesty, ukázka přidělování značek 

exit  ukončení spojení se směrovačem 

Současným stiskem ctrl+shift+6 a následným stiskem x se dostanete opět do konzolového 

serveru. S ním ukončíte spojení výběrem položky 0.   
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3 ŘÍZENÍ PROVOZU S MPLS 
Existují dva různé přístupy jak optimalizovat rozložení datových toků v síti. První z nich je 

návrh sítě (Network Engineering), který se zabývá vytvářením a upravováním síťové topologie 

tak, aby co nejlépe vyhovovala datovému provozu, který na ni má probíhat. Proto je nutné už při 

návrhu sítě dobře odhadnout, jak bude datový provoz v budoucnosti vypadat a podle toho volit 

trasy linek a polohy uzlů. I tak ale nikdy nemůžeme dosáhnout ideálního výsledku, protože 

datový provoz se v síti více či méně neustále mění.  

Řízení provozu znamená ovlivňování datových toků tak, aby co nejlépe odpovídaly 

možnostem sítě. Datový provoz se v čase mění a topologie sítě mu nikdy nemůže ideálně 

odpovídat.  Může se například stát, že se na internetu objeví server s novou populární stránkou 

nebo se ve světě stane významná událost, která vyvolá zájem uživatelů, a datové toky najednou 

naberou neočekávané cesty. Některé linky se stanou vytížené, zatímco jiné zůstanou nevyužité. 

Při takovýchto náhlých a nepředvídatelných změnách není možné dost rychle budovat nové 

linky a dimenzovat síť. Místo toho se využije toho, že některé linky jsou nevyužité a část 

datového toku se povede jimi. [11] 

3.1.1 Řízení provozu v IP 
V IP sítích je směrování velmi úzce spjato se směrovacím protokolem. To znamená, že jakou 

cestu směrovací protokol určí za nejlepší, takovou cestou bude paket směrován. Takto 

vytvořenou cestu lze jen obtížně a hlavně neefektivně modifikovat. Přesto, že jsou různé 

přístupy jak určit, která cesta k cíli je nejlepší (Distance Vektor, Link State), hlavní smysl 

výpočtu je nalezení nejrychlejší cesty a to podle fyzických proporcí jednotlivých linek, nehledě 

na to, jaké množství datového provozu je přes tyto linky směrováno. Co když ale směrovací 

protokol směruje přes tyto linky více provozu, nežli jsou schopny přenést? Začne docházet 

k zahazování dat i přesto, že jiné linky v síti zůstávají nevyužité. V IP sítích je tento problém jen 

obtížně řešitelný – ve velkých sítích, nebo určitých situacích téměř neřešitelný. Přesto 

nejvýznamnější metoda řízení provozu v IP sítích je změna ceny jednotlivých linek. Můžeme 

měnit cenu linky a změnit tak cestu k cíli výhodnějším směrem, nebo donutit směrovač, aby 

sdílel provoz mezi dvě cesty, které mají odlišné proporce. Měníme-li ale cenu linky, jen stěží 

ovlivníme jen myšlenou cestu. Změnou ceny jednotlivých linek ovlivňujeme provoz v celé síti 

jak v žádoucím, tak v nežádoucím smyslu.  Na Obr. 17 The Fish Problem je demonstrován 

klasický problém, který vzniká v IP sítích.  

Jednotlivé linky jsou typu FastEthernet, pracují s rychlostí 100Mb/s a směrovací 

protokol OSPF vypočítal cenu každé linky na COST=1.  Víme, že směrovací protokol určil jako 

nejrychlejší cestu k cíli přes směrovač P1, protože celková cena trasy je menší než u trasy přes 

P2 a P3. Dále víme, že směrovač CE1 posílá 70Mb/s ke směrovači CE3 a směrovač CE2 

k němu posílá 60MB/s. Z toho vyplývá, že směrovač PE1 se snaží „procpat“ 130Mb/s linkou 

o šířce pásma 100Mb/s. Výsledkem je zahození 30Mb/s datového provozu na směrovači PE1.  
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Obr. 17 The Fish Problem 

 

Řešením by mohlo být nastavení na linkách obou cest metriku tak, aby byla stejná jak pro horní 

i spodní trasu. Potom by směrovač PE1 rozděloval provoz mezi obě cesty. Takové řešení si však 

můžeme představit pouze pro takovouto jednoduchou topologii. Ve větších sítích by bylo takřka 

nemožné nastavit metriky jednotlivých linek tak, aby vyhovovaly všem cestám mezi 

okrajovými body v síti. [11] 

3.1.2 Řízení provozu v ATM 
Jednodušší řešení se nám nabízí v síti ATM. V páteřní síti stačí vybudovat dva virtuální okruhy 

a jejich cenu v okrajových směrovačích nastavit na stejnou hodnotu.  Pak bude směrovač PE1 

vytěžovat obě linky stejně.  

 

Obr. 18 The Fish Problem řešení ATM 

V ATM lze tento problém vyřešit velmi dobře - ATM má mnohem silnější prostředky 

pro řízení provozu než IP. Ovšem u ATM nastávají jiné problémy. Je velmi obtížné mapovat 

některé funkce IP (jako např. QoS) do technologie ATM. Proto v dnešní době hraje MPLS čím 

dál větší roli. MPLS dokáže řídit provoz stejně dobře jako ATM, ale bez problémů 

s mapováním IP funkcí a záplavami zpráv o nedostupnosti typu O(N
2
) když spadne linka nebo 

O(N
3
) když spadne uzel. [11] 
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3.1.3 Řízení provozu v MPLS 
MPLS nabízí stejně jako ATM velmi efektivní prostředky pro řešení řízení provozu, ovšem bez 

některých nedostatků ATM, jako jsou záplavy nebo mapování IP. MPLS paket je obdařen 

MPLS hlavičkou, podle které je směrován. Právě tato hlavička je klíčem k rozdělení spojení 

mezi cílovou IP adresou a směrovacím protokolem. Směrovače v MPLS síti již neprohlíží IP 

adresu, ale právě tuto hlavičku a proto je možné cestu paketu s hlavičkou MPLS ovlivňovat a 

vytvářet jiné cesty k cíli tzv. tunely, navzdory směrovacímu protokolu. Cestu sítí lze 

specifikovat pomocí těchto tunelů, které lze vést bod po bodu podle potřeb administrátora. 

Administrátor pak může rozložit datový provoz a uzpůsobit ho tak, aby vyhovoval prostředkům 

sítě. Tunely lze směrovat i dynamicky, kdy se využívá cest určených směrovacím protokolem, 

ale přidávají se další kritéria pro výběr té nejlepší – maximální možná rezervovatelná šířka 

pásma rozhraní a šířka pásma, kterou tunel pro sebe rezervuje. Tak je zajištěno, že přes rozhraní 

nepovede více datového provozu než je rozhraní schopno přenést. 

Existují dvě možnosti, jak můžeme spravovat MPLS TE. Buď můžeme vybudovat 

úplnou síť tunelů tzv. Full Mash (tzn. - bude existovat tunel mezi každým krajním směrovačem 

v síti). Tato varianta je velmi pracná, ale zajišťuje optimální rozložení datového provozu v síti a 

je větší pravděpodobnost, že pokud dojde v nějaké části sítě k náhlému a prudkému nárůstu 

provozu, síť to unese bez nutnosti administrátorského zásahu. Druhá možnost je nechat 

směrovat provoz pomocí směrovacího protokolu IGP a změny v provozu řešit až ve chvíli, kdy 

se vyskytnou – vybudováním tunelu a přesměrováním provozu.  Tato varianta je jednodušší 

ovšem vyžaduje pravidelnou správu. 

 

Obr. 19 The Fish Problem řešení MPLS TE 

Řešení našeho Fish Problému je pomocí MPLS TE velmi podobné jako v ATM. Místo 

dvou virtuálních okruhů se vybudují dva tunely a jejich cena se nastaví na stejnou hodnotu. 

Směrovač PE1 potom bude sdílet provoz mezi obě větve. Může nás napadnout otázka: „Proč 

nevybudovat jen jeden tunel a jeho cenu nastavit stejně jako celková cena pro druhou větev?“. 

Je to z toho důvodu, že pokud existuje k určitému cíli tunel, tak se využije vždy jen tunel. 

Provoz se mezi tunelem a cestou ISP nesdílí. Provoz můžeme sdílet pouze mezi tunely. Toto 

řešení je záměrné a má svoje opodstatnění. [11] 
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3.2 Pracovní postup 
V úloze budeme pracovat se směrovači CISCO 2821 zapojených v racku v laboratoři. Budeme 

řešit The Fish Problem pomocí MPLS TE. Topologie skutečného zapojení je na Obr. 20 Reálná 

topologie. V takto zapojené topologii směrovač PE1 sdílí datový tok mezi obě cesty k PE2. To 

není vhodné k demonstraci fish problému. Proto změníme cenu jedné z linek spodní cesty a 

navodíme tak dojem, že v cestě jsou 3 linky namísto dvou. Celková cena spodní cesty bude 

vyšší než cena horní a směrovač PE1 bude směrovat veškerý provoz horní cestou přes směrovač 

P1. Bude- li teď směrovač PE1 posílat ke směrovači PE2 více než je schopna přenést horní 

linka, bude docházet k zahazování dat, přičemž spodní cesta zůstane zcela nevyužita. Tím jsme 

si vytvořili dojem, který vytváří topologie na Obr. 21 Imaginární topologie. V dnešní úloze je 

cílem tento problém vyřešit a pomocí MPLS TE vrátit datový tok do obou větví.  

 

 
 

 
 

 

 

Obr. 20 Reálná topologie Obr. 21 Imaginární topologie 

3.2.1 Pohyb a orientace v IOS 
Při zadávání příkazů lze využívat tabulátoru pro automatické dopisování rozepsaného příkazu – 

lze se tak vyhnout překlepům. Můžeme také využívat nápovědy vyvolané otazníkem „?“. 

Nápovědu můžeme využít například pro zjištění příkazů, které mohou být v aktuální pozici 

 IOSu použity, nebo parametrů, které mohou být za příkaz, za kterým vyvoláváme nápovědu 

doplněny. Nápovědu můžeme upřesňovat tím, že napíšeme například první písmeno příkazu, 

který hledáme – pak se vyhledají pouze příkazy začínající na písmeno, za kterým byla nápověda 

vyvolána. Do konzolového serveru se vracíme klávesovou zkratkou „Ctrl+Shift+6 x“ (Ctrl, 

Shift a 6 dohromady a následně x). V takovém případě však směrovač pouze opustíme. Abysme 

se odpojili, musíme v konzolovém serveru zadat položku pro odpojení – disconnect session. Při 

konfiguraci se budeme pohybovat v různých konfiguračních režimech – pro lepší orientaci a 

přehled o tom, kde se právě nacházíte, je na Obr. 10 Přehled konfiguračních režimů vyobrazeny 

všechny režimy, ve kterých se v dnešní úloze budeme nacházet.   

 

Obr. 22 Přehled konfiguračních režimů 
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3.2.2 Připojení ke směrovači 
Tato úloha bude probíhat pouze na páteřním směrovači PE2. Proto se nejdříve připojíme ke 

konzolovému serveru pomocí klienta Putty, který by měl být obsažený na ploše. Jako adresu 

zvolíme ccs.utko.feec.vubr.cz a typ přenosu ponecháme ssh. Jméno a heslo do konzolového 

serveru vyplníme obojí user. V konzolovém serveru vidíme nabídku směrovačů a příslušných 

číselných voleb. Směrovač PE1 se nachází pod volbou 3. Hlášku „Trying PE1 (10.0.0.3, 

2002)... Open“ přeskočíme enterem. Jméno a heslo ke směrovači vyplníme obojí admin. 

3.2.3 Konfigurace MPLS TE 
1. Připojíme se ke směrovači PE1, kde v konfiguračním režimu rozhraní FastEthernet0/0/1 

změníme pomocí příkazu ip OSPF cost 2 cenu linky na hodnotu 2 (z původní 1). 

V administrátorském režimu pak ověříme pomocí funkce traceroute, jestli pakety 

směřované k PE2 jsou směrovány pouze horní větví (traceroute 10.1.1.4). Pokud ano, 

můžeme se pustit do samotného řízení provozu. 

2. Nejprve je nutné povolit řízení provozu MPLS TE pomocí příkazu mpls traffic-eng 

tunnels. To je nutné provést v hlavním konfiguračním režimu a na všech rozhraních, 

kterých se MPLS TE dotkne (PE1 – FE0/0/0, FE0/0/1). Na rozhraních je ještě potřeba 

specifikovat jakou šířku pásma je možné si zarezervovat tunely, které přes toto rozhraní 

povedou. Rezervace se provede příkazem ip rsvp bandwidth kbps (rezervujeme např. 

1000kbps). Nakonec musíme v příslušné instanci procesu směrovacího protokolu 

(ospf1) nastavit ID směrovače (RID  - Router Indentificator) pro MPLS. To provedeme 

příkazem mpls traffic-eng router-id loopback 0. A ještě specifikujeme, ve které 

oblasti řízení provozu probíhá – příkazem mpls traffic-eng area 0.  

Byla-li konfigurace provedena správně, bude výpis příkazu show mpls traffic-eng 

tunnels brief vypadat podobně jako na obrázku. Důležité je především, aby položky 

zobrazené ve výpisu pod odstavcem byly ve stavu „running“ nebo „enabled“. 

 

 
 

3. Nyní vybudujeme dva tunely se stejnou metrikou tak, aby směrovač PE1 mohl rozdělit 

provoz rovnoměrně do obou větví. V hlavním konfiguračním režimu vytvoříme nové 

rozhraní tunnel0 příkazem interface tunnel0. Každé rozhraní potřebuje IP adresu, aby 

se mohlo směrovat. Ovšem rozhraní tunnel pracuje v oblasti, kde již nepochybně 

minimálně jedno fyzické rozhraní s IP adresou je. Další IP adresa by proto byla 

plýtváním. Proto se rozhraní typu tunnel označí pouze identifikátorem směrovače RID 

příkazem ip unnumbered loopback0. Cíl tunelu specifikujeme příkazem tunnel 

destination 10.1.1.4. Příkazem tunnel mode mpls traffic-eng řekneme, že toto 

rozhraní typu tunnel pracuje v módu MPLS TE (jsou možné i další módy). Je potřeba 

nastavit jakou šířku pásma si bude pro sebe tunel rezervovat z šířky pásma, kterou dané 
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rozhraní dovoluje si rezervovat (konfigurovali jsme dříve). Nastavení provedeme 

příkazem tunnel mpls traffic-eng bandwidth kbps (například 500kbps). Rezervuje-li 

si ale tunel určitou šířku pásma, neznamená to, že nebude moct posílat víc. Toto 

nastavení je pouze informativní a slouží k nalezení vhodné cesty k cíli tak, aby tunel 

využíval pouze dostupné prostředky. Je možné, aby si tunel našel cestu k cíli sám – 

jenže tato cesta by byla ta nejkratší a to bychom si nepomohli. Je ale možné cestu 

definovat explicitně. Příkaz pro explicitně zadanou cestu tunelu je tunnel mpls traffic-

eng path-option 1 explicit name nazev. Jednička v příkazu říká, že tato cesta se bude 

volit přednostně (lze navolit více cest s různou prioritou). Samotná cesta se definuje 

v hlavním konfiguračním režimu (ne v konfiguračním režimu rozhraní), proto je nutný 

název (např. cesta0). Poslední nutnou položkou pro funkci tunelu je zahrnout toto 

rozhraní do směrovacích tabulek jako rozhraní k 10.1.1.4. To provedeme pomocí 

příkazu tunnel mpls traffic-eng autoroute announce. Tuto konfiguraci opakujeme pro 

rozhraní tunnel1 (konfigurace bude vypadat naprosto stejně jako pro tunnel0 – jen 

název explicitní cesty bude jiný např. cesta1). 

 

Obr. 23 Řešení The Fish Problem 

4. V hlavním konfiguračním režimu specifikujeme ony explicitní cesty. Pro to slouží 

příkaz ip explicit-path name název (např cesta0). Cestu určujeme příkazem typu next-

address adresa. Za adresu volíme identifikační adresu směrovače RID. Do cesty 

musíme zahrnout všechny směrovače mezi zdrojovým a cílovým směrovačem tj. P2 

(pro spodní větev) s RID 10.1.1.2. Příkaz potom bude vypadat next-address 10.1.1.2. 

Nezapomeneme nakonfigurovat i cestu pro druhý tunel (RID R1 je 10.1.1.1). Tím by 

měly být tunely nakonfigurovány.  

5. Což ověříme nejdřív výpisem příkazu show mpls traffic-eng tunnels. Příklad 

podstatných informací výpisu příkazu je znázorněn pod odstavcem. [8] 
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Druhým testem správnosti konfigurace bude trasování cesty aplikací traceroute na 

adresu 10.1.1.4. Pokud se cesta trasuje oběma větvemi, je konfigurace provedena 

správně. 

3.3 Otázky 
Řízení provozu je 

a) Přizpůsobování sítě datovému provozu 

b) Přizpůsobování datového provozu síti 

Řízení provozu v IP sítích pomocí MPLS je možné díky..? 

a) IP hlavičce 

b) Změně ceny linky 

c) MPLS hlavičce 

Pomocí jakých prostředků se řídí provoz v MPLS? 

a) Tunelů 

b) Virtuálních okruhů 

c) Změnám parametru COST 

V úloze jsme řešili řízení provozu technikou..? 

a) Vybudováním úplné sítě tunelů - každý s každým. 

b) Řešením problému ve chvíli kdy se vyskytne. 

c) Dimenzováním sítě 
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3.4 Vypracování 
Výsledkem úlohy je funkční řešení řízení provozu. Student vybudováním dvou tunelů rozdělí 

datový tok mezi obě možné cesty s tím, že jedna cesta je proporcionálně méně výhodná. 

Správnou funkci tunelů a řízení provozu je možné ověřit pomocí příkazu show mpls traffic-eng 

tunnels. Výpis příkazu by měl ukazovat podobné informace jako ve výpisu v návodu. 

O správné funkci tunelu vypovídá především položka „Signalling – connected“. Cesta tunelu je 

vypsána v položce „Explicit Route“. Cesty obou tunelů se musí lišit. Další možné ověření je 

možné pomocí aplikace traceroute na adresu 10.1.1.4. Pokud se cesta trasuje oběma větvemi, je 

konfigurace provedena správně. 

Student by měl rozumět základním principům řízení provozu s MPLS v IP sítích. Na základě 

získaných znalostí by měl být student schopen odpovědět na jednoduché otázky na konci úlohy. 

Správně zodpovězený test je zobrazen níže. 

Řízení provozu je 

a) Přizpůsobování sítě datovému provozu 

b) Přizpůsobování datového provozu síti 

Řízení provozu v IP sítích pomocí MPLS je možné díky..? 

a) IP hlavičce 

b) Změně ceny linky 

c) MPLS hlavičce 

Pomocí jakých prostředků se řídí provoz v MPLS? 

a) Tunelů 

b) Virtuálních okruhů 

c) Změnám parametru COST 

V úloze jsme řešili řízení provozu technikou..? 

a) Vybudováním úplné sítě tunelů - každý s každým. 

b) Řešením problému ve chvíli kdy se vyskytne. 

c) Dimenzováním sítě 
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3.5 Postup pro vyučující 
Připojte se pomocí klienta Putty, který je obsažený na ploše na adresu ccs.utko.feec.vubr.cz do 

konzolového serveru. Jméno a heslo pro přístup do serveru je obojí user.  Číselnou volbou 

vyberte směrovač PE2. Hlášku „Trying P1 (10.0.0.1, 2002)... Open“ přeskočíme enterem. 

Jméno a heslo ke směrovači vyplníme obojí admin. V příkazové řádce zadávejte příkazy 

v následující posloupnosti: 

conf t  vstup do hlavního konfiguračního režimu 

interface fastethernet 0/0/1 vstup do konfiguračního režimu rozhraní 

ip OSPF cost 2 zvýšení ceny linky na 2 

exit 

traceroute 10.1.1.4 ověření změny datových toků 

mpls traffic-eng tunnels globální povolení řízení provozu s MPLS 

interface fastethernet 0/0/1 vstup do konfiguračního režimu rozhraní 

mpls traffic-eng tunnels povolení řízení provozu s MPLS na tomto

 rozhraní 

ip rsvp bandwidth kbps vymezení rezervovatelné šířky pásma 

exit 

interface fastethernet 0/0/0 vstup do konfiguračního režimu rozhraní 

ip rsvp bandwidth kbps vymezení rezervovatelné šířky pásma 

exit 

router ospf 1 vstup do konfiguračního režimu instance procesu  

 OSPF 

mpls traffic-eng router-id loopback 0 vytvoření identifikátoru směrovače RID 

mpls traffic-eng area 0 určení oblasti řízení provozu 

exit 

exit 

show mpls traffic-eng tunnels brief ověření správnosti konfigurace 

conf t  vstup do hlavního konfiguračního režimu 

Zde začínáme konfigurovat tunel. 

interface tunnel0 vstup do konfiguračního režimu rozhraní 

ip unnumbered loopback0 přiřazení ip adresy  

tunnel destination 10.1.1.4 cílová adresa tunelu 

tunnel mode mpls traffic-eng mód tunelu 

tunnel mpls traffic-eng bandwidth kbps  rezervovaná šířka pásma pro tunel 

tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit name cesta0  definování cesty tunelu 

tunnel mpls traffic-eng autoroute announce  oznámení rozhraní pro směrování  

exit 

ip explicit-path name cesta0 režim definování cesty tunelu 

next-address 10.1.1.2  definování cesty tunelu 

exit 

Konfigurace pro druhý tunel je naprosto stejná. Změní se pouze číslo tunelu (interface tunnel1) 

a název explicitní cesty (cesta 1). 



35 

 

4 EMULACE OKRUHŮ PŘES IP - CEoIP 
Představme si situaci, kde existují dvě telefonní ústředny, které potřebujeme propojit. Situaci 

může znázorňovat Obr. 24 Řešení interpobočkových hovorů. Společnost má 2 pobočky, v každé 

pobočce je jedna z našich ústředen. Každá z ústředen zajišťuje komunikaci uvnitř dané 

pobočky. Je ale nutné vyřešit komunikaci mezi pobočkami – mezi ústřednami. Jedna možnost je 

propojení přes jednotnou telefonní síť JTS, kde jsou spojení zpoplatňována. Druhá možnost je 

nahradit kompletní řešení telefonní sítě v pobočkách technologií VoIP. Ovšem tato varianta 

může být dost nákladná. Další možností je využít stávající řešení telefonní sítě v pobočkách – 

využít stávající pobočkové ústředny, ale pro spojení nevyužít veřejnou telefonní síť, ale datovou 

síť poskytovatele. Tato možnost je sice také zpoplatněna, ale služby datové sítě jsou nezbytné 

i pro jiné účely než jen volání. Je proto výhodnější pro komunikaci mezi ústřednami využít 

datovou síť a ušetřit tak za poplatky JTS. Technologie CEoIP může být v některých případech 

alternativa pro řešení VoIP.     

 

Obr. 24 Řešení interpobočkových hovorů 

Při komunikaci přes JTS by bylo spojení jednoduché – ústředna komunikuje s jinou 

ústřednou, obě jsou v síti s časovým multiplexem TDM a obě používají rámec E1. Při spojení 

přes IP je situace složitější, na jedné straně máme síť s časovým multiplexem TDM a na druhé 

síť se statickým multiplexem.  

Je zřejmé, že pro propojení těchto dvou rozdílných sítí bude zapotřebí nějaké brány, 

která bude schopna vyjmout data z jednotlivých časových intervalů, vhodně je zabalit do IP 

paketu, tak aby byly schopny cestovat k výstupní bráně, která je bude zase schopna vložit 

zpátky do časových intevalů, tak aby datový tok v síti TDM zůstal nepoznamenán emulací. 

Společnost CISCO pro tyto účely poskytuje dva moduly NM-CEM-4TE1 a NM-CEM-4SER. 

Směrovače v laboratoři jsou vybaveny prvním zmíněným – proto budeme pracovat s ním.  

Modul NM-CEM-4TE1 slouží pro emulaci okruhů přes IP síť.  Je schopný 

transparentně a nezávisle na protokolu na straně E1/T1 emulovat rámce nebo i nestrukturovaný 



36 

 

datový tok přes IP. Emulace probíhá tak, že data jsou na úrovni fyzické vrstvy (posloupnost bitů 

bez ohledu na to co představují) opatřena identifikačním číslem kanálu, RTP a UDP hlavičkou, 

zabalena do IP paketu a odeslána na předem určenou adresu. Na Obr. 25 Přenos přes CEoIP je 

znázorněno spojení přes IP síť. Na straně mezi telefonem a ústřednou je přenos analogový. 

Ústředna přenos digitalizuje a data vkládá do časových intervalů, přidává rámcovou 

synchronizaci, signalizaci a odesílá data do brány na směrovači. Tato brána však podporuje 

i nestrukturovaný datový tok. To znamená, že všechny časové intervaly (32) jsou využity pro 

data. Neexistuje žádná rámcová synchronizace ani signalizace. Data jsou pak zabalena do 

příslušných hlaviček a odeslána k výstupní bráně, kde se jim odeberou hlavičky a vloží se zpět 

do časových intervalů.   

 

Obr. 25 Přenos přes CEoIP 

Aby bylo možné emulovat data TDM přes IP a naopak je zpátky vkládat ve správném 

pořadí plynule do časových buněk, je nutné definovat na rozhraních několik následujících 

parametrů. [1][2] 

4.1.1 Synchronizace 
Aby bylo možné zajistit transparentní přenos dat bez bitových chyb, je nutné, aby oba konce 

CEoIP okruhu měly stejný kmitočet bitových hodin. Kdyby neměly, vstupní brána by přijímala 

data větší nebo menší rychlostí, než by je výstupní brána vracela zpět do okruhu. Takto by 

docházelo k přetečení nebo podtečení vyrovnávací paměti na výstupní bráně a nebylo by možné 

udržet plynulost výstupních dat. Proto musí existovat bitová synchronizace, která zaručuje 

stejný kmitočet hodin pro oba konce CEoIP okruhu. Brána NM-CEM-4TE1 podporuje 3 

způsoby synchronizace. Je možné využívat interní zdroj hodin tzv. Internal obsažený v modulu 

brány, nebo ve směrovači pokud obsahuje TDM sběrnici. Takto ale budou existovat 2 zdroje 

hodin a to je podobná situace jako když má člověk dvoje hodinky – nikdy si nemůže být zcela 

jistý, kolik je přesně hodin. Další možností je využít hodiny generované protějším zařízením – 

tedy hodiny, které brána obdrží z linky, kterou je spojena s protilehlým zařízením. Tento typ 

synchronizace se nazývá Line. Poslední možností je způsob synchronizace nazývaný Adaptive. 

V principu funguje tak, že se určí zdroj bitových hodin na vstupní bráně za výchozí a podle něj 

se synchronizují bitové hodiny na výstupní bráně. Bitové hodiny na výstupu se však mohou od 

výchozího kmitočtu vychylovat podle stavu vyrovnávací paměti. Pokud se vyrovnávací paměť 

chystá přetéct, kmitočet na výstupní bráně vzroste. Pokud se vyrovnávací paměť chystá podtéct, 

kmitočet klesne.  
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Na obrázku Obr. 26 Synchronizace je naznačen princip bitové synchronizace. Má-li být 

zajištěn transparentní přenos mezi ústřednami – tak jako by byly propojeny přímo – musí 

ústředny pracovat se stejným kmitočtem bitových hodin. Proto je možné synchronizovat obě 

brány podle ústředen (případně ústředny).  

 

Obr. 26 Synchronizace 

4.1.2 Vyrovnávací paměť 
V TDM jsou vkládány data do přesně definovaných časových intervalů - to znamená, že zde 

neexistuje  jitter. V IP jsou data vkládána na linku kdykoliv je to možné. Dochází k takzvanému 

soupeření o přenosové prostředky. Dojde-li na rozhraní současně více paketů, přenesen může 

být jen jeden, ostatní musí čekat a to je jeden ze způsobů, jak dochází ke zpoždění. Jestliže 

proud rámců rozdělíme na rozhraní mezi TDM a IP do několika paketů, z nichž každý dojde 

s různým zpožděním, dochází k problému, že rámce nejdou poskládat do takových pozic, jako 

byly přijaty. Proto na výstupním rozhraní musí existovat vyrovnávací paměť, kde se vyhlazuje 

datový tok tak, aby se data mohla vkládat do správných časových intervalů TDM. Vyrovnávací 

paměť je schopna vyrovnat zpoždění až 250 ms. Velikost vyrovnávací paměti je 

konfigurovatelná. Nejmenší možná velikost paměti dokáže vyrovnat zpoždění 2,5ms. 

 

Obr. 27 Vyrovnávací paměť 

4.1.3 Zpoždění 
Celkové zpoždění okruhu CEoIP je zapříčiněno vyrovnávací pamětí, plněním paketů nákladem 

a rychlostí linek a uzlů.  Pro snížení zpoždění způsobeného vyrovnávací pamětí je možné snížit 

její velikost, ovšem za cenu zvýšení pravděpodobnosti jejího přetečení. Další zpoždění je 

způsobeno plněním paketů obsahem tzv. paketizing. Velikost nákladu paketů lze konfigurovat 

od 1 po 1312 bytů. Jeho zmenšením snížíme dobu, za kterou se paket náplní obsahem a bude 

připravený k odeslání. Ovšem za cenu zmenšení efektivity přenosu – na stejný obsah dat 

připadne více hlaviček. Velikost hlavičky i nákladu lze komprimovat. Použitím komprimované 

hlavičky cRTP lze dosáhnout minimalizace hlavičky paketu na 2 až 4 byty. Pro kompresi 



38 

 

nákladu se využívá algoritmus Lempel-Zif-Stac (LZS), který funguje na principu nahrazování 

opakujících se částí dat. [1][2] 

4.1.4 Struktura dat 
Existuje více možností jak zacházet se strukturou vstupních dat. Vstupní tok dat můžeme 

charakterizovat buď jako nestrukturovaný bitový proud, strukturovaný rámec typu E1, nebo 

strukturovaný rámec jiného typu. Nestrukturovaný bitový proud nazýváme Unframed 

(nerámcovaný) – data nejsou tříděna do rámců, neexistuje žádná rámcová synchronizace – jedná 

se pouze o bitový tok o velikosti 2048000kb/s. V tomto případě je do IP paketu zabalen celý 

náklad odpovídající velikosti rámce E1 – 2048000kb/s a je vytvořen jediný kanál k výstupní 

bráně, kterým jsou data přenášena.  

 

Obr. 28 Unframed mód 

Další možností je strukturovaný rámec – tzv. Frame mód, který obsahuje 30 time-slotů, 

signalizaci a rámcovou synchronizaci v nultém time-slotu. V tomto případě se nepřenáší nultý 

time-slot, ale pouze náklad, který rámec E1 nese – 1984000kb/s. Frame mód ještě rozlišuje 

Channalized nebo Unchannalized. Unchannalized znamená, že celý náklad rámce E1 – 

1984000kb/s bude zabalen do IP paketu a přenesen přes jeden kanál k výstupní bráně. Princip je 

vysvětlen na obrázku Obr. 29 Framed - Unchannalized mód. Tmavě šedý time-slot je 

signalizace, která se nepřenáší. 

 

Obr. 29 Framed - Unchannalized mód 

V Channalized módu jsou vytvářeny skupiny z libovolných time-slotů a pro každou 

skupinu je vytvořen kanál k výstupní bráně. Tmavě šedý time-slot opět znázorňuje rámcovou 

synchronizaci, která se nepřenáší, ale je automatický doplňována výstupní branou. [1][2] 

 

Obr. 30 Framed - Channalized mód 
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4.1.5 PCM30U – CrossConnect 
PCM30U-3UST je zařízení primárně určené pro přenos telefonních a datových spojení. 

V laboratoři jsou k dispozici dvě telekomunikační zařízení PCM30U (přesně PCM30U-3UST), 

které spolu komunikují prostřednictvím rámce E1. Jako vstupní rozhraní u PCM30U slouží 

přídavné karty. Karty se do PCM30U zapojují ke sběrnici M1 do jednotlivých pozic. Každá 

pozice pak odpovídá dvěma určitým time-slotům rámce E1 - každá karta obsluhuje 2 time-sloty. 

Jako vstupní rozhraní pro naše analogové telefony slouží telefonní karta UII16 na každém 

zařízení. Ke kartě můžou být připojeny 2 analogové telefony. Každému telefonu tedy náleží 

jeden časový interval. CJAB je centrální řídící jednotka obsahující CrossConect. Ten umožňuje 

propojení vnitřní sběrnice M1 až se čtyřmi externími metalickými či optickými směry. Pomocí 

této funkce je možné propojit libovolné time-sloty obou ústředen a vytvořit tak mezi telefony 

horké linky. Horká linka znamená, že zvedneme-li na telefonu jedné ústředny sluchátko, telefon 

druhé ústředny začne okamžitě zvonit. Úkolem této úlohy bude emulovat okruh mezi těmito 

dvěma ústřednami přes IP síť. [15] 

Přenosová zařízení jsou umístěná ve stojanu Pandoit. PCM30-U označené jako 1-1 se 

nachází ve slotech 15, 16, 17. Druhé zařízení označené jako 1-2 se nachází ve slotech 11, 12, 

13. Konektory jednotlivých vnějších směrů jsou vyvedeny na první oddíl patchpanelu Cat5e 

umístěného v 6. slotu stojanu.  

 

 

Obr. 31 CrossConnect 
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4.1.6 Konektor RJ48 
Zařízení je propojeno prostřednictvím jednoho kabelu kategorie 5. Pro zapojení se proto 

využívají všechny jeho vodiče – dva páry pro směr tam i zpět (Tx i Rx) mezi PCM1-2 a CE-E1, 

i PCM 1-1 a CE-VoIP. Kabel je na koncích rozdělen na dvě části - po dvou párech, na straně 

směrovačů zakončených konektorem RJ48. Na straně PCM je zapojení konektoru odvislé od 

zapojení patchpanelu a pcm zařízení a nemá žádný specifický název. Všechny konektory jsou 

však klasické konstrukce, kterou známe z konektorů RJ45. Na Obr. 32 Zapojení CEoIP okruhu 

a konektoru RJ48je ilustrováno zapojení CEoIP okruhu a zvláště pak konektoru RJ48. 

 

 

Obr. 32 Zapojení CEoIP okruhu a konektoru RJ48 
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4.2 Pracovní postup 

4.2.1 Připojení ke směrovači 
Pro jednotnou správu jsou konfigurační rozhraní všech směrovačů připojeny ke konzolovému 

serveru. Připojení budeme realizovat prostřednictvím klienta putty, kterého máte na ploše. 

Doménová adresa serveru je ccs.utko.feec.vutbr.cz. Připojení je šifrované – ssh. Login a heslo 

pro připojení ke konzolovému serveru je obojí user. Po připojení do konzolového serveru 

vybereme číselnou volbou směrovač, který chceme konfigurovat. Hlášku „Trying CE-E1 

(10.0.0.1, 2002)... Open“ přeskočíme enterem. Login a heslo je obojí admin.  

4.2.2 Pohyb a orientace v IOS 
Při zadávání příkazů lze využívat tabulátoru pro automatické dopisování rozepsaného příkazu – 

lze se tak vyhnout překlepům. Můžeme také využívat nápovědy vyvolané otazníkem „?“. 

Nápovědu můžeme využít například pro zjištění příkazů, které mohou být v aktuální pozici 

 IOSu použity, nebo parametrů, které mohou být za příkaz, za kterým vyvoláváme nápovědu 

doplněny. Nápovědu můžeme upřesňovat tím, že napíšeme například první písmeno příkazu, 

který hledáme – pak se vyhledají pouze příkazy začínající na písmeno, za kterým byla nápověda 

vyvolána. Do konzolového serveru se vracíme klávesovou zkratkou „Ctrl+Shift+6 x“ (Ctrl, 

Shift a 6 dohromady a následně x). V takovém případě však směrovač pouze opustíte. Abysme 

se odpojili, musíme v konzolovém serveru zadat položku pro odpojení – disconnect session. Při 

konfiguraci se budeme pohybovat v různých konfiguračních režimech – pro lepší orientaci a 

přehled o tom, kde se právě nacházíte, je na Obr. 33 Přehled konfiguračních režimů vyobrazeny 

všechny režimy, ve kterých se v dnešní úloze budeme nacházet.   

 

Obr. 33 Přehled konfiguračních režimů 

4.2.3 Konfigurace CEoIP 
V dnešní úloze budeme pracovat se směrovačem CE-E1, který obsahuje modul CEM-NM-

4TE1. Druhý směrovač, který bude uzavírat okruh je CE-VoIP. Ten je již nakonfigurován. 

1. Modul obsahuje 4 rozhraní, která mohou všechna pracovat buď v T1 módu nebo v E1 

módu. Pro naši úlohu potřebujeme, aby rozhraní pracovala v E1 módu. Proto se 

přepneme do konfiguračního rozhraní jednoho ze směrovačů a nastavíme mód na E1. 

To se provádí příkazem card type e1 číslo modulu. Modul CEM-NM-4TE1 se nachází 

pod číslem 1 – card type e1 1. Nyní jsou všechny porty v režimu E1 a můžeme 

konfigurovat konkrétní rozhraní.  
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2. Modul CEM-NM-4TE1 se nekonfiguruje jako běžné rozhraní příkazem interface, ale 

příkazem controller. Do konfiguračního režimu kontroléru se tedy přepněte příkazem 

controller e1 číslo modulu/číslo portu (číslo portu např. 0).  

3. Prvně definujeme, jestli rozhraní bude pracovat ve Frame nebo Unframe módu. Víme, 

že PCM30U komunikuje prostřednictvím standardního rámce se strukturou E1. Proto 

zvolíme framing crc4, což znamená – strukturovaná data, rámcová synchronizace 

v prvním time-slotu, struktura odpovídá rámci E1.  

4. Dále definujeme způsob bitové synchronizace. V podmínkách laboratorní sítě, kde není 

díky malému provozu velký jitter, si vystačíme se synchronizací typu Line. 

Synchronizaci konfigurujeme příkazem clock source line. 

5. Protože máme jen jedinou vstupní a výstupní bránu, bude existovat jediný kanál a 

jediná skupina time-slotů. Zvolíme proto mód Unchannalized. Tento mód se od 

Channalized módu liší konfigurací jen v tom, že se vytvoří pouze jedna skupina ze 

všech time-slotů. Skupinu konfigurujeme příkazem cem-group číslo kanálu timeslots 

výběr time-slotů. Tímto příkazem vytvoříme kanál, který je označen číslem kánálu 

(např. 0) a jsou do něj zařazeny kanály, které definujeme v příkaze buď jako rozmezí 

time-slotů (1-31), nebo výběrem samostatných time-slotů oddělených čárkou (1,5,20). 

Výsledný příkaz vypadá takto: cem-group 0 timeslots 1-31. Tím máme definovány 

všechny módy, ve kterých chceme pracovat a vytvořen jeden kanál. Přejdeme opět do 

hlavního konfiguračního režimu. 

6. Nyní existuje virtuální rozhraní kanálu, který jsme si právě vytvořili. Přejdeme do jeho 

konfiguračního režimu příkazem cem modul/port/kanál. Pro připomenutí: modul 1, 

port 0 a kanál 0. Tomuto kanálu je nutné určit cílovou adresu, přiřadit číslo vlastního 

UDP portu, určit číslo vzdáleného UDP portu a přiřadit ID kanálu.  

7. Nejprve je nutné nadefinovat cílový bod spojení. Příkazem xconnect IP-adresa-

vzdáleného-konce ID-kanálu encapsulation typ hlavičky určujeme adresu rozhraní 

směrovače s výstupní branou, identifikátor kanálu a typ hlavičky (v současnosti je 

jediná možnost UDP). Vzdálená IP adresa musí být zároveň na druhém konci uvedena 

v konfiguraci jako local ip address viz. další bod. Příkaz v našem případě bude 

xconnect 172.17.2.2 0 encapsulation UDP. Dostáváme se do konfiguračního režimu 

spojení.  

8. Příkazem local ip-address lokalní-IP určíme adresu rozhraní (nebo loopback), na které 

budou směrovány pakety CEoIP. Jediné možné rozhraní je GE0/1 s IP adresou 

172.17.1.2. Příkaz bude vypadat local ip-address 172.17.1.2. 

9. Číslo lokálního UDP se podobně jako u IP adresy musí shodovat se zadaným číslem 

vzdáleného konce na druhé straně. Konfiguruje se pomocí příkazu local UDP port port. 

UDP port lze vybrat z rozmezí 15872 – 16383. Vzhledem k tomu, že druhý směrovač je 

již nakonfigurován musíme zvolit lokální UDP port 15901. 

10. Dále určíme UDP port vzdáleného konce příkazem remote UDP port port. Číslo 

vzdáleného UDP portu se musí shodovat s číslem lokálního portu na vzdáleném konci. 

Číslo UPD musíme zvolit 15902. [2] 

Správnost konfigurace ověříme v první řadě prohlédnutím indikačních diod na kartě CEM-

NM-4TE1, kde musí svítit především dioda označená EN – modul je aktivní. PCM30-U je také 

aktivní, takže pokud je propojení kabelem v pořádku, svítí i dioda označená CD – je detekována 

nosná frekvence. Jestli je konfigurace emulace v pořádku, bude jednak na kartě JCAB na PCM-
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30U svítit indikační dioda příslušného směru (A nebo B) zeleně. Jestli bude blikat – dochází ke 

ztrátám rámců. Svítí-li oranžově delší dobu – něco je špatně. Navázání spojení bez chyb a ztrát 

rámců může trvat nějakou dobu – minutu, maximálně dvě. 

 

 
 

 

 

 
Obr. 34 Karta NM-CEM-4TE1  

 

 
 

Obr. 35 Karta CJAB 

  
Pokud indikační prvky nevykazují žádnou chybu, zkuste zvednout sluchátko telefonu. Pokud na 

to odpoví druhý telefon zvoněním, konfigurace je provedena správně a emulace probíhá 

v pořádku. 

4.3 Otázky 
Na které vrstvě pracuje CEoIP emulace? 

a) Síťové 

b) Linkové 

c) Fyzické 

Jaký je rozdíl mezi strukturovaným a nestrukturovaným typem vstupních dat? 

a) Strukturovaný obsahuje rámcovou synchronizaci, nestrukturovaný ne. 

b) Nestrukturovaný obsahuje rámcovou synchronizaci, strukturovaný ne. 

c) Oba typy obsahují rámcovou synchronizaci. 

Jak je možné minimalizovat zpoždění CEoIP okruhu? 

a) Vkládat data do větších paketů. 

b) Zmenšit velikost vyrovnávací paměti. 

c) Zvětšit velikost vyrovnávací paměti. 

Pro transparentní přenos je nutná 

a) Signalizace 

b) Rámcová synchronizace 

c) Bitová synchronizace 
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4.4 Vypracování 
Výsledkem úlohy je funkční emulace okruhu mezi dvěma PCM30-U. Správnou funkci 

konfigurace a splnění úlohy lze ověřit ze stavu indikačních diod a praktickým ověřením funkce 

horké linky mezi telefony. Jak by měl vypadat stav jednotlivých indikačních diod je popsáno 

v závěru úlohy.   

Student by měl rozumět základnímu principu funkce technologie CEoIP a být tedy 

schopen odpovědět na jednoduché otázky v závěru úlohy. Správné řešení otázek je uvedeno 

níže. Správné odpovědi jsou vyznačeny tučně. 

Na které vrstvě pracuje CEoIP emulace? 

a) Síťové 

b) Linkové 

c) Fyzické 

Jaký je rozdíl mezi strukturovaným a nestrukturovaným typem vstupních dat? 

a) Strukturovaný obsahuje rámcovou synchronizaci, nestrukturovaný ne. 

b) Nestrukturovaný obsahuje rámcovou synchronizaci, strukturovaný ne. 

c) Oba typy obsahují rámcovou synchronizaci. 

Jak je možné minimalizovat zpoždění CEoIP okruhu? 

a) Vkládat data do větších paketů. 

b) Zmenšit velikost vyrovnávací paměti. 

c) Zvětšit velikost vyrovnávací paměti. 

Pro transparentní přenos je nutná 

a) Signalizace 

b) Rámcová synchronizace 

c) Bitová synchronizace 
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4.5 Postup pro vyučující 
Připojte se pomocí klienta Putty, který je obsažený na ploše na adresu ccs.utko.feec.vubr.cz do 

konzolového serveru. Jméno a heslo pro přístup do serveru je obojí user.  Číselnou volbou 

vyberte směrovač CE-E1. Hlášku „Trying CE-E1 (10.0.0.1, 2002)... Open“ přeskočíme enterem. 

Jméno a heslo ke směrovači vyplníme obojí admin. 

V příkazové řádce zadávejte příkazy v následující posloupnosti 

conf t  vstup do hlavního konfiguračního režimu 

card type e1 1 definování typů rozhraní karty  

controller e1 1/0 vstup do konfiguračního rozhraní kontoréru  

framing crc4 definování struktury dat 

clock source line zdroj bitové synchronizace 

cem-group 0 timeslots 1-31 definování skupiny time-slotů 

exit 

cem 1/0/0 vstup do konfiguračního režimu skupiny  

xconnect 172.17.2.2 0 vstup do konfiguračního režimu kanálu dané cílové  

 adresy 

local ip-address 172.17.1.2 adresa vstupního rozhraní 

local UDP port 15901 definování očekávaného UDP portu 

remote UDP port 15902 definování odesílaného UDP portu 

exit 

exit 

exit 

exit ukončení spojení se směrovačem 

 

Současným stiskem ctrl+shift+6 a následným stiskem x se dostanete opět do konzolového 

serveru. S ním ukončíte spojení výběrem položky 0. 
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5 ZÁVĚR 
Na základě tohoto dokumentu je možné identifikovat každý z prvků použitých ve 

vysokorychlostním systému CISCO a zjistit jeho základní funkci. Dále je možné identifikovat 

stav jednotlivých zařízení. Na základě uvedených tabulek a schémat je možné zjistit zapojení 

systému a v případě rozpojení opět vracet zapojení do původního stavu.  

Student by měl být schopen podle návodu konfigurovat směrovač a dosáhnout tak 

požadovaného výsledku, nebo vyčíst ze směrovače požadované informace. Ze znalostí 

získaných z úvodu do problematiky a ze samotného vypracování úlohy by student měl být dále 

schopen odpovědět na otázky v závěru úlohy. Ke každé úloze je vhodné pro lepší orientaci v síti 

a v IOSu připojit Obr. 3 Logická topologie a Tab. 8 Zapojení směrovačů. 

Vyučující bude schopen připravit studentům pracoviště pro vypracování úlohy. To znamená – 

nahrát do směrovačů příslušné konfigurace. Podle zestručněného návodu pro vyučující může 

případně konfigurovat úlohu sám. Podle kapitoly Vypracování, uvedené ke každé úloze bude 

vyučující schopen zhodnotit výsledek práce studenta a opravit zodpovězené otázky.   
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