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ABSTRAKT 
 
 

Cílem této práce je prostudovat teorii vysokorychlostních sítí typu Ethernet, 
ATM a SDH a seznámení s jejich problematikou.  

 
V první části této práce se věnuji teoretickému rozboru daných sítí, jejich 

dnešnímu využití. Probírám možnosti optimalizace sítí jak na topologické úrovni, tak 
na úrovni přenosových protokolů. 

 
Cílem této práce bylo nalezení vhodného softwaru pro simulace 

vysokorychlostních sítí. Porovnával jsem různé simulační programy a dospěl jsem 
k závěru, že nejvhodnější a nejznámější je OPNET. 

 
Podle zadání bakalářské práce jsem využil program IT GURU Academic 

Edition americké softwarové společnosti OPNET. Provedl jsem simulaci čtyř zapojení 
sítí, provedl optimalizaci a porovnával výsledky původního a optimalizovaného 
zapojení.  Na jejich základě jsem si ověřil teoretické znalosti a dospěl k závěru. 
 
Klíčová slova : simulace, optimalizace, vysokorychlostní síť, IT GURU, OPNET, 

Ethernet, ATM, SDH. 
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ABSTRACT 
 
 

The objective of presented thesis is to study the theory of the high-speed 
networks of the type Ethernet, ATM and SDH and the introduction to their questions.  

 
In the first part of my thesis I am involved in the theoretical analysis of the 

particular networks and their contemporary use. I analyze the possibilities of the 
optimization of the networks both in the topology level and the level of the transfer 
protocols. 

 
The objective of my work was the finding of appropriate software for the 

simulation of the high-speed networks. I compared various simulation programs and I 
came to the conclusion that OPNET is the most appropriate and the most known. 

 
According to the assignment of the bachelor thesis I used the program IT 

GURU Academic Edition of the American software company OPNET. I simulated the 
four connections of the networks, I optimized and compared the results of original 
and optimized connection. On their basis I verified theoretical knowledge and came 
to the conclusion. 

 
Keywords :    simulation, optimization, high-speed network, IT GURU, OPNET, 

Ethernet, ATM, SDH. 
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1. ÚVOD 
 

Rychlý rozvoj internetu a aplikaci (multimediální: VOIP; www, FTP); zvýšení 
výkonu počítačů vytváří požadavky na spolehlivé a rychlé a sítě. Stale zvyšuji se 
přenosové rychlosti síti, ale mezi koncovými uživateli narůst rychlosti není  zaručeny. 

 
Může za to: 

• nesprávná konfigurace síťových komponentů a přenosových protokolů, které 
nepočítaly se současnými rychlostmi, nebo dalším rozšířením sítě  

• velké zpoždění šířeni signálů, nevhodným řízením toků dat. 
 
Cílem práce je : 

• Prostudovat teorii vysokorychlostních sítí, zejména typu: Ethernet, SDH a 
ATM.  

• Navrhnout možnosti simulace provozu 

• Na podkladě  výsledků navrhnout parametry vhodné k optimalizaci a vlastní 
optimalizaci 

• Provést rozbor původního  a optimalizovaného řešení 
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2. PŘEHLED TECHNOLOGIÍ ETHERNET, ATM A SDH  
Přenosových technologií je v současnosti velké množství, uděláme si přehled 

některých, jako jsou:  

• Ethernet  

• ATM  

• SDH. 
 

2.1. ETHERNET 

Od svého vzniku byla tato síť mnohokrát zdokonalována, aby uspokojila 
měnící se požadavky na trhu. První sítě Ethernet měly rychlost 10 MB za sekundu a 
dnešní mají rychlosti 100 MB, 1 000 MB, a dokonce 10 GB za sekundu, což sítím 
umožňuje splnit potřeby nejmenších domácích sítí i vysokokapacitních páteřních sítí. 

V roce 1980 vyvinuly společnosti Digital Equipment Corporation, Intel a 
Xerox síť pod názvem DIX Ethernet,  používající koaxiální kabel RG-8 s rychlostí 
10 MB za sekundu ve sběrnicové typologii.  

V roce 1985 publikoval institut IEEE specifikace „IEEE 802.3 Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical 
Layer Specifications“. 

V roce 1995 – standard IEEE 802.3u , který definoval specifikace sítě 
Fast Ethernet (100 MB/s) , a IEEE 802.3z a IEEE 802.ab – standardy 
pro Gigabit Ethernet (1 000 MB/s). (zdroj [9]) 

 

2.1.1.    Rámec sítě Ethernet 

Protokol Ethernet zapouzdřuje data, která přijímá z protokolu síťové vrstvy 
do rámce. Rámec je sekvence bitů, které začínají a ukončují každý paket Ethernet, 
který je přenášen linkami. Rámec se skládá z hlavičky a patky, které jsou rozděleny 
do polí obsahujících specifické informace potřebné pro správné nasměrování 
každého paketu. Fast a Gigabit Ethernet používají stejný rámec (viz tab. 2.1). 

 
Tab. 2.1: Rámec Ethernet 

Preamble 
 

7 bajtů 

Start of 
Frame 

Delimiter 
1 bajtů 

Destinati
on 

Address 
6 bajtů 

Source 
Address 
6 bajtů 

Length  
 

2 bajtů 

Data and 
Pad 

46 - 1500 
bajtů 

Frame 
Check 

Sequence
4 bajtů 

Funkce polí rámce jsou: 

• Preamble (7 bajtů) má 7 bajtů nul a jedniček, které se používají 
k synchronizaci hodinových signálů a poté je odstraní. 
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• Start of Frame Delimiter (1 bajt) (SFD) obsahuje 6 bitů nul a jedniček, 
za nimiž následují dvě jedničky, které jsou signálem pro přijímač, že započne 
přenos vlastního rámce a všechna následující data jsou součástí datového 
paketu a měla by být umístěna do vyrovnávací paměti adaptéru NIC 
pro zpracování.  

• Destination Address (6 bajtů) má 6bajtovou hexadecimální adresu 
adaptéru NIC v místní síti, do které je paket odesílán. 

• Source Address (6 bajtů) pole Source Address obsahuje 6bajtovou 
hexadecimální adresu adaptéru NIC počítače, který paket vygeneroval. 

• Ethertype/Length (2 bajtů) pole Length definuje délku pole Data and Pad. 

• Data and Pad (46 až 1 500 bajtů)  pole obsahuje data přijatá od protokolu 
síťové vrstvy ze systému, který data odesílal. Tato data jsou odeslána 
stejnému protokolu v cílovém systému. Jsou-li data z protokolu síťové vrstvy 
příliš krátká (méně než 46 bajtů), adaptér Ethernet přidá řetězec bitů, které 
nemají žádný význam, aby doplnil pole na jeho minimální délku, což je 
46 bajtů. 

• Frame Check Sequence (4 bajtů) (FCS) je patka rámce obsahující 
4bajtovou kontrolní hodnotu, kterou vytvoří odesílající počítač a umístí ji 
do tohoto pole a přijímající systém ji použije ke zjištění, zda byl paket 
přenesen bez chyb.  (zdroj [9]) 

 

2.1.2.    CSMA/CD 

Ethernet používá přístupovou metodu ke společnému mediu, mechanismu 
MAC (Media Access Control), nazývaný CSMA/CD (carrier sense multiple access 
with collision detection). Každá stanice připojena k síti Ethernet a má připravená 
k odeslání data, zjišťuje, zda síť není používaná jiným systémem - detekce vysílání. 
Pokud je síť zaneprázdněná, stanice určitou dobu čeká a pak znovu zkontroluje stav. 
Jestli síť je volná, odešle datový paket. Tato fáze se nazývá vícenásobný přístup, 
jelikož všechna zařízení v síti se snaží získat přístup ke společnému síťovému 
médiu. Ačkoli fáze detekce vysílání slouží jako funkce zabezpečení, přesto může 
v síti dojit ke kolizi. Kolize vznikne, když ve stejnou chvíli dva nebo více systémů 
v síti, odešlou data a jejich signály se střetnou, nebo může nastat v době, kdy signál 
odesílající stanice ještě nedošel k stanici, která provádí detekci. Pakety jsou při kolizi 
poškozené a počítače tak musí své pakety znovu odeslat. Při zjištěni kolizi stanice 
zastaví vysílání rámce a vyšle signál jam (trvá 51,2 µs). Tento signál slouží jako 
varování všem počítačům v síti, ve které kolize vznikla, aby se nepokoušeli odeslat 
data, dokud se síť neuvolni. Pak po náhodně dlouhou dobu zůstávají čekat a opakuji 
vysíláni. 
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Ke zrychlení sítí Ethernet můžeme rozdělit síť na několik menších a tím 
snížíme pravděpodobnost vzniku kolize. Toho lze dosáhnout používáním přepínačů 
(switch) a mostů (bridges) a hlavně by se neměly nepoužívat repeatery, ani huby, 
což vede ke změně topologie, jde o tak zvanou zborcení páteři (collapsed backbone). 
V malých sítích tato topologie muže přejit do hvězdy, jinak se bude jednat 
o stromovou topologii (více vzájemně propojených hvězd). (zdroj [9]) 

 

Výhody přepínaných sítí jsou : 

• podpora různých topologií 

• podpora VLAN (virtuální LAN) 

• možnost snadného přechodu k plně přepínané síti  

• využití stávajících směrovačů  

• zvětšení přenosového výkonu 

• zvýšení přenosového pásma 

• různé přístupové rychlosti na různých portech přepínačů  
 
 

2.2. ATM Asynchronous Transfer Mode  (Asynchronní režim přenosu) 

ATM je nejmladší digitální, univerzální technologii. Vznikla jako kompromis 
mezi potřebami přenosu audio a video v reálným čase (co nejkratší buňku) a datový 
přenos (co nejdelší). 

ATM buňka – je datová jednotka a má pevnou délku 53 bitů. Přenos 
probíhá stále.  

   
Formát buňky pro UNI 
 4  8  16  3 1 8  48 bytů 

GFC VPI VCI PTI CLP HEC DATA 

    5 bytů 
 

 
Formát buňky pro NNI 
 12    16  3 1 8 48 bytů 

VPI VCI PTI CLP  HEC DATA 

    5 bytů 
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• GFC  (General Flow Control) – řízení toku dat. 

• VPI (Virtual Path Identifier) – identifikátor virtuální cesty. 

• VCI (Virtual Channel Identifier) – identifikátor virtuálního kanálu. 

• PTI (Payload Type) – typ obsahu dat (uživatelská nebo řídicí). 

• CLP (Cell Loss Priority) – priorita zahazování buňky v případě zahlceni sítí. 

• HEC (Header Error Control) –  samoopravný 8bitový kód k zabezpečení 
hlavičky. 

• DATA uživatelská data. 
 

Technika přenosu buněk, jejich statistického multiplexování (statický 
multiplex přiděluje časový sloty vstupním kanálům bez pravidla. Přenos vypadá jako 
nekonečny vlak s vagony. Buňky se nakládají do jednotlivých vagonů podle informací 
obsažených  v hlavičce, neobsazené vagony  se vyplní prázdnými buňkami).  

Asynchronní přenosový režim neznamená nepravidelný výskyt buněk 
během spojení, a přenosový znamená nejen přenos, ale i přepojování.  

Síť ATM se skládá z rychlých přepínačů (jednoho nebo více) a 
z komunikačních cest (permanentní a komutované) mezi jednotlivými přepínači ATM. 

ATM má dvě rozhraní mezi uživatelem a sítí UNI a mezi jednotlivými 
přepínači v síti NNI. Normalizací ATM se zabývá ITU-T a ATM Forum. (zdroj [4]) 

Základní vlastnosti ATM : 

• komunikaci se spojením podporující vysoké přenosové rychlosti (1,5 Mbit/s 
přes 155 Mbit/s po 2,4 Gbit/s) v plně duplexním režimu. 

• komunikace po přepínaných nebo pevných virtuálních okruzích. 

• garantovaná kvalita služeb (podle toho garance šířky pásma), vhodná 
pro různé typy přenášených informací. 

• přenos datových jednotek konstantní délky 53 bitů. 

• virtuální adresace, pomocí označení virtuální cesty a v ní virtuálního spojení. 

• žádná detekce chyb a řízení toku v rámci virtuálního okruhu. 
 

2.2.1.    Prostředky ATM a kvalita služeb 

Při využití technologie ATM mohou být od poskytovatele služeb zakoupeny 
hodnoty SCR (Sustainable Cell Rate – průměrná rychlost po určitou dobu) a 
PCR (Peak Cell Rate – maximální četnost buněk). Zákazník má tedy určitou úroveň 
kontroly nad přístupovými rychlostmi a může je přizpůsobit požadavkům aplikací. 
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Technologie začleňuje parametry kvality služeb (QOS). Ty mohou být 
požadovány v síťovém rozhraní uživatele a jsou určeny pro zajištění lepších služeb 
pro různé aplikace citlivé na prodlevy a ztráty. 

ATM podporuje mnoho různých tříd služeb, které souvisí s přidělením šířky 
pásma v síti ATM. (zdroj [4]) 

Fórum ATM definovalo čtyři kategorie služeb: 

• CBR (Constant Bit Rate) přenos konstantní rychlosti v trvalém virtuálním 
okruhu ATM. Je určena hlavně pro přenos nekomprimovaného zvuku a videa 
v reálnem čase. 

• VBR (Variable Bit Rage) rychlost přenosu se může lišit podle podmínek sítě. 
Třída VBR je vhodná pro shlukové datové aplikace,  které nejsou příliš citlivé 
na čas (komprimovaný přenos zvuku a obrazu) a proto by nevyužily 
rovnoměrně přidělenou kapacitu. Přenos dat, v reálném čase má označení  
TR-VBR, a VBR-NRT a pro přenos, který se neodehrává v reálném čase. 

• ABR (Available Bit Rate) je specifický typ proměnné rychlosti přenosu. Mezi 
přepínačem a směrovačem ATM (nebo jakýmkoliv adaptérem ATM 
přistupujícím k síti) je implementována zpětná smyčka a interakce mezi síti a 
aplikaci. Adaptér vyžádá určitou rychlost přenosu, avšak příjme jakoukoliv 
hodnotu, kterou aktuální použití sítě dovolí. Pokud je rychlost přenosu 
poskytnutá přepínačem nižší než požadovaná hodnota, může přepínač tuto 
hodnotu po určitém časovém intervalu zvýšit, když není síť plně využita. 
Jestliže přepínač přidělí původně požadovanou rychlost, může následně 
snížit tuto hodnotu při zvýšení využití sítě. Přes svou zřejmou složitost je 
hodnota ABR méně nákladná než třída CBR nebo VBR, protože je zde 
pouze omezené garantované přidělení šířky pásma. (zdroj [4]) 

• UBR (Unspecified Bit Rate) žádná záruka rychlosti přenosu. Všechny 
buňky odesílané zařízením mohou být sítí vypuštěny nebo mohou být 
úspěšně přeneseny do cílového umístění. Skutečná propustnost dat zcela 
závisí na podmínkách sítě. (zdroj [4]) 

 

2.2.2.    Architektura  ATM 

Řídicí rovina sestává ze tří vrstev, které se dále dělí na podvrstvy . 

• fyzická vrstva ATM (Physical Layer) – pracuje se sledem bitů a slouží 
k oddělení vlivu přenosového média na operaci s buňkami. Má dvě podvrstvy 
PMD (Physical Medium Dependent Sublayer) a TC (Transmission 
Convergence Sublayer): spodní PMD odpovědná za správný přenos a příjem 
bitů a synchronizaci, zatímco horní TC podvrstva má za úkol ověřit záhlaví 
buněk, přizpůsobit rychlosti fyzickému rozhráni. [1] 

  14
 



• vrstva ATM je nezávislá na přenosovém médiu, založená na virtuálních 
kanálech (Virtual Channel, PC), obdobě virtuálních okruhů, a virtuálních 
cestách (Virtual Path, AP.), tj. svazcích virtuálních kanálů. Pro směrování 
jednotlivých buněk sítí se využívá kombinace virtuálních kanálů a cest, 
identifikátory VCI/VPI (Virtual Channel Identifier / Virtual Path Identifier). 
Vrstva ATM se stará o multiplexování a demultiplexování, formátování buněk 
do 53 bitů a jejich řazení ve správném pořadí. Protokol vrstvy ATM 
nerealizuje potvrzování ani opravu chyb či řízení toku (s výjimkou řízení toku 
mezi uživatelem a sítí). Jestli během přenosu dojde ke ztrátě nebo 
znehodnocení buňky, o její opětovný přenos se musí postarat protokoly 
vyšších vrstev. Seskupení virtuálních kanálů do virtuálních cest umožňuje 
přepínačům ATM přepínat velké skupiny virtuálních kanálů na základě čísla 
virtuální cesty. Tento způsob je pro páteřní spojení velké sítě ATM 
výhodnější. [1] 

• Vrstva AAL (ATM Adaptation Layer) připravuje buňky pro přenos 
prostřednictvím sítě ATM. Na odesílajícím konci jsou pakety s různou délkou 
segmentovány na buňky s pevně stanovenou délkou a na přijímajícím konci 
jsou znovu sestaveny do původního tvaru - SAR (Segmentation And 
Reassembly). Pro podporu optimalizovaných přenosů dat, které mají různé 
požadavky a vlastnosti, jsou definovány různé protokoly AAL. Existuje pět 
různých protokolů AAL, které se od sebe liší svými vlastnostmi, jako je profil 
rychlosti přenosu, orientované na připojení nebo bez připojení a časování. [1] 

Nejčastěji používanými zapouzdřenými vrstvami AAL jsou AAL1 a AAL5. [1] 

• AAL1  je protokol orientovaný na připojení a poskytuje konstantní rychlost 
přenosu,  je ideální pro aplikace citlivé na čas, jako je zvuk a video. 

• AAL2  podporuje proměnnou propustnost, pro izochronní provoz, 
např. přenos obrazových informací proměnných v čase. 

• AAL3/4 podporuje proměnnou propustnost, vhodná pro data s tolerancí 
zpoždění a potřebou detekce chyb a číslování (původně se jednalo o dvě 
různé služby, které byly nakonec spojeny do jedné), 

• AAL5  jsou nejoblíbenější protokoly vrstvy AAL používané pro přenos dat. 
AAL5 je protokol orientovaný na připojení a zajišťuje proměnnou rychlost 
přenosu. Typ protokolu, který má být použit pro trvalý virtuální okruh ATM, 
je vybrán a nakonfigurován na směrovači a přepínači ATM. Na různých 
trvalých virtuálních okruzích mohou být použity odlišné protokoly AAL. 
Jeden trvalý virtuální okruh by tedy mohl být použit pro přenos zvuku a 
videa a jiný můžeme  vyhradit pro přenos dat. Pro svou schopnost 
podporovat různé protokoly AAL je ATM vhodným protokolem 
pro aplikace, které mají různé vlastnosti a síťové požadavky. Profil 
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přenosu ATM může být upraven i jinými způsoby, aby umožňoval podporu 
typů dat s různými požadavky na přenos. Někteří upřednostňují použití 
CLP (Cell Loss Priority) a dávají tak vyšší prioritu aplikacím citlivým 
na čas, jako je zvuk a video. Pokud je rychlost přenosu vyšší než 
hodnota SCR a je zjištěno přetížení, síť vypustí přenos dat s nastavenou 
hodnotou CLP. Jedinou výhodou nastavení je to, že dává zákazníkovi 
možnost kontrolovat, pro jaké buňky bude hodnota CLP nastavena. [1] 

 

2.3. SDH  Synchronní digitální hierarchie (Synchronous Digital Hierarchy) 

Optické přenosové telekomunikační sítě první generace jsou dnes nejčastěji 
založeny na technologii SDH využívané v Evropě a její obdobě SONET 
(Synchronous Optical NETwork) ve Spojených státech (srovnání - viz tab. 2.2). [10] 

 
Tab. 2.2: srovnání SDH a SONET 

SDH STM-0 STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 STM-256
Přenosová rychlost [Mbit/s] 51,84 155,52 622,08 2488,32 9953,28 39813,12

SONET STS-1 STS-3 STS-12 STS-48 STS-192 STS-768 
 

 SDH / SONET je digitální časově multiplexovaný přenosový systém 
TDM (Time Division Multiplex) po optických vláknech prostřednictvím formátování 
(framing) bloků bitů, nesoucích užitečná data a režii. SDH  je téměř identické se 
SONET, je navržená s ohledem na příspěvkové signály PDH i budoucí rozvoj 
technologií (dnes ATM, IP).  

SDH obsahuje nástroje na monitorování a zajištění spolehlivého přenosu, 
podporu centralizovaného managementu sítě. Je bitově synchronizovaný systém 
řízený přesnými hodinami, zajišťuje vysílání v extrémně přesných bitových 
intervalech. Nejnižší hierarchický stupeň začíná tam, kde PDH končí přibližně 
na 155 Mbit/s. Základní signály se nazývají moduly STM-N, kde N je hierarchický 
stupeň. [9], [10] 

SDH dělí optickou cestu do několika logických kanálů (tributary). SDH byla 
navržena pro elektrickou komunikaci, takže multiplexuje data na elektrické úrovni 
pomocí TDM. SDH umožňuje multiplexování a podporované rychlosti po jednom 
optickém páru dosahují STM-64 (9,953 Gbit/s) až STM-256 (39,813 Gbit/s). Tyto 
rychlosti jsou samozřejmě velmi zajímavé pro jakýkoli datový přenos. Sítě typu 
SDH/SONET mají i své nedostatky. Především jsou svým charakterem 
optimalizované pro přenos hlasu, pro nějž byly navrženy, takže jsou dost nepružné a 
neefektivní pro přenos dat. Zákazníkům se nabízí pouze několik možností z hlediska 
šířky pásma: např. 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 140 Mbit/s. Shlukový přenos, který je pro data 
typický, vyžaduje plnou šířku pásma, za kterou pak musí zákazník platit, přestože 
po většinu času se pásmo nevyužívá vůbec nebo zanedbatelně. Nevyužité pásmo 
přitom nelze použít pro provoz jiného zákazníka. [9], [10] 
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Základní vlastností SDH  [1] : 

• Synchronní sdružování signálů nižších řadů do signálu vyššího řadu             
–  délky rámců vždy 125 µs 

• Bajtové řízené prokládání s podporou adresace 

• Rámce v podobě devítiřádkové matice 

• Vyrovnávání přenosových rychlostí se provádí metodou kombinovaného 
stuffingu s podporou ukazatele 

• Přenos pomocí virtuálních kontejnerů VC a jejich kombinací 

• Vydělování příspěvkových signálů pomocí digitálních rozvaděčů           
(cross-connect) 

Základní rámec STM-1 [1] 

Rámec STM-1 má rozměr 270 x 9 bytů (viz tab. 2.3), rychlost přenosu 155,52 Mbit/s 
 

Tab. 2.3: Rámec STM-1 

270 bytů (sloupců ) 

      9 bytů (sloupců) služebních informací   261 bytů( sloupců ) 

 
RSOH 

Záhlaví opakovací sekce 

Pointer PTR 
ukazatel 

 
MSOH 

Záhlaví multiplexní sekce 

Payload VC-4 
Informační pole STM-1 

 

Prvních 9 sloupců jsou vyhrazeny pro služební informace, které jsou rozděleny 
do dvou záhlaví:  RSOH ( Regenerátor Section Overhead )  – opakovací sekce  

                        MSOH ( Multiplex Section Overhead )  –  multiplexní sekce 
PTR   –  příspěvková jednotka TU (Tributary Unit). Tento ukazatel vykonává 

dvě základní funkce :  při přepojování virtuálních kontejnerů vyrovnává  
    přenosové rychlosti a vyrovnává fázové rozdíly  
    při přenosu 

Zbytek rámce nese užitečnou informaci ve virtuálním kontejneru VC-4, což je rámec 
určeny pro přenos signálů. A protože nemá v informačním poli STM-1 stálou polohu, 
je kontejner virtuální. V informačním poli muže začínat kdekoli na základě hodnoty 
ukazatele. [1] 
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STM-1 je nejnižší stupeň v hierarchii SDH, další dostaneme sdružováním 
čtyř signálů STM-1 - viz tab. 2.4. 

 

Tab. 2.4: Sdružování signálů STM-N 
STM-N 0 1 4 16 64 256 

   
Přenosová rychlost 
[kbit/s] 

51 840 155 520 622 080 2 488 320 9 953 280 39 813 120

 

Signálem STM-1 lze přenášet různé typy signálů PDH evropské,japonské a 
americké hierarchie, k tomu slouží virtuální kontejner který se rozlišuje podle řadu 
1 až 4, nebo typu. [1], [9] 

Systém SDH tvoří ukončující muldexy, vydělovací muldexy, opakovače, 
digitální rozvaděče (Cross-connect) propojené optickými vlákny. Pracuje se 
v jednosměrném nebo obousměrném kruhu, se zálohováním (protection) 
pro výpadek uzlu a spoje. U jednosměrného kruhu všechny uzly sdílejí šířku pásma 
kruhu (OC-N). Ochrana před poruchami je v SDH velice důležitá pro hlasové služby 
a musí zamezit výpadku delšímu než 50 ms. Vzhledem k podporovaným rychlostem 
a minimální režii přenosu využívá se SDH především na  páteřních a přístupových 
optických sítích, tvoří linková rozhraní pro páteřní ATM přepínače nebo IP switche. 
Byly vypracovány metody podpory přenosu paketů přímo na těchto přenosových 
sítích bez protokolů a některé z rozlehlých širokopásmových sítí (zejména ATM). 
POS (Packet Over SONET) umožňuje přímý přenos paketů mezi sítěmi LAN 
propojenými infrastrukturou SDH. POS pak plní úlohu sériového spoje, s tím 
rozdílem, že je o mnoho spolehlivější a rychlejší. Využívá také mnohem lépe kapacity 
samotné přenosové sítě, protože nevkládá do přenosu užitečných dat režii 
jednotlivých vrstev např. ATM. [4], [9] 

Pracuje se na technologii SDH příštích generaci, které obsahuji funkci 
virtuálního zřetězení - VCAT, protokol GFP, protokol LCAS pro přidělení přenosové 
kapacity. SDH představuje konvergovanou síť kombinující přenos videa, hlasové, 
datové služby na jedné optické platformě prostřednictvím integrace časového a 
vlnového multiplexu. SDH může podporovat opravdu libovolný typ provozu, od hlasu 
po data nejrůznějších protokolů. [10] 
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3. OPTIMALIZACE PARAMETRŮ PŘENOSU VYSOKORYCHLOSTNÍCH SÍTÍ. 
 
Pro správné fungováni sítě jsou důležité tyto parametry : 

• Činitelé propustnosti  

• Zpoždění v síti  

• Řízení toku dat 
 

3.1. Činitelé propustnosti: 
• Šířka pásma (bandwith) komunikačního kanálu určuje informační kapacitu 

kanálu. Šířka pásma označuje, kolik bitů se přenese za jednotku času 
daným médiem (měděným kabelem, optickým kabelem nebo vzduchem) a 
vyjadřuje se jako rozdíl mezi signály s nejvyšším a nejnižším kmitočtem. Měří 
se hertz/sec. Čím vyšší kmitočty, tím větší je přenosová kapacita. Digitální 
signál se mění v určitých časových okamžicích a dosahuje jedné ze dvou 
hodnot (0 nebo 1).  Šířka pásma se vyjadřuje v bitech za sekundu (bit/s). 

• Zpoždění (delay)  je doba, kterou potřebuje paket, aby se dostal od jednoho 
systému k druhému. Někdy bývá měřeno jako doba mezi vysláním paketu 
od zdroje a jeho příjmu od adresáta, tzn. jedná se o dobu odezvy. [2] 

 
 

3.2. Zpoždění v síti  

záleží na následujících parametrech [6], [7], [9] : 

• šířka pásma, která vytváří jakousi „rouru“ (pipe). Pro shlukové datové 
přenosy je charakteristická snaha využít maximální šířku pásma, která je 
k dispozici, pak platí - čím je šířka pásma vyšší, tím kratší je zpoždění, 
protože se za sekundu přenese více bitů. Zpoždění paketů je jedním 
ze základních kritérií kvality služby (Quos, Quality of Service).  

• rychlost šíření (propagation) – šíření bitů daným médiem mezi dvěma body; 
podle typu média se rychlost šíření může blížit rychlosti světla ve vakuu nebo 
být výrazně nižší, počtem aktivních síťových prvku. 

• fáze kódování a serializace (paketizace) – příprava paketů pro přenos 
médiem, závisí na délce paketu. 

• rychlost přenosu paketu (transmission rate) – doba přenosu paketu závisí 
na délce paketu a na přenosové vzdálenosti (pevné hodnoty). 

• zpoždění ve frontě na odbavení – v jednotlivých mezilehlých systémech 
(mosty, přepínače, směrovače, brány) na cestě sítí (dynamicky se měnící 

  20
 



hodnoty) se pakety mohou ukládat na vstupu (před vlastním „zpracováním“) 
anebo na výstupu zařízení (před vysláním výstupním rozhraním). 

• zpoždění při směrování/přepínání v síti – kontrola záhlaví, nalezení další 
cesty v síti a s ní souvisejícího výstupního portu propojovacího zařízení 
(dynamicky se měnící hodnoty), zapouzdření paketu do rámce příslušného 
výstupnímu (včetně změny některých řídicích informací: TTL, cílová MAC 
adresa, kontrolní součet). 

 

• Šíření signálu se v různých médiích liší a úzce souvisí s rychlostí světla 
ve vakuu, což je základní konstanta přenosové rychlosti. Dnes se za rychlost 
světla c považuje 299 792,458 km/s. Rychlost světla ve skle nebo optickém 
kabelu je už podstatně nižší, kolem 194 895 km/s. Rychlost šíření 
elektrického proudu vodičem se uvádí 224 844 km/s. Podle typu vodiče se 
pak tyto rychlosti mírně liší. 

• maximální velikost paketu MTU (maximum transfer unit) který je přenášen 
sítí bez fragmentace 

• BER (bit error rate) je poměr chybně přijatých bitů ku všem přijatým bitům. 

• WIN velikost okna (window size) je množství dat, které je schopen přijmout 
příjemce / odesílatel odeslat nepotvrzená data. 

 
 

3.3. Řízení toku dat 

Aby vysokorychlostní sítě efektivně fungovaly musíme používat  techniky 
pro řízení toku dat a chybových stavů. Komunikace a její řízení je příliš složitý 
problém sestávající z řady dílčích problémů a úkolů [8], [9]: 

• Správa front. 

• Kontrola toku (flow control). 

• Řízení propustnosti (congestion control). 

• Řízení chybových stavů. Algoritmus stůj a čekej (stop-and-wait). 

• Řízeni zahlcení. 

• Ochrana proti zahlcení, zpětný tlak (backpressure), tlumící paket (choke 
packet) na omezeni rychlosti, řízení založené na kreditech. 
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4. TCP (Transmission Control Protokole) 
 

Jelikož v současné době protokol TCP je nejvíc používány jak v malých tak i 
rozlehlých sítích,  zaměříme se na něj. [6], [7] 

TCP je spojově orientovány, plně duplexní. Přenášené bajty jsou číslovány, 
ztracená nebo poškozená data jsou znovu poslána, data jsou zabezpečena 
kontrolním součtem. 

Ačkoliv standard TCP obsahuje přesnou specifikaci protokolu, některé jeho 
části umožňují volitelný způsob implementace jako způsob : odesílání, doručení, 
převzetí zprávy, opakovaného vysílání a potvrzení. 
 
 

4.1. Řízení síťového provozu pomocí protokolu TCP. 

Jediný dostupný nástroj protokolu TCP týkající se zahlcení sítě je řízení 
provozu a chybového stavu pomocí posuvného okna, je určen pro správu provozu 
mezi koncovými uzly, přesto existuje řada technik, které ho dokážou využívat 
pro detekci, zamezení či řešení stavů zahlcení. [2], [5], [7] 
 

4.1.1.    Systém posuvných oken (sliding  window). 

RTT (round trip time) – čas mezi vyslaným paketu a doručeni potvrzeni 
(doba obrátky) 

RWIN – velikost okna příjemce (max. objem dat, které muže vyslat vysílač 
bez potvrzeni) 

OWIN (outstanding window) – velikost  aktuálního okna (množství potvrzených 
dat z přijímače) 

CWIN (congestion window ) – velikost okna odesilatele, ( množství nepotvrzených 
dat, které může odeslat, aniž by došlo k zahlcení sítě) 

CWND  – okno zahlcení  

SSHTRESH (slow start threshold) – hranice pomalého startu 

MMS (maximum segment size) – maximální velikost segmentu 
 

Při zahájeni přenosu zúčastněné strany oznamuji velikosti svých oken 
v každém segmentu. V případě že by přijímač nestihal zpracovávat data, okénko 
RWIN se zmenši a vysilač zpomalí. 

Odesílatel postupně zvyšuje CWND, však nemůže zvyšovat neomezeně. 
Hranice zahlcení síti označuje se SSTHRESH.  
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Pro efektivní přenos budeme chtít najít největší použitelné CWND . 

SSHTRESH má smysl udržovat pouze v násobcích velikosti odesílaného 
segmentu (MSS). Odesílatel odesílá vždy jen takové množství nepotvrzených dat, 
které nepřevyšuje okno inzerované příjemcem (WINDOW) ani nepřevyšuje CWND, 
tj. odesílá jen nejvýše minimum (WINDOW,CWND) nepotvrzených dat. [7], [6], [7] 
 

4.1.2.    Pomalý start 

Odesílatel určuje maximální možné CWND dynamicky. Nejprve odešle jeden 
segment a vyčká na jeho potvrzení. Pokud potvrzení obdrží, pak vyšle dva 
segmenty. Pokud potvrzení obdrží, pak odešle čtyři atd. Jedná se o řadu 2n 
(která je exponenciální). 

Po několika krocích se odesílatel dostane do situace, kdy síť zahltí a 
potvrzení nedostane, pak  musí opakovat odesílání segmentů. V takovém okamžiku 
se CWND zmenší na polovinu a tato hodnota se také nastaví do veličiny SSTHRESH 
(kdy by SSTRESH bylo  menší než dva segmenty, pak se nastaví na velikost dvou 
segmentů). Jsou dvě možnosti, proč  segment nebyl potvrzen.  

První, že se segment ztratil. Příjemce segment nedostal  a tak stále potvrzuje 
předchozí (přijatý) segment. Po třech zopakovaných potvrzeních předchozího 
přijatého segmentu se segment považuje za ztracený a odesílatel jej opakuje.  

Druha možnost, že odesílatel ve stanoveném časovému  intervalu nedostane 
vůbec žádné potvrzení (ani předchozího segmentu). V takovém případě se CWND 
nastaví na velikost jednoho segmentu (MSS) a SSTHRESH na dvojnásobek velikosti 
segmentu (2x MSS) a začne se s pomalým startem od počátku (obr. 4.1). [5] 

 

 
Obr. 4.1: Pomalý start a vyhýbání zahlcení 

 

4.1.3.    
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Vyhýbání zahlcení 

Odesílatel udržuje pro každé spojení aktuální hodnoty proměnných MSS, 
RWIN, CWND i SSTHRESH. MSS je určeno příjemcem v okamžiku navazování 
spojení (segment s touto volbou má příznak SYN). RWIN určuje příjemce dynamicky 
během spojení – specifikuje množství dat, která se mu vejdou do vyrovnávací 
paměti. 

Odesílatel v okamžiku odesílání segmentu musí se rozhodnout rychle na základě 
udržovaných proměnných (viz obr. 4.1):  

1. Když je CWND <= SSTHRESH, pak se jedná o pomalý start. Je tedy 
možné se pokusit o odeslání dvojnásobku dat. 

2. V případě, že CWND > SSTHRESH, pak odeslání dvojnásobku by již 
nejspíš způsobilo zahlcení. V tomto případě se CWND zvyšuje pouze 
o (MSS x MSS / CWND + MSS/8) počítáno celočíselné. Toto zvětšování  CWND je 
algoritmem vyhýbání se zahlcení (Congestion Avoidance Algorithm). [7], [8] 
 

4.1.4.    Ztráta segmentu 

V případě, že CWND je velké (může být řádově  MB či GB), pak opakování 
celého nepotvrzeného okna značně zpomalilo přenos. Proto je snaha využít 
tzv. algoritmus rychlého zopakování (fast retransmit). [5] 

Když příjemci přicházejí segmenty mimo pořadí, pak to muže znamenat 
ztrátu segmentu. Příjemce zopakuje potvrzení posledního správně přijatého 
segmentu. 

Přijetí jedné duplikované odpovědi je běžné, souvisí to s přenosem různými  
cestami, některé jsou rychlejší a jiné pomalejší. Po obdržení třetího duplikátu vysílač 
zopakuje segment o kterém se domnívá, že je ztracen. Jelikož příjemce nezahodil 
žádný z následujících segmentů (přijatých mimo pořadí), potvrdí přijetí všech 
přijatých segmentů.  

Opakování všech dat  se provádí pouze v případě, že rychlé opakování 
neproběhne v zadaném časovém intervalu (vypršení časovače).  

Jelikož správná volba hodnoty časovače značně ovlivňuje odezvu protokolu 
TCP na zahlcení v síti, byly vyvinuty tři algoritmy. [5] 

Dnes  se již  běžně objevují v implementacích  protokolu TCP : 

• Karn’s algorithm (Karnův algoritmus),  

• RTT Variance Estimation (odhad kolísání doby odezvy),  

• Exponential RTO Backoff (exponenciální prodloužení doby časovače 
opakovaného vysílání). 

4.1.5.    
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Rychle zotaveni (fast recovery). 

Když příjemce obdrží třetí duplikát, pak nastaví SSHTRESH = CWND/2, 
zopakuje odeslání TCP segmentu, nastaví CWND = SSHTRESH+3xMSS, a 
po přijetí čtvrtého a dalšího duplikátu odesílatel vždy pokaždé zvětší CWND o MSS. 

V případě, že ztracený segment je konečně potvrzen příjemcem, pak 
odesílatel nastaví CWND =  SSTHRESH. [7], [11] 
 

4.1.6.    Volba zvětšení okna 

Velikost okna které inzeruje  příjemce má v TCP záhlaví vyhrazeny 2 B. 
Proto okno může být  v rozmezí 0 až 65 535 je dostačující pro většinu aplikací, ale 
u gigabitových sítích a velkých vzdálenostech jsou nevhodná. Můžeme použit 
volitelnou položku v záhlaví TCP segmentu - zvětšení okna (scalable window). 
Používá se pouze v segmentech s příznakem SYN. 

Pomocí zvětšení okna  se oba účastnicí  spojení dohodnou na zvětšení 
okna v intervalu 0 až 14, přičemž v každém směru může být jiná hodnota. 

 Maximální velikost okna je 65 535 x 214 = 1 073 725 440 tedy skoro 
1 Gigabyt, ovšem pro zvětšeni segmentů  musíme mít dostatečně velké vyrovnávací 
paměti. [2], [5], [7] 
 
 

4.2. Optimalizace TCP 

Jak vidíme, původní protokol TCP, který nepočítal s přenosy 
vysokorychlostních síti nevyužívá efektivně jejich kapacitu. Proto se vyvíjely různé 
varianty protokolu, které se snažily řešit tyto problémy. [5], [7], [8], 

• BIC TCP  se jeví  jako nejperspektivnější variantou TCP. Na začátku přenosu 
velikost okna OWIN se rychle zvětšuje na cílovou hodnotu, používá se 
metoda additive increase. Je implementován  v OS Linux. 

• FAST TCP  na základě změny velikosti front vypočítává vhodné CWND, 
průběžně měří RTT, které informuje o zpomalení přenosu, odhaduje nejvyšší 
bezpečnou rychlost, kterou pak průběžně odesílá data bez čekáni na ACK.  

 Je to metoda – active queue management. 

• HIGHSPEED TCP je přizpůsobena pro vysokorychlostní sítě s velkým RTT. 
Pro využiti plné rychlosti síti,  se snaží zvyšovat hodnotu CWND agresivněji. 
Když CWND > 38 segmentů, začne používat přednastavené tabulkové 
hodnoty CWND. 

• H-TCP je podobna HS-TCP ve zvyšování CWND, ale rychleji reaguje 
na změny maximální propustnosti, diky upravené metodě AIMD. 
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• WESTWOOD+TCP  na základě četnosti ACK průběžně vypočítává  datový 
tok, který pak použije na vypočet hranicí SSHTRESH po přijetí 
třech dupACK. 

• TCP TAHOE  obsahuje algoritmy : pomalého startu, rychlého přeposlání a 
předcházení zahlcení. 

• TCP RENO  obsahoval algoritmus  rychlého přeposlání. 

• TCP SACK v případě ztráty více paketu, vyžádá přeposlání pouze 
ztracených. 

• TCP NEWRENO  má inteligentnější chovaní ve fázi rychlého obnoveni, jinak 
podobný jako SACK 

• SCALABLE TCP vznikl úpravou zahlcení v TCP RENO, po každém 
pozitivním potvrzení : CWND = CWND+0,01 a po ztrátě paketu 
CWND=CWND-(0,125CWND) 

 
 

5. NÁVRH A SIMULACE 
 

Simulátory  nabízejí výkonné a všestranné nástroje pro simulaci, testování a 
analýzu  síti. Mnoho výzkumných středisek vyvíjelo  simulátory pro své vlastní účely, 
speciálně pro simulaci určitého protokolu nebo problému, což má za následek 
nadbytek simulátorů. Většina  nebyla určena k dalšímu vývoji a jsou zastarale a  
nevhodné pro jiné simulace, kromě toho chybí nebo je neúplná dokumentace 
k programům a pozdější verze nejsou k dispozici. [9], 

Jsou jak softwarová  tak hardwarová  řešeni, poslední jsou obecně kvalitnější 
a nabízejí  přesnější analýzu. 

Jelikož popis všech programů by byl velmi obsáhlý, vybral jsem jen několik, 
které zde detailněji popíši.  

  

5.1. NETSIM   
Událostí řízený simulátor určený pro paketové sítě a pro svou 

osobní   potřebu. Je volně k dispozici zájemcům na adrese 
http://www.netsim.f-systems.it/form.php 

Simulátor poskytuje prostředky pro plánování akcí a komunikaci s 
uživatelem. Poskytuje jednoduché X window grafické uživatelské rozhraní (GUI), 
reprezentaci, schopnost zobrazit topologii sítě a údaje o nejím provoze. GUI 
zobrazuje grafické objekty a informace o objektech (parametry a fronty). Některé 
parametry komponentů mohou být změněny za běhu programu kliknutím na 
příslušné okénko, což má vliv na  průběh simulací.  
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Grafické rozhraní má čtyři funkce:  

netsim_generate je průvodce pro vytváření topologie sítě, profilů, regulační 
interakce; 

netsim_simulate (vista = F) je výraz pro generování profilů ze sítí známé 
topologie;  

netsim_graph (vista = F) převede sítě na orientovaný graf;  
netsim_profiles obsah profilů vytvořené netsim_generate nebo 

netsim_simulate. 
 
Balíček také obsahuje Event Manager, I/O rutiny, různé strukturální 

nástroje, jako jsou fronty a seznamy slouží k vybudování součásti, a nástrojů. Toolkit 
je knihovna funkcí C, který usnadňuje manipulaci s komponenty a umožňuje vytvářet, 
ukládat, načíst a zobrazit konfigurace sítě. 

Je to jednoduchý program pro domácí použiti s omezeným počtem prvků. 
 

5.2. NIST  NET 
Národní institut pro standardy a technologie (NIST) vyvinul svůj simulátor 

ATM sítě pro studium a hodnocení výkonnosti ATM sítě a je založena na NETSIM 
vyvinutý na MIT. Uživatelský manuál a zdrojové kódy jsou volně k dispozici. To dává 
dobrý příklad využívání NETSIM.  

Simulátor má dvě hlavní využití: plánování ATM sítí, ATM protokolů a 
analýzy výkonů. Jako nástroj pro plánování, simuluje běh s různými konfiguracemi 
sítí a zatížením, vytváří statistiky, analýzy protokolů, mechanismy pro spravedlivé 
rozdělení propustnosti, využití šířky pásma, účinnost kontrolních mechanismů toků.  

 

5.3. OMNET++    
http://www.omnetpp.org/ 

OMNeT++  ma grafické prostředí a  je open-source. Vývoj OMNeT++ stále 
pokračuje a aktuální verze má číslo 4.1.  

OMNeT++ model je sestaven z komponentů (modulů), které se dorozumívají 
výměnou zpráv a mohou být vloženy nebo seskupeny do jednoho celku. 

Definovat modelovou strukturu můžeme v NED jazyce, který se dá editovat 
v textovém editoru nebo v grafickém editoru. Aktivní složky modelu můžeme 
naprogramovat v C++. OMNET++ má interaktivní a grafické uživatelské rozhraní, 
zapisuje běh simulace s různými parametry. 

Výsledky simulace jsou jak grafické tak v textovém souboru, což může být 
přínosné pro využití v jiných programech (MATLAB, EXEL). 
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5.4. OPNET MODELER  
je v dnešní době asi nejvíce propracován. Je profesionálním simulačním programem, 
který slouží pro návrh simulací a analýzu sítí. Tento program je schopen modelovat 
velmi rozsáhlé sítě s vynikajícími vlastnostmi. Hlavní výhodou programu je jeho 
efektivnost a výkon. Proto pro vlastní simulaci budu využívat Opnet Modeler. [3] 
 
 
 

6. OPNET Modeler. 
 

je komerční program, který je vyvíjen od roku 1986. OPNET (Optimum 
Network Performance) patří do softwarového balíku americké firmy OPNET 
Technologies. Na adrese www.opnet.com je možné stáhnout si bezplatnou verzi 
IT-Guru, určenou pro studijní účely. [3] 

OPNET Modeler je softwarové vývojové prostředí hierarchicky a objektově 
orientované. OPNET Modeler je vhodný pro návrh a analýzu komunikačních sítí.  

Obsahuje nástroje pro modelování síti s veškerým síťovým  zařízením, jako 
směrovače, servery, mosty. Usnadňuje návrh, optimalizaci komunikačních sítí,  
pomáhá odhalit slabá místa a tím zefektivnit a zlevnit realizaci síti. Umožňuje tvorbu 
různých statistik simulace, prohlížet animaci proběhlé simulace. 

OPNET Modeler obsahuje řadu objemných knihoven jednotlivých síťových 
komponent jako Ethernet, FDDI, TCP, ATM, atd., které mají dostupný zdrojový kód, 
který můžeme upravovat. Výsledky statistik můžeme generovat ve formátech HTML 
(Hyper Text Markup Language) nebo XML (Extensible Markup Language), nebo 
uložit data do tabulek, aplikace také umí načíst z těchto formátů vstupní data 
do programu. OPNET Modeler obsahuje prohlížeč animací, proto můžeme vidět 
průběh simulace, která probíhá s určitým zrychlením, díky kterému je možné 
nasimulovat týdenní chování sítě v řádu hodin. Nespornou výhodou je 
multiplatformost (Windows,Linux). Tento program je používán firmami v oblasti 
vývoje síťových technologií, jelikož síť je možné nejen navrhnout, ale ještě před 
realizací nasimulovat její chod a zjistit případné nedostatky. [3] 
 

Základní prvky OPNET Modeleru  

 subnet – podsíť (propojuje stanice, huby, servery,...síťové prvky) 

 node model – model uzlu (model stanic,hubu, serveru a síťových  prvků) 

 process model   – model procesu (definice jednotlivých procesů uzlu) 
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Editory: 

 Project Editor – editor projektu (obsahuje mapu rozložení sítě s uzly; 
možnost použit jak knihovny MODEL LIBRARY, tak vytvořit vlastní uzly a 
modely) 

 Node Editor –  editor uzlu (rozhraní nižší úrovně; ukazuje architekturu 
uzlu a vztahy mezi moduly a volanými funkcemi) 

 Process editor – editor procesu (rozhraní nejnižší úrovně a slouží 
pro tvorbu  konečného stavového automatu FSM - Finite State Machines, 
kde každý stav a proces modelu obsahuje kód v C/C++ podporovaný 
rozsáhlou knihovnou s funkcemi vytvořenými pro protokolové programování.  

 

Hlavní Menu programu 
 se nachází v horní části okna editoru. Počet  položek v menu je závislý na 
počtu zapnutých modulů programu. Veškeré, položky, které jsou v něm obsažené,  
jsou přístupné i přes kliknutí pravým tlačítkem na pozadí pracovní plochy programu. 
 

Panel nástrojů 
 Většina hlavních nejpoužívanějších položek menu je přístupna přes panel 
nástrojů. Na následujícím obrázku 6.1 jsou vidět některá z nich. 
 
        1     2    3  4 5      6        7      8        9      10 

 
Obr. 6.1:  Panel nástrojů Project Editoru 

 
Tab. 6.1: popis panelu nástrojů Project Editoru 

1.  Paleta objektů 6.  Zvětšení 

2.  Kontrola správnosti propojení prvků 
sítě 

7.  Zmenšení 

3.  Označeni objektů nebo spojů jako 
chybných  

8. Konfigurace individuální simulace 
událostí 

4.  Obnovení vybraných objektů jako 
opravených 

9.  Prohlížení výsledků simulace 

5.  Návrat do rodičovské sítě 10.  Zobraz/skryj všechny grafy simulace
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7. NÁVRH A SIMULACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ 
7.1. Simulace rozsáhle podnikové sítě 

V následující části budu simulovat a vyhodnocovat data dvou různých 
počítačových sítí. Jedná se o sítě, které se nacházejí v různých budovách a jsou 
přes switche napojeny na páteřní síť. 

 Síť má 10 budov a v každé se nachází počítačová síť. Každý počítač je 
zapojen do 10Base-T switche. Všichni uživatelé využívají služby běžící 
na serveru : Server, podsíť FTP a E-mail server. Podsíť obsahuje servery, na kterých 
běží aplikace  FTP a E-mail. 
1) V prvním zapojení jsou všechny switche počítačových sítí ve všech 
budovách propojeny navzájem a na začátku je zapojen centrální switch. Budu 
sledovat dobu odezvy v počítačové síti v první, páté a poslední budově viz obr. 7.1, 
obr. 7.2. 

 

Obr. 7.1: Stávající zapojení počítačové sítě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.2: Respon Time - stávající zapojeni počítačové sítě 
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2) Druhé zapojení je stejné až na přesunutí centrálního switche k páté budově. 

 

Budeme srovnávat response time v první, páté a desáté budově (viz obr. 7.3 
a obr. 7.4). 

 

 
Obr. 7.3: Optimalizované zapojení sítě 

 
 

 
Obr. 7.4: Response Time - Optimalizované zapojení sítě 
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3) V posledním třetím zapojení jsou switche ze všech budov zapojeny přímo do 
centrálního switche,který je umístěn stejně jako v původním zapojeni, na začátku 
budov (viz obr. 7.5, obr. 7.6) 
 

 
Obr. 7.5: Collapsed_Backbone (zborcená páteř) 

 

 
Obr. 7.6: Response Time Collapsed_Backbone (zborcená páteř) 
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Doba odezvy serveru na požadavek uživatele je v 10.budově 6 sekund. 
Nejrych

oby 
odezvy 

nejideál

lední zapojení, kdy každá budova 
je  zapo

7.2. ptimalizace LAN sítí. 
 

V této části simulace navrhnu LAN síť s 18-ti uživateli, kteří jsou připojeni do 
centráln

ní linky, dobu odezvy (response time ): download FTP 
souborů

Obr. 7.7: návrh sítě LAN 

lejší doba odezvy při prvním zapojení sítě byla v 1. budově (viz obr. 7.2). 
Po přesunutí centrálního switche do 5. budovy došlo ke zmenšení d
v 10. budově, ale došlo ke zvětšení této doby v 1. budově (viz obr. 7.4). 
Z následujícího grafu vyplývá, že z hlediska časových zpoždění je 
nějším řešením poslední zapojení (viz obr. 7.6), kdy je každá budova 

zapojena přímo do centrálního switche, čímž se také zvětšila spolehlivost celé 
sítě (při výpadku jednoho uzlu této sítě, nedochází k omezení chodu zbylé části sítě 
ovšem to neplatí při výpadku centrálního switche). 

Nejideálnějším řešením zapojení sítě je pos
jena přímo do centrálního switche. 
 
 

O

ího switche. Ten je připojen s routrem a třemi servery, na kterých běží služby 
sdílení lokálních souborů, tiskárny, FTP přenos a e-mail. Tato síť je propojena s další 
sítí, ve které se nacházejí servery provozující FTP přenos souborů, prohlížení 
webových stránek, a video streaming přes IP cloud (reprezentuje síť internet) spojem 
T1 s rychlostí 1,544 Mbit/s.  

Budu sledovat vytíže
 a http stránek.  
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Jak je vidět z obrázku 7.8 využití spoje T1 pohybuje se kolem 90% nedává mnoho 
prostoru na rozšíření o některé aplikace, doba odezvy (response time) viz obr. 7.9 je 
u http stránek  a download FTP souborů postupně narůstá a průměrná hodnota  je 
kolem 1,1 sec u http a 1,75 sec u FTP ke konci simulace.  

 

 
 

Obr. 7.8: Využití spo 1 ( utilization T1 ) je T
 

 
Obr. 7.9: response time : http stránek a download FTP souborů 
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V dalším kroku rozdělíme síť LAN na dvě menší části  přidáním  dalšího switche, 
který bude přes další router spojen linkou T1 s IP Cloud (internet ). Budu sledovat 
stejné statistiky. Na následujícím obrázku 7.9 je vidět rozděleni  a rozšířeni stávající 
sítě. 

 
Obr. 7.9: rozdělení stávajících sítí 

 

Pro porovnání obou statistik použiji příkaz Results > Compare results výsledek 
zobrazuje následující obrázek 7.10.  
 

 
Obr. 7.10: porovnaní využiti spoje T1 ( utilization T1 ) s jedním a se dvěma switch 

 

Vytížení prvniho spoje T1 pokleslo z 90% na 53% 
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Odezva (http Page Response Time) poklesla z 1,1 sekundy na 
550 milisekund. 

Odezva FTP přenosu (FTP Response Time) poklesla z 1,75 sekundy na 
zhruba 650 milisekund (obr. 7.11, obr. 7.12). 

Rozdělení sítě o na dvě části, a přidaním jednoho routru,  zpusobilo pokles 
jednotlivých dob odezvy aplikací a tím se zvýšila i spolehlivost sítě. 
 

 
Obr. 7.11: porovnaní response time  download FTP souborů 

 

 
Obr. 7.12: porovnaní response time http stránek  
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7.3. TCP WINDOW SIZE 
Vhodným nastavením TCP Window size můžeme korigovat přenosovou 

rychlost, budeme  měnit tuto hodnotu z 8 na 65 kB a pro srovnání účinností změníme 
typ spojů hraničních routrů se sítí internet s T1 na T3. Budeme sledovat dobu odezvy 
(Response time) FTP upload. Pro danou simulaci použijeme síť s obrázku 7.7, 
přenášet se budou data o velikosti 25 MB s FTP serveru, který se nachází v podsíti 
síť k pracovní stanici user 14. 
Pro zahájeni simulace musíme nastavit některé parametry: 
Application Definition>row2>Description>FTP>Edit>File Size(bytes)>konstant 25000000 
Profile Definition>Profile Configuration>rows>5>row4>Profile Name>Transfer 
Profile Definition>Profile Configuration>rows>5>row4> Applications>rows> 
1>row0>Name>FTP 
Síť>FTP server>TCP Parameters> Receive Buffer (bytes)>8760 
User14> TCP Parameters> Receive Buffer (bytes)>8760 
User14>Application:Supported Profiles>rows>1>row0>Profile Name>Transfer 

Jelikož doba přenosu hodně záleží na zpožděni (latence) a proto pro lepši 
výsledky nastavíme IP cloud> Packet Latency (secs)>specification> constant 0,005 
Object Palette>internet_toolbox>ip_traffic_flow  tímto spojem propojíme oba hraniční 
routry. 

Zahájíme simulaci prvního scénáře Window_size_8K_LINK_T1 :  
TCP Parameters> Receive Buffer (bytes)>8760 (FTP router a user14), typ spojů 
hraničních routrů se síti internet  T1 
Pak změníme parametry druhého scénáře Window_size_8K_LINK_T3: 
Window size 8kB, typ spojů hraničních routrů se síti internet  T3 
Poslední scenař Window_size_64K_LINK_T1: 
Window size 64 kB, typ spojů hraničních routrů se síti internet  T1 
Pro porovnání všech třech statistik použiji příkaz  Results > Compare results, 
výsledek zobrazuje následující obr. 7.13. 

 
Obr. 7.13: porovnání všech třech statistik 
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Při změně spoje s T1 na T3 odezva při FTP přenosu dat se změnila z 525 sekund 
na 480 sekund, což na chod sítě nemá veliký vliv, ale při změně Window Size z 8 na 
65 kB doba odezvy se zkrátila na 170 sekund, což je podstatný rozdíl. 
 
 

7.4. Slow start a congestion avoidance 
V následujícím příkladě vybudujeme dvě podsítě Brno a Praha, které budou 

propojeny přes síť internet. Budeme zkoumat okno zahlcení při ztrátě paketů 
s použitím implementaci TCP Tahoe a Reno. 

Podsíť Brno (obr. 7.14) bude obsahovat pracovní stanicí Client_Brno a router 
Router_Brno. Podsíť Praha (obr. 7.15) bude obsahovat serve Server_Praha a router 
Router_Praha. 

 

         
               Obr. 7.14: Podsíť Brno  Obr. 7.15: Podsíť Praha 
 

Obě podsítě jsou vzájemně propojené  přes síť internet. která je 
reprezentovaná prvkem IP_Cloud, spojem PPP_DS1 jak je zobrazena 
na následujícím obrázku 7.16. 

 

 
Obr. 7.16: Navrhovaná síť 
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Po rozmístění všech síťových prvků musím nakonfigurovat: 
Application Config>Edit Attributes>Application Definitions 

>Row>Edit>Rows>1>Application name>FTP>OK 
Application definitions>Row 0>Deskription>FTP_Application>Edit>Inter-Request 
Time>konstant(3600);File Size>konstant(9000000);Symbolic Server Name>FTP 
Server>OK>OK 

Profile Config> Edit Attributes> Profile Configuration>row>1>Profile 
Name>FTP_Profile;Operation Mode>Seriál(Ordered);Start Time>constant 
(100);Durotion>End of Simulation;Repeatability>Once at Start 
Time;Applications>Edit>Rows>1>Row 0>Name>FTP_Application; Start Time 
Offset>constant (5);Durotion>End of Profile;Repeatability>Once at Start 
Time>OK>OK 

Server_Praha> Edit Attributes>Application:Supported 
Services>Edit>Rows>1>Name>FTP_Application>OK;Server 
Address>Server_Praha;TCP Parameters>Fast Retransmit>Disable>Fast 
Recovery>Disable>OK 

Client_Brno> Edit Attributes> Application: Supported 
Profiles>Edit>Rows>1>Symbolic Name>FTP_Profile>OK;Client 
Address>Client_Brno;Application:Destination Preferences>Edit>Rows>1>Symbolic 
Name>FTP Server;Actual Name>Server_Praha>OK; TCP Parameters>Fast 
Retransmit>Disable>Fast Recovery>Disable>OK>OK 

IP32_cloud> Edit Attributes>Name>internet; 
Nastavení statistik: 

Server_Praha>Choose Idividual Statistics>Node Statistics>TCP 
Connection>Congestion Windows Size (bytes)>Change Collection mode>check 
Advanced;Capture mode>all values>OK>OK 

 

Spustíme simulaci, čas simulace nastavíme na 10 minut a dáme Run. 
Zobrazíme výsledky statistik na následujícím obrázku 7.17. 

 
Obr. 7.17:  okno zahlceni Congestion avoidance (bez straty paketů ) 
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V dalším scénáři u Serveru_Praha a Client_Brno změníme TCP parametry: 
TCP Parameters>Fast Retransmit>Anable>Fast Recovery>Tahoe (a v dalšim 

scenaři Reno)>OK 
IP32_cloud> Edit Attributes>Packet diskaře Ratio>0.5% tím docílíme půl 

procentní straty paketů. 
Následující obrázek 7.18 , 7.19 a 7.20  ukazuje srovnání charakteristik Congestion 
Windows Size. 

 
Obr. 7.18:  srovnání  charakteristik Congestion Windows Size 

 

 
Obr. 7.19:  zvětšené srovnání  charakteristik Congestion Windows Size 
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Obr. 7.20: zvětšené  srovnání  charakteristik Congestion Windows Size 

 
Jak je vidět s předešlých obrázků 7.18 , 7.19 a 7.20 při ztrátě paketu, 

Congestion Windows Size u Reno neklesá až k nule, tak jak je to u Tahoe, které 
nepodporuje rychlé zotavení Fast Recovery. 
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8. ZÁVĚR 
 

V současnosti je velký výběr přenosových systémů (Ethernet, SDH, ATM, 
Frame Rely….), ale nejpoužívanějším protokolem je TCP. Jak jsme se přesvědčili,  
původní verze TCP nedokáže efektivně využít kapacitu vysokorychlostních 
rozlehlých sítí. Můžeme použít nové verze TCP (většina je ve stádiu vývoje), které 
lépe využívají rychlost sítí, nebo optimalizovat parametry stávající verze, jako je 
velikost oznamovacích oken (volba scalable windows ), používá se pouze 
v segmentech s příznakem SYN.  

Kontroly toku dat a kontroly zahlcení jsou nevyhovující v původním TCP, 
proto se vyvíjí nové verze (RENO, SACK, ….), které se již běžně používají, ale jiné 
(BIC-TCP,WESTWOOD+, …),  které jsou speciálně určené pro vysokorychlostní šitě 
se stále vyvíjí a hůř se prosazují do běžného provozu. Zaměřují se hlavně 
na zvyšování rychlosti na začátku spojení (slow start), po ztrátě paketu (fast 
retransmit) a návrhu algoritmu, předcházení zahlcení (congestion avoidance), což 
jsme viděli na srovnaní charakteristik Congestion Windows Size.Výsledky simulace 
nám potvrdily teorii. Nové varianty TCP lépe využívají přenosové cesty a dokáží 
využít výkon vysokorychlostních sítí. 

 
U simulace optimalizace LAN sítí odezva FTP přenosu (FTP Response 

Time) poklesla z 1,75 sekundy na zhruba 650 milisekund a odezva (http Page 
Response Time) poklesla z 1,1 sekundy na 550 milisekund. Rozdělení sítě na dvě 
části a přidáním jednoho routru  způsobilo pokles jednotlivých dob odezvy aplikací a 
vytížení prvního spoje T1 pokleslo z 90% na 53%, a tím se zvýšila i spolehlivost sítě. 

Pak při změně spoje s T1 na T3 odezva při FTP přenosu dat se změnila 
z 55 sekund na 480 sekund, což na chod sítě nemá veliký vliv, ale při změně Window 
Size z 8 na 65 kB doba odezvy se zkrátila na 170 sekund, což je podstatný rozdíl. 

 
U optimalizace rozsáhlé LAN sítě nejideálnějším řešením bylo poslední 

zapojení obr. 7.5 , kdy je každá budova zapojena přímo do centrálního switche, čímž 
se dosáhlo toho, že doba odezvy ve všech budovách je zhruba stejná, také se 
zvětšila spolehlivost celé sítě – při výpadku jednoho uzlu této sítě, nedochází k 
omezení chodu zbylé části sítě, ovšem to neplatí při výpadku centrálního switche. 
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10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, VELIČIN A SYMBOLŮ. 
 
AAL  (ATM Adaptation Layer)  – adaptační vrstva ATM 
ABR (Available Bit Rate) dostupná rychlost přenosu 

ATM (Asynchronous Transfer Mode)  – Asynchronní režim přenosu 

BER (Bit Error Rate) – poměr chybně přijatých bitů ku všem přijatým bitům 
CBR (Constant Bit Rate) – přenos konstantní rychlosti 

CLP (Cell Loss Priority) – priorita zahazování buňky v případě zahlceni sítí. 
CSMA/CD – (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) – přístupová metoda 

CWIN (congestion window ) – velikost okna odesilatele 

CWND  – okno zahlcení  
FTP (File Transfer Protocol) – přenosový protokol  

GFC  (General Flow Control) – řízení toku dat 

HEC (Header Error Control) – samoopravný 8bitový kód k zabezpečení hlavičky 

HTML (Hyper Text Markup Language) – programovací jazyk 
LAN (Local Area Network) – lokálně omezená počítačová síť 

LCAS (Link Kapacity Adjusting Schneme) – technologie zřetězení SDH 

MMS (maximum segment size) – maximální velikost segmentu 

MSOH (Multiplex Section Overhead) –  multiplexní sekce STM rámce 
MTU (maximum transfer unit) –  maximální velikost paketu 
OWIN (outstanding window) – velikost  aktuálního okna - množství potvrzených dat z přijímače 

PCR (Peak Cell Rate) – maximální četnost buněk 

PDH (Plesiochronní digitální hierarchie) 

PMD (Physical Medium Dependent Sublayer) 

PTI (Payload Type) – typ obsahu dat (uživatelská nebo řídicí). 

PTR (PointTributary Unit) –  příspěvková jednotka  

QOS (Quality of Service) –  parametry kvality služeb  

RSOH (Regenerátor Section Overhead)  – opakovací sekce STM rámce 

RTT (round trip time) – čas mezi vyslaným paketu a doručeni potvrzeni (doba obrátky) 

RWIN – velikost okna příjemce  

SCR (Sustainable Cell Rate) – průměrná rychlost po určitou dobu 

SDH – Synchronní digitální hierarchie 
SSHTRESH (slow start treshold) – hranice pomalého startu 

STM-1 – Základní rámec SDH 
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TC (Transmission Convergence Sublayer) 

TCP (Transmission Control Protokole) – přenosový protokol 

TDM (Time Division Multiplex) – časový multiplex 

UBR (Unspecified Bit Rate) – žádná záruka rychlosti přenosu 

VBR (Variable Bit Rage)  – proměnná rychlost přenosu 

VC (Virtual Channel) – virtuálních kontejnerů 

VCAT (Virtual Concatenation) – technologie virtuálního zřetězení SDH 

VCI (Virtual Channel Identifier) – identifikátor virtuálního kanálu 

VLAN – virtuální LAN 

VOIP (Voice Over IP) – přenos hlasu přes IP síť 

VPI (Virtual Path Identifier) – identifikátor virtuální cesty. 

WIN (window size) – velikost okna  
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