
A - LABORATORNÍ ÚLOHA – SPRÁVA SÍTĚ A ANALÝZA 
ZPRÁV PROTOKOLU SNMP

Cíl
Laboratorní úloha by měla studentům pomoci pochopit problematiku dohledu a správy 

počítačové  sítě,  jak  detekovat  problémy  a  poruchy  na  sítí,  jak  je  analyzovat  a  řešit. 
Absolvováním úlohy student získá teoretické znalosti o protokolu SNMP (Simple Network 
Management Protokol) a naučí se ho konfigurovat na síťových zařízeních.

Vybavení pracoviště
Pracovní  stanice  s nainstalovaným  softwarovým  serverem  programu  SNMPc  a 

analyzátorem  síťového  provozu  Wireshark.  Pracovní  stanice  s nainstalovaným  pollerem 
SNMPc. 

Úkoly
1. Seznámit se s programem SNMPc a jeho architekturou
2. Nakonfigurovat protokol SNMP na prvcích sítě
3. Seznámit se s prostředím aplikace SNMPc
4. Analyzovat jednotlivé typy zpráv pomocí Wireshark
5. Zaznamenat komunikaci agentů s MNS při výpadku trasy

Teoretický úvod

Simple Network Management Protocol (SNMP)
Protokol  SNMP (Simple  Network  Management  Protocol)  je  standardizovaný  protokol 

aplikační vrstvy pro správu sítě a síťových zařízení, definovaný IETF (Internet Engineering 
Task  Force)  .   S novým  rozvojem  a  rozšiřováním  počítačových  sítí  bylo  nutné  zavést 
prostředek,  který  by  dovoloval  vzdálenou  správu  síťových  prvků  a  možnost  jejich 
podrobnějšího  nepřetržitého  dohledu.  Vývoj  protokolu,  který  by  splňoval  takovýto  účel, 
započal v roce 1988 jako reakce na nutnost sestavení dobře a jednoduše fungujícího systému 
pro správu počítačových sítí. V roce 1989 vychází první verze protokolu SNMPv1, která se 
zdá být pro tehdejší potřebu sítě dostačující. Je to jednoduchý aplikační protokol, částečně 
vycházející  z protokolu SGMP (Simple Gateway Monitoring Protocol).  Časem se protokol 
SNMP  ukázal  jako  nejuniverzálnější  a  nejdůmyslnější.  Dokázal  pružněji  reagovat  na 
vzrůstající potřebu správy sítí a také díky jeho jednoduché implementaci a stal od počátku 90. 
let  praktický  nejpoužívanějším  protokolem  pro  správu  sítí  a  řízení  kvality  služeb. 
V současnosti je nainstalován skoro na každém sofistikovanějším síťovém zařízení a jedná se 
prakticky o standard zajišťující správu konfigurace, kapacity, bezpečnost a celkovou správu 
sítí založených na protokolu TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol).

SNMP je část internetové síťové řídicí architektury, využívá ho řada aktivních síťových 
prvků jako jsou tiskárny, směrovače, přepínače, rozbočovače a další. Tento protokol mohou 
mít implementovány i pracovní stanice a servery jako nainstalovaný software, podobně jako 
protokol  TCP nebo UDP,  nebo může být  přímo součástí  operačního  systému.  Jedná  se  o 
asynchronní protokol na bázi klient-server, to znamená dvoubodovou komunikaci. Na straně 
klienta (zařízení, které chceme monitorovat) vystupujte agent, na straně serveru - NMS, který 
stahuje a zpracovává data a přijímá trapy zprávy. 
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Pro výměnu SNMP zpráv se vyžívá komunikace pomocí protokolu UDP (User Datagram 
Protocol).  UDP se  skvěle  hodí  pro komunikaci  klient-server.  Jedná se  o  nepotvrzovanou, 
nespojovanou komunikaci,  kdy datagramy nezatěžují  síť  zbytečnou režií,  potvrzováním a 
velkou hlavičkou jako je tomu u protokolu TCP. Tato výhoda se násobí hlavně při velkém 
množství  agentů  a  serverů,  což  systémy  využívající  SNMP většinou  splňují.  O  správné 
doručení  zprávy  se  stará  aplikační  vrstva.  V případě,  že  se  zpráva  na  cestě  ztratí,  nebo 
poškodí, vyprší časovač na straně NMS a dotaz se opakuje. 

SNMP agenti naslouchají na portu 161, manažeři se napojují na dynamický port, který si 
zvolí, aby mohli současně bez problému komunikovat s různými agenty. Agent pak odpovědi 
posílá na port, odkud mu přišel dotaz. Při nestandardní situaci, jako poškození zařízení apod., 
by ale agent nevěděl kam má poslat zprávu TRAP, proto je pro tyto situace zvolen port 162. 
Realizace tohoto protokolu nemůže přijmout zprávu, která je delší než 484 oktetů. 

SNMP operace
SNMP definuje několik základních operací, které umožňují komunikaci mezi agenty a 

NMS, nebo mezi NMS navzájem. V první verzi protokolu SNMP je definováno těchto pět 
základních operací :

 Get 
 GetNext 
 GetResponse  
 Set 
 Trap  

Ve verzích SNMPv2 a SNMPv3 jsou podporovány další operace :

 GetBulk
 Notification
 Inform
 Report

Get
Tato operace je jednou ze základních operaci protokolu SNMP. Zprávu obsahující tuto 

operaci generuje manažer v případě, že chce od určitého agenta získat informace. Informací se 
rozumí hodnota instance objektu obsažené v MIB tabulce agenta. Manažer nemusí pro každý 
požadavek od jednoho agenta generovat novou zprávu, ale umístí několik dotazů naráz do 
pole variable bindings. Jelikož je možné, že existuje několik instancí určitého objektu (např. 
tabulka uchovávající informaci o přijatých a odeslaných paketech), užívá se jako odkaz na 
konkrétní instanci objektu OID, který přesně určí umístění v hierarchické struktuře i  daný 
objekt. 

Jakmile agent vyhledá požadovanou informaci, zašle manažerovi tato data pomocí zprávy 
GetResponse. Odpověď je identifikována stejným OID a obsahuje také hodnotu proměnné. 
Jestliže není možné zaslat manažerovi odpovědi na všechny dotazy, pak odešle pouze zprávu 
s patřičně vyplněnými poli Error Status a Error ID. 
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GetNext
Jedná se o podobnou operaci jako Get, s tím rozdílem, že agent vrací manažerovi vždy 

následující  hodnotu.  Manažer používá  operaci  Get  v případě,  že  chce  získat  jednu  nebo 
několik hodnot, avšak předem ví, kolik jich bude. Jedná-li se o velkou sadu hodnot, nebo 
není-li  jejich  počet  manažerovi  předem  známý,  zasílá  manažer požadavek  zprávou 
GetNextRequest (operace GetNext). Zpráva má podobný charakter jako jako GetRequest, ale 
adresace objektu je odlišná. Systém odkazuje na hodnotu v tabulce MIB a znovu zasíláním 
operace se index posunuje sekvenčně v tabulce a odesílá vždy následující  hodnoty,  dokud 
nenarazí  na  konec.  Poté  signalizuje  manažerovi  odesláním  chybové  hlášky.  Agentovou 
opovědí na dotaz je operace GetResponse stejně jako v předešlém případě.

GetResponse
Zpráva tohoto typu je odpovědí na dotazy GetRequest (operace Get) a GetNextRequest 

(operace GetNext). Na oba typy dotazu je formát zprávy stejný. Odpovědí jsou buď hodnoty 
v poli  variable bindings (variable  binding list  pro více hodnot  zasílaných v jedné zprávě). 
Formát zprávy GetResponse je podobný jako zprávy GetRequest s výjimkou pole typ PDU a 
případných vyplněných chybových hlášek. 

Může se také stát  že  se  při  plnění požadavků manažera na agentovi  vyskytnou určité 
problémy. V takovém případě ve zprávě GetResponse se vyplní pole Error Status a Error ID. 
Tyto chyby jsou předem definované a přenáší se pouze jejich textové označení.

SetRequest
Tato  operace  nabízí  oproti  předchozím operacím manažerovi  možnost,  aby  také  mohl 

měnit nastavení jednotlivých zařízení a ne z nich pouze číst data. Manažer je tak schopen 
pomocí zprávy SetRequest změnit některé hodnoty v agentově MIB tabulce, nebo také přidat 
celý řádek. Je možné tyto hodnoty měnit hromadně, ale je nutné k nim přistupovat přesně. 
Stačí,  aby se vyskytla  jedna chyba a  celá  operace je  zrušena.  Může se například stát,  že 
manažer bude chtít  změnit  hodnotu, která má státu pouze pro čtení a v tom případě bude 
zaslána zpráva GetResponse s patřičným oznámením o chybě. Tato operace se často využívá 
v případech, kdy administrátor potřebuje například vzdáleně restartovat zařízení.

Trap
Jestliže  nastane  v systému  chyba,  nebo  zvláštní  situace  kterou  je  potřeba  oznámit 

manažerovi,  musel  by se  svým varováním agent  vyčkat,  dokud ho manažer nepožádá po 
uplynutí dotazovací periody. Jelikož protokol SNMP generuje značný provoz na síti, tak se při 
velkém počtu stanic může tato perioda pohybovat i v řádu několika minut. Reakční doba při 
detekci a odstraňování chyb by ale byla příliš pomalá. Proto byla definována operace Trap, ta 
umožňuje  generovat  agentovi  zprávu  informující  manažera  na  nastalou  situaci.  Jedná  se 
například o výpadu spoje, či uzlu v případě zahlcení sítě a podobně.

GetBulk
Zpráva GetBulkRequest je generována a přenášena jako požadavek SNMPv2 aplikací a je 

spolu s dalšími zprávami definována v RFC-1448. Tato zpráva umožňuje dotázat agenta na 
velké množství dat, které pravděpodobně překračuje maximální definovanou velikost SNMP 
zprávy, ale zároveň se vyvarovat chybové hlášce tooBig. Zpráva jednoduše a rychle získá více 
hodnot z MIB tabulky, protože efektivně využívá zbývající místo ve zprávě. Odpověď tedy 
obsahuje maximální možný počet hodnot který se do zprávy vleze. Jedna zpráva tak nemusí 
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obsahovat všechny, ale je odeslána. Proces k vybrání hodnot které budou odeslány porovnává 
hodnoty polí non-repeaters a max-repetitions. Každou hodnotu variable binding zpracovává 
v závislosti na těchto dvou polích a umisťuje ji do zprávy GetResponse. Naopak v případě 
zpráv GetRequest, GetNextRequest a SetRequest, se zpracovává každá hodnota samostatně 
samostatně. 

Inform
Zpráva nesoucí tuto operace je generována a odeslána manažerem k jinému manažerovi za 

účelem výměny informací uložených v jejich MIB. V první verzi SNMP komunikace mezi 
manažery nebyla vůbec podporována. Cílové stanice na které jsou zprávy Inform zasílány 
jsou uloženy v tabulce snmpEventNotifyTable.

Report
Ve druhé verzi protokolu SNMP byla definována také zpráva Report,  která ale nebyla 

využívána. Jejím smyslem bylo umožnit komunikaci mezi SNMP agenty v případě, že dojde-
li k problémům ve zpracování zpráv.

Struktura SNMP zprávy
Vlastní formát SNMP zprávy je rozdělen na dvě části - hlavička paketu a protokolární 

datová  jednotka  zvaná  PDU (Protocol  Data  Unit.) V hlavičce  je  uložena  verze  SNMP a 
community string pro zabezpečení. Jedná se o kombinaci jména a hesla, která funguje jako 
autentizace přístupových práv k agentovi. K jednomu agentovi totiž mohou přistupovat různí 
manageři s různými právy přístupu (Read Only / Read-Write). Tento řetězec je proto uložen 
v každém paketu, aby bylo možné komunikaci jednotlivých manažerů od sebe rozlišit.

Datová jednotka paketu obsahuje vlastní informace závisející na typu operace. Operace 
Trap má od ostatních operací (GetRequest,  SetRequest…) odlišnou strukturu PDU. Jak je 
vidět z  Obrázek 3, po hodnotě community string následuje samotné PDU, které obsahuje 
hodnoty:

 Typ PDU – určuje, zda se jedná o zprávu typu get, trap či jinou operaci
 ID dotazu – označuje příslušné dvojice požadavků a odpovědí
 Error Status – udává zda byl požadavek úspěšný, nebo udává typ chyby, která 

nastala
 Error ID – obsahuje podrobnější informace o chybě a přiřazuje jí určitou hodnotu
 OID – identifikátor objektu
 Hodnota – konkrétní hodnota proměnné

Dvojice  OID  a  hodnota  představuje  uživatelská  data,  a  konkrétní  hodnoty,  které 
představují konkrétní veličiny. Manažer může v jednom dotazu požadovat několik různých 
informací a každá z nich bude mít vlastní dvojici OID-hodnota. Tyto dvojice jsou umístěny 
v poli proměnných (Variable Bindings).
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Obrázek 55: Formát zprávy SNMP

Zpráva Trap obsahuje ve svém PDU hodnoty:
 Enterprise – identifikace objektu, který zprávu vygeneroval,
 Agent address – obsahuje adresu objektu, který zprávu vygeneroval,
 Generic trap type – identifikace typu zprávy,
 Specific trap code – kód zprávy,
 Time  stamp  –  časová  značka  udávající  dobu  mezi  reinicializací  sítě  a 

vygenerováním zprávy,
 OID – identifikátor objektu,
 Hodnota – konkrétní hodnota proměnné.

SNMPc
Program SNMPc je klasickým příkladem využití protokolu SNMP pro správu a dohled 

nad sítí v praxi.
Program umožňuje zvolit mezi několika druhy akcí, jako reakce na definované události. 

Při nastalé události se může odeslat email, spustit aplikace či okno s upozorněním, varování 
zvukem-wav, nebo odeslat zpráva Trap. Je možné také po určitou dobu monitorovat stav sítě a 
vytvořit si tak přehled o průměrném stavu. Jestliže se pak uploadují hodnoty neodpovídající 
tomuto stavu, systém to ohlásí. Je možné také pravidelně pořizovat hlášení - denní, týdenní, 
měsíční, které se mohou zobrazovat jako tabulky či grafy, mohou být odeslány do tiskárny, 
jako soubor nebo převedeny do podoby www stránek.

SNMPc využívá takzvanou distribuovanou architekturu,  což znamená že hlavní  server 
nesbírá  data  o  všech  objektech  které  má  v dosahu,  ale  přerozdělí  tuto  práci  lokálním 
serverům, které tuto práci budou vykonávat aniž by zvyšovaly nároky na síť. Distribuovaná 
architektura umožní pomocí pollerů (proxy agentů) stahovat data z jejich místních zařízení. 
Systém může být nastaven tak, aby reagoval pouze na změnu stavu nebo na zprávy typu trap 
(upozornění, zvláštní situace).

Síťová zařízení v laboratorní úloze jsou sestavena dle schématu (Obrázek 56). Na PC 1 je 
nainstalován NMS – server programu SNMPc, který bude sloužit pro sběr a vyhodnocování 
dat.  Je zde také nainstalován program Wireshark,  který umožní  zachytávat  SNMP zprávy 
zasílané mezi  NMS (SNMP server),  agenty (směrovači)  a  proxy agentem (SNMP poller). 
V této laboratorní úloze budete pracovat pouze na směrovačích B a C, do ostatních prvků 
prosím nezasahujte.
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Obrázek 56: Topologie laboratorní úlohy A

.

Postup řešení

1. Na pracovní stanici umístěné v síti 192.168.122.0 spusťte v pravé dolní liště program 
SNMPc  a  přihlaste  se  pomocí  login:  studentA heslo:  studentA.  Seznamte  se 
z prostředím programu a jeho základními funkcemi.

2. Zobrazte mapu sítě. Zobrazení synchronizujte se skupinou, pracující  na laboratorní 
úloze B. V záložce Config/Discovery/Polling Agents proveďte potřebná nastavení (viz 
Obrázek 57). Tlačítkem Restart se zahájí hledání. Tlačítkem OK se vraťte do základní 
obrazovky  a  vyčkejte,  než  program  nalezne  všechna  připojená  zařízení.  Na 
směrovačích zatím není povolen SNMP agent, proto je program SNMPc nerozpoznal. 
Detekuje  pouze  jejich  rozhraní,  ale  není  možné  k nim  přistupovat  a  dotazovat  je 
pomocí SNMP zpráv.
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Obrázek 57: Nalezení objektů v síti

3. Pomocí konzolového kabelu se připojte ke směrovači C. Spusťe Hyperterminál (viz 
Obrázek  58),  z uživatelského  režimu  (RouterC>) do  privilegovaného  režimu 
(RouterC#)  se  dostanete  příkazem  RouterC>enable pomocí  login:  lab427 
password:  lab427.   Zde  si  můžete  prohlédnout  nastavení  konfiguračního  souboru 
příkazem  RouterC#show runing-config,  podrobně  ho  prostudujte.  Zpusťte 
příkaz show snmp a zjistěte nastavení protokolu SNMP. Přejděte do konfiguračního 
režimu  směrovače  příkazem  RouterC#configure  terminal.  Nápovědu 
jednotlivých příkazů lze vyvolat napíšeme-li za něj mezeru a znak „?“. Zobrazí se 
nám další parametry které je možné doplnit.

Obrázek 58: Hyperterminál
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4. Samotná konfigurace protokolu SNMP probíhá vždy pomocí příkazu snmp-server. 
Jako první nastavte community string lab247, který slouží jako kombinace jména a 
hesla pro rozlišení jednotlivých NMS a práva pro čtení a zápis. Pro zjištěni syntaxe 
všech potřebných parametrů použijte nápovědu.

5. Dalším povinným parametrem je nastavení adresy hosta, na který bude agent odesílat 
oznamovací  zprávy  trap,  inform.  Do  argumentu  příkazu  je  také  nutné  uvést  verzi 
protokolu  SNMP a  community  string.  Nepovinným parametrem je  například  číslo 
UDP portu, nebo upřesnění oznamovací zprávy. Příkaz bude mít tvar:
RouterC(config)#snmp-server  host 192.168.122.100  version 
2c lab427

6. Protokol SNMP je na směrovači nyní aktivní, avšak pouze jeho základní nastavení. 
Provedeme nyní proto jeho optimalizaci pro naše potřeby. Příkazem location IP 
adresa  určíme síť ve které leží agent.

7. Nyní aktivujte zasílaní zpráv trap příkazem (pokud nebudou uvedeny které typy zpráv 
je povoleno zasílat, budou aktivovány všechny):
RouterC(config)#snmp-server enable traps snmp [linkdown] 
[linkup]

8. Vhodné je také nastavit, na který port se budou trapy odesílat, aby nedocházelo ke 
zbytečnému zatěžování sítě.
RouterC(config)#snmp-server trap-source fast ethernet 0

9. Nastavení zkontrolujte opět příkazem show run a  show snmp v privilegovaném 
režimu.  Konfiguraci  proveďte  také  analogicky na  směrovači  B.  Ten bude  odesílat 
zprávy trap na SNMPc server v síti 192.168.120.10

10. Nyní  lze  ze  směrovačů  získávat  data  prostřednictvím  SNMP.  Spusťte  program 
Wireshark  a  sledujte  komunikaci  mezi  manažerem,  agenty  a  pollerem,  podrobně 
analyzujte zprávy GetRequest, GetNextRequest a GetResponse.

11. Přerušte  komunikaci  mezi  směrovači  rozpojením  kabeláže  a  sledujte  reakci 
v programu SNMPc a Wireshark. Popište k čemu dochází na jednotlivých prvcích a 
k jakým výměnám zpráv došlo. Následně trasu opět obnovte.

Kontrolní otázky
1. Na jakých portech probíhá výměna SNMP zpráv a komunikace polleru s NMS?
2. Jaký je rozdíl mezi zprávou GetRequest a GetNextRequest?
3. Vysvětlete co znamenají jednotlivé položky v poli Generic Trap Type při výpadku 

trasy
4. K čemu slouží poller?
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B - LABORATORNÍ ÚLOHA – SPRÁVA SÍTĚ POMOCÍ 
PROGRAMU SNMPC

Cíl
Seznámit studenty s protokolem SNMP (Simple Network Management Protocol) a jeho 

praktickém využití v programu SNMPc. Vyzkoušet konfiguraci programu SNMPc a nastavení 
jeho funkcí tak, aby bylo možné získávat data z provozu sítě a následně je vyhodnocovat. 
Sestavovat dlouhodobé statistiky a konfigurovat filtr událostí na vzniklé situace. Student by 
měl také získat znalosti o MIB databázi.

Vybavení pracoviště
Hardwarovým serverem Merkury model  MP2516HA-R s nainstalovaným softwarovým 

serverem programu SNMPc. Pracovní stanice s nainstalovanou vzdálenou konzolí SNMPc.

Úkoly
1. Připojit se pomocí vzdálené konzole na server SNMPc
2. Seznámit se s prostředím aplikace SNMPc a jeho základními funkcemi
3. Zobrazit mapu objektů všech připojených zařízení
4. Zaznamenat komunikaci mezi stanicemi
5. Vytvořit vlastní filtr událostí na výpadek spoje
6. Vytvořit dlouhodobou charakteristiku

Teoretický úvod

Správa sítě
Správa sítě je činnost, která usnadňuje dohled nad velkým i malým množstvím uživatelů, 

systémových prostředků, serverů nebo pracovních stanic ap. Takováto činnost má usnadňovat 
správci manipulaci a kontrolu nad těmito prostředky a to vše tak, aby nemusel být fyzicky 
přítomen u každé stanice, ale mohl provádět úkony z jednoho místa. Každý administrátor by 
měl provádět úkony jako jsou :

 Instalaci a konfiguraci nových pracovních stanic, serverů
 Údržbu a aktualizaci stávajících pracovních stanic nebo serverů
 Aktualizaci operačních systému a ovladačů
 Aplikace je nutné instalovat a aktualizovat
 Instalovat a konfigurovat zařízení jako přepínače, rozbočovače či směrovače
 Správa kabeláže
 Vytváření a ověřování záloh
 Vytváření a udržování záznamů o zařízeních, opravách, konfiguraci
 Zaznamenávat a vyhodnocovat zatížení sítě

Jedná se o nejčastější úkony, ale neměla by se podceňovat ani bezpečnost sítě, nebo řešení 
a lokalizace poruch v síti. 
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Single Network Management Protocol (SNMP)
Protokol  SNMP (Simple  Network  Management  Protocol)  je  standardizovaný  protokol 

aplikační vrstvy pro správu sítě a síťových zařízení, definovaný IETF (Internet Engineering 
Task Force). Vývoj započal v roce 1988 jako reakce na nutnost sestavení dobře a jednoduše 
fungujícího systému pro správu počítačových sítí, který musí být schopen podporovat velkou 
řadu různých zařízení,  nezávisle  na  síťové  architekture.  V roce 1989 vychází  první  verze 
protokolu  SNMPv1.  Protokol  využívá  řada  aktivních  síťových  prvků  jako  jsou  tiskárny, 
směrovače (routery), přepínače, rozbočovače, síťové karty a další. Tento protokol mohou mít 
implementovány  i  pracovní  stanice  a  servery  jako  nainstalovaný  software,  podobně  jako 
protokol  TCP/IP  nebo  UDP.  Jedná  se  o  asynchronní  protokol  na  bázi  Klient-Server,  to 
znamená dvoubodovou komunikaci. Na straně klienta (zařízení, které chceme monitorovat) 
vystupujte takzvaný Agent. Máme tedy tři důležité pojmy :

• Network management system (NMS)
Jedná se o správce-server, který komunikuje s agenty tak, že jim posílá dotazy a čeká na 
odpověď. Tímto způsobem shromažďuje důležitá data o prvcích v síti např.: počet uzlů, 
množství vyrovnávací paměti,  verze používaných ovladačů, množství přenášených dat, 
číslo běžícího procesu a podobně
• Agent 
Je programová součást zařízení (Network Component), o kterém chceme získávat data. 
Zajišťuje komunikaci se serverem v podobě přijímání jeho dotazů a odesílaní odpovědí 
v určitém intervalu, nebo při určité situaci, čí pří chybě (Trap)
• Managed device
Jsou to samotné síťové prvky,  ve kterých je  zakomponován SNMP agent.  Tyto prvky 
sbírají data a dělají je použitelnými pro servery (NMS) s protokolem SNMP. Do těchto 
síťových elementů jsou zahrnuty: přepínače, mosty, huby, přístupové servery, přepínače, 
uživatelské stanice, tiskárny

Tento  způsob  komunikace  má  výhodu  hlavně  v tom,  že  o  zařízení  může  získávat 
informace více serverů, stačí, když každý z nich zašle vlastní požadavek. Řídicí systém může 
získat  informaci  od  zařízení  pomocí  operace  GET,  GETNEXT a  GETBULK,  vysílá  také 
konfigurační zprávy pomocí SET. GETRESPONSE je odpověď agenta manažerovi.  Agent 
může také vyslat data, aniž by obdržel požadavek, a to přes operace TRAP. Manažeři také 
mohou komunikovat mezi sebou, a to například pomoci příkazu INFORM. Konfigurační a 
kontrolní operace jsou používány, pouze pokud nastane určitá potřeba v síti a monitorovací 
operace probíhají pravidelně v časových intervalech. SNMP agenti naslouchají na portu 161, 
manažeři se napojují na dynamický port který si zvolí. Agent pak odpovědi posílá na port, 
odkud mu přišel dotaz. Při nestandardní situaci, jako poškození zařízení apod., by ale agent 
nevěděl kam má poslat TRAP, proto je pro tyto situace zvolen port 162. Realizace tohoto 
protokolu nemůže přijmout zprávu, která je delší než 484 oktetů . 

V současné  době  jsou  v provozu  verze  protokolu  SNMPv1,  SNMPv2  a  SNMPv3. 
Všechny verze využívají protokol UDP (User Datagram Protocol).

SNMPc
Program SNMPc je klasickým příkladem využití protokolu SNMP pro správu a dohled 

nad sítí v praxi.
Program umožňuje zvolit mezi několika druhy akcí, jako reakce na definované události. 

Ty je možné rozlišit pomocí filtrů - Event action filters. Při nastalé události se může odeslat 
email, spustit aplikace či okno s upozorněním, varování zvukem-wav, nebo odeslat zpráva 
Trap.  Je  možné  také  po  určitou  dobu  monitorovat  stav  sítě  a  vytvořit  si  tak  přehled  o 
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průměrném stavu. Jestliže se pak uploadují hodnoty neodpovídající  tomuto stavu, systém to 
ohlásí. Je možné také pravidelně pořizovat hlášení - denní, týdenní, měsíční, které se mohou 
zobrazovat  jako  tabulky  či  grafy,  mohou  být  odeslány  do  tiskárny,  jako  soubor  nebo 
převedeny do podoby www stránek.

Obrázek 59: Topologie laboratorní úlohy B

SNMPc využívá takzvanou distribuovanou architekturu,  což znamená že hlavní  server 
nesbírá  data  o  všech  objektech  které  má  v dosahu,  ale  přerozdělí  tuto  práci  lokálním 
serverům, které tuto práci budou vykonávat aniž by zvyšovaly nároky na síť. Distribuovaná 
architektura umožní pomocí pollerů stahovat data z jejich místních zařízení. Systém muže být 
nastaven tak,  aby reagoval  pouze na změnu stavu nebo na zprávy typu trap (upozornění, 
zvláštní situace).

Všechny  změny  a  měření  v síti  budou  probíhat  v této  laboratorní  úloze  pouze  na 
směrovačích A, E a D. Do ostatních částí sítě nezasahujte
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Postup řešení

1. Přihlašte  se  pomocí  vzdálené  konzole  nainstalované  na  pracovní  stanici  v síti 
192.168.123.0  k serveru  SNMPc  (IP 192.168.120.10).  Pro  přihlášení  zvolte  login: 
studentB a heslo: studentB.

2. Seznamte  se  se  základními  funkcemi  programu  jako  je  náhled  do  logu  událostí, 
orientaci  v záložkách  na  levé  straně  konzole.  Využijte  elektronickou  nápovědu 
programu.  Jako  první  akci  proveďte  restart  nastavení  v záložce  File/Restart. 
Restartováni systému synchronizujte se skupinou, která pracuje na laboratorní úloze 
A.

3. Nyní  je  nutné  zmapovat  topologii  sítě  a  nalézt  všechny  připojené  zařízení.  To 
provedete v záložce Config/Discovery/Polling Agents. Prozkoumejte všechny záložky 
a proveďte scanování tlačítkem restart (viz Obrázek 60). Vyčkejte několik málo minut 
pro dokončení vyhledávání.  

Obrázek 60: Discovery/Polling Agents

Při rozsáhlých sítích je výhodné omezit hledání a pollování jenom na určitou skupinu 
zařízení. Vyzkoušejte si  vytvoření takového filtru a proveďte nový scan.  Vytvoření 
samotného  filtru  provedeme  tak,  že  nastavíme  rozsah  IP  adres,  máme  několik 
možností:  Výčtem adres (př.:192.168.123.50), zadáním rozsahu (192.168.123,5-50), 
nebo zadáním znaku * místo všech čísel (192.168.*.*), př. (192.168.*.10-100).  

4. Mapa  sítě  teď  obsahuje  kompletní  topologie  naší  testovací  sítě,  nyní  provedeme 
měření přenosu dat mezi jednotlivými stanicemi. To provedeme na směrovači který 
tyto  stanice  propojuje.  Server  je  nainstalován  se  síťovou  kartou  s ip  adresou 
192.168.120.10.  Nejjednodušší  je  měřit  buď  přenos  souboru  přes  FTP  (na 
hardwarovém serveru je nainstalován FTP server). Při probíhajícím přenosu vybereme 
zařízení,  které  chceme  monitorovat  a  v horní  části  konzole  vybereme  typ  měření 
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MenuIfBPSEntry,  tím budeme měřit  vstupní  i  výstupní  data  přenášená  na  portech. 
Data je možné zobrazit v tabulce nebo grafu stisknutím patřičného tlačítka. Proveďte 
měření, v průběhu pozastavte tok dat a sledujte průběh grafu. Zjistěte na kterém portu 
směrovače dochází k přenosu.

5. Nyní vytvoříme vlastní filtr události pro konkrétní zařízení a simulaci jeho výpadku. 
Vyberte zařízení na které bude filtr reagovat, nejlépe směrovače A,E a D. V záložce 
Event vyberte ze stromu  snmpTraps/linkDown. Oznaíme implicitní event (default) a 
pravým tlačítkem  Insert Event Filter vytvoříme jeho kopii. Implicitní filtr neměňte. 
Nový filtr který pojmenujte a do kolonky Mesage napište parametry, které se zobrazí 
do okna logu v případě výpadku tohoto zařízení: název filtru, MAC adresu zařízení a 
jméno zařízení (hodnoty parametrů naleznete v nápovědě). V záložce Match přiřaďte 
do pole  Source zařízení, ke kterým bude filtr přiřazen.  Také zde proveďte nastavení 
parametrů,  které  musí souhlasit  se  zachycenou zprávou trap,  aby se vyvolal  právě 
tento event. V tomto případě v poli Var List zvolte hodnotu ifIndex a do pole Var Value 
parametr vložte 1. Znamená to, že pokud bude číslo portu 1, provede se tato událost. 
V Actions zvolíme prioritu  (barvu  -  Oranžová)  a  také  zaškrtněte  pole  Alarm.  Tím 
docílíte přehledného informování obsluhy o výpadku spoje. Potvrdíme vytvořený filtr 
(viz Obrázek 61). Analogicky proveďte event pro linkDown na portu s indexem 2. 

Obrázek 61: Event Action Filter

Nyní mate tedy vytvořeny filtry pro port Fa(FastEthernet) 0 a 1(index  1 a 2). Jestliže 
NMS  přijme  trap  z těchto  označených  směrovačů,  aktivuje  se  tento  filtr.  Test 
provedete vypojením spoje mezi směrovači A-B, nebo B-C. Sledujte reakci systému a 
výpisy v logu. Které by měly být podobné, jako na Obrázek 62. 
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Obrázek 62: Trap test

6. Nyní  vytvořte  dlouhodobou  statistiku  přenesených  dat  na  směrovači  A.  Záložka 
Trend/Trend Report. Využijte nápovědy programu SNMPc.

Kontrolní otázky
1. Proč je výhodné při hledání nových objektů sítě vyplnit rozsah adres?
2. Z jakého důvodu využívá protokol SNMP pro přenos dat protokol UDP a ne TCP?
3. V čem je výhoda distribuované architektury oproti centralizované?
4. Při rozpojení sítě vyučujícím pomocí programu SNMPc lokalizujte problém

Seznam zkratek

FTP – File Transfer Protocol
IETF - Internet Engineering Task Force
NMS – Network management systém
SNMP – Simple Network Management Protocol 
TCP – Transmission Control Protocol
UDP – User Datagram Protocol
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C - PŘÍLOHA – MĚŘENÍ CHOVÁNÍ PRIORITNÍCH ŘAZENÍ
[Výtažek  z diplomové  práce:  FOGL,  M.  Testování  podpory  kvalitativních  požadavků 

služeb  v  experimentální  datové  síti.  Brno:  Vysoké  učení  technické  v  Brně,  Fakulta 
elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. 50 s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. 
Vít Novotný, Ph.D.]

Nasazením podpory kvalitativních požadavků služeb (QoS) dojde k prioritnímu přístupu 
síťových prvků k paketům či rámcům. Pomocí obsluhy výstupních front mohou být datové 
služby s vyšší prioritou upřednostněny a odbaveny s vyšší rychlostí. Dostupná šířka pásma 
může  být  rozdělena  jednotlivým  službám  dle  stanovených  pravidel,  a  tím  se  zabrání 
nedostupnosti především u služeb, které jsou citlivé na zpoždění a ztrátovost.

Směrovače Cisco 1812 disponují  dvěma hlavními mechanizmy pro obsluhu prioritních 
front:

• LLQ a
• CBWFQ.

Měřením je  snaha porovnat  mechanizmy za použití  shodných provozních podmínek a 
následně vytvořit kombinaci obou mechanizmů. Byla vytvořena parametrově shodná výstupní 
mapa  politiky  pouze  s odlišným mechanizmem řazení.  Měřený  spoj  byl  především  mezi 
směrovačem A a E, kterému byla nastavena přenosová kapacita na 10 Mb/s. Názorné schéma 
zapojení sítě je na .

Obrázek 63: Schéma zapojení sítě při měření prioritních front

Vždy při zahájení měření již byly spuštěny datové služby s malým vytížením spoje tak, 
aby  směrovač  nemusel  řešit  případné  zahazování  nadměrných  paketů.  Konkrétní  hodnoty 
generovaných datových toků jsou zobrazeny na . Součet využití šířky pásma spoje činil cca 4 
Mb/s. Zbývajících cca 6 Mb/s bylo nevyužito. 

Obrázek 64: Počáteční využití 10 Mb/s spoje při měření

V určitý okamžik bylo zahájeno stahování z FTP serveru a vytvořen datový tok označený 
značkou priority CS1. Dále pro případ zahlcení neznámým provozem byl generován datový 
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tok až 8 Mb/s, který byl značen jako Best Effort. Šířky pásem pro služby vyčleněné v politice 
map  byly  téměř  shodné  s původním  vytížením  sítě.  Průběhy  jsou  zaznamenány  pomocí 
grafické podpory (SDM) v směrovači Cisco. Prostředí SDM měří hodnoty s velkou hysterezí, 
tudíž  v případě  zahájení  vysílání  danou  rychlostí  se  zobrazené  hodnoty  křivky  postupně 
přibližují  s časovým  odstupem  (až  10min)  k hodnotám  skutečného  přenosu.  Obdobné 
zkreslení vzniká při okamžitém ukončení přenosu, křivka postupně klesá a zobrazené hodnoty 
neodpovídají  skutečným. Příklad hystereze je na  Obrázek 65,  kde byl  spuštěn datový tok 
videa rychlostí 1,5 Mb/s. Křivka se ustálila na skutečné hodnotě cca po 15 minutách přenosu. 
V případě  sledování  jednotlivých  služeb  a  ovlivňování  mezi  sebou  není  zkreslení 
znehodnocující měření. 

 

Obrázek 65: Hysterze měření v prostředí SDM

Průběhy měření při obsluze mechanizmy CBWFQ a LLQ v jedné politice map

Při  vytváření  politiky map je  možné zvolit  jednotlivým třídám mechanizmus obsluhy. 
V jedné politice map je možné kombinovat různé prioritní mechanizmy. V případě směrovače 
Cisco 1811 lze vybírat pouze ze dvou mechanizmů pro vytvořené třídy. Pro obsluhu třídy 
class-default  je  možné  zvolit  pouze  mechanizmus  WFQ  nebo  FIFO.  Příklad  vytvořené 
politiky map je na Obrázek 66.

Obrázek 66: Výstupní politika map s použitím více mechanismů obsluhy

Mechanizmus LLQ se vyznačuje svými nízkými hodnotami zpoždění přenosu při obsluze 
a proto byl zvolen pro datové třídy citlivé na časové zpoždění. Zbývající třídy využívající 
větší šířku pásma byly obsluhovány mechanizmem CBWFQ a ostatní provoz (Best Effort) 
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mechanizmem WFQ. Průběhy obsloužených paketů jsou zobrazeny na  Obrázek 67. Měření 
bylo realizováno mezi směrovačem A a E na spoji 10 Mb/s.

Obrázek 67: Průběh přenesených paketů mezi směrovači s různými mechanismy obsluhy

V klidovém vytížení všech puštěných služeb nebylo zaznamenáno žádné zahazování či 
omezení.  První  změna  přišla  při  zahájení  stahování  z FTP  serveru.  Pakety  s FTP  daty 
dosahovaly  rychlosti  5,2  Mb/s.  Druhým krokem měření  bylo  zvýšení  toku  třídy  CS2  na 
celkové 3 Mb/s. Nastal pokles rychlosti CS1 na 4 Mb/s. V třetí fázi měření došlo ke zvýšení 
rychlosti toku dat na 3,5 Mb/s třídě CS3. Reakce byla v poklesu třídy CS2 i třídy CS1. FTP 
server snížil rychlost odesílání na 2,5 Mb/s. V čtvrté poslední fázi měření byl generován pro 
směrovač neznámý provoz o rychlosti 8 Mb/s. Došlo k plnému zatížení spoje a jednotlivé 
rychlosti  byly lehce  sníženy.  Snižování  rychlosti  docházelo pouze u tříd,  které  překročily 
minimální rychlost definovanou v politice map.

Obrázek 68: Průběh zahozených paketů při obsluze kombinací mechanismů

Během celého měření nedošlo k žádnému zahození paketů z vyšších prioritních tříd. 
Zahazovány  byly  pouze  třídy,  které  využívaly  volné  pásmo.  Na  Obrázek  68 jsou 
zaznamenány  zahozené  pakety  jednotlivých  tříd.  K prvnímu  malému  zahazování  došlo 
v druhé fázi měření. Datový tok s pakety CS2 překročily hodnotu 1Mb/s a dělily se s FTP 
provozem. Číselně hodnotnější začalo být zahazování po třetím kroku měření. Zahazována 
byla  třída  CS2 rychlostí  –  až  1  Mb/s.  V posledním kroku je  znatelný  nárůst  zahozených 
paketů třídy Best-Effort, který měl za následek lehké zvýšení zahazování tříd CS2 a CS3.

V tomto nastavení politiky map byly služby v reálném čase obsluhovány mechanizmem 
LLQ. Služby méně náročné na časovou odezvu byly obsluhovány mechanizmem CBWFQ. Je 
zde vidět garance minimální rychlosti a zároveň větší zahazování provozu s nižší prioritou.
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Shrnutí

Na základě provedených měření je vhodné kombinovat více mechanizmů obsluhy v jedné 
politice map. Mechanizmy typu LLQ přiřadit třídám provozu se striktní obsluhou, která se 
vyznačuje nízkým zpožděním. Služby v reálném čase je vhodné přiřadit k mechanizmu LLQ. 
Zbývající třídy přiřadit k mechanizmu zaručující minimální přenosovou rychlost, například 
CBWFQ. Aby nedocházelo k vyhladovění nedefinovaného provozu v politice map, je třeba 
přidat tzv. výchozí třídu (Class-default) do politiky map, aby ostatní datové toky (Best Effort) 
měly vyčleněnou alespoň nějakou šířku pásma a nebyly vyhladověny při přetížení spoje.

ŘAZENÍ CBWFQ (CLASS-BASED WEIGHTED FAIR QUEUING)

Mechanizmus CBWFQ rozděluje vstupní tok paketů do více samostatných tříd. 
Každé třídě je přiřazena váhová hodnota. Součet všech váhových hodnot odpovídá celkovému 
součtu šířce pásma. Váhová hodnota udává velikost okna pro obsluhu. Velikost okna se volí 
podle priority paketu. Pakety v třídě s vyšší prioritou jsou obslouženy s větším odbavovacím 
oknem, čímž je dosažena rychlejší obsluha a přenos dat. Princip obsluhy paketů je naznačen 
na  Obrázek 69. Mechanizmus také zajišťuje, že žádný definovaný provoz nevyhladoví, čili 
není opomíjen. Pomocí mechanismu CBWFQ můžeme přesně určit minimální šířku pásma, 
která bude pro různé typy provozu dostupná. Provoz pro každou třídu vstupuje do samostatné 
fronty. Může se stát, že jedna fronta bude přetékat, zatímco jiné fronty stále přijímají pakety.

Nevýhodou  tohoto  mechanizmu je  nedostatek  mechanizmů  pro  prioritní  využití  šířky 
pásma. Tento problém dokáže vyřešit drobná úprava řazení CBWFQ, která se nazývá LLQ.

Obrázek 69: Obsluha front metodou CBWFQ

ŘAZENÍ LLQ (LOW LATENCY QUEUING)

LLQ  vytváří  striktně  prioritní  frontu.  Pakety  v této  frontě  mají  vždy  přednost  před 
ostatními. Řazení je ve své konfiguraci téměř identické s řazením CBWFQ. Mechanizmus 
zaručí  minimální  šířku  pásma  jednotlivým  frontám  podle  nastavení.  Nedochází 
k vyhladovění žádné datové služby.
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