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ÚVOD
Internetová komunikace je již přes dvacet let součástí našeho života. Web obsahuje
informace o takových různorodých tématech, jako jsou například atmosférické
podmínky, nabídky zaměstnání, on-line deníky, bazary, hry a v současnosti stále více
populárnější sociální sítě, kde celé skupiny lidí z rozličných částí světa vytvářejí různé
chat roomy a elektronické konference, aby mohli sdílet informace společného zájmu. I
v profesionální sféře je stále více využívána elektronická pošta, ať už pro komunikaci
podnikatelů s nejrůznějšími státními úřady, anebo pro výměnu podnikových informací
mezi kolegy v práci.
Bohužel většina síťových technologií je vyrobena pouze pro jeden konkrétní účel.
Každý podnik, či poskytovatel internetových a jiných služeb, si vybere technologický
hardware vyspecifikovaný přesně dle jeho potřeb a rozpočtu. Ještě důležitějším
aspektem je, že není možné ze síťových prvků poskládat univerzální počítačovou síť,
protože žádná z nich nemůže být realizována pro všechna použití. Několik skupin
například vyžaduje vysokorychlostní propojení počítačů v jedné budově, se kterým
nelze překlenout větší vzdálenosti, jiné naopak preferují pomalejší rychlosti při
propojení strojů na velké vzdálenosti.
Z toho důvodu byla vyvinuta nadřazená hierarchie umožňující propojení mnoha
různorodých fyzických sítí a zajištění jejich funkcí jako koordinované jednotky. Tento
model vychází vstříc různým hardwarovým technologiím určením způsobu připojení
heterogenních sítí a sadou komunikačních pravidel, která umožňují jednotlivým
počítačům komunikovat mezi sebou bez ohledu na jejich fyzické připojení k síti.
Cílem této práce je prozkoumat možnosti minulých a současných směrovacích
protokolů internetu, především síťového modelu TCP/IP vycházejícího ze standardu
ISO OSI vydaného v roce 1984 jako doporučení X. 200 a jejich použití v informačních
systémech. Síťové technologie popsané a navržené v této práci se zabývají systémem
otevřeného internetového propojení, protože na rozdíl od proprietálních síťových
komunikačních systémů jsou veřejně dostupné. Proto bylo možné realizovat simulační
model pro komunikaci přes počítačovou síť bez nutnosti znalosti konkrétní přenosové
technologie.
Praktická část práce se zabývá tvorbou simulačního modelu síťové komunikace
v programovém prostředí OPNET Modeler, analýzou získaných parametrů a jejich
následnou implementací do reálné přenosové technologie pomocí operačního systému
Linux Debian. Závěrem jsou diskutovány parametry převodu mezi simulačním
modelem a reálnou přenosovou technologií.

1

1
1.1

HISTORIE INTERNETU
Protokol TCP/IP

Základem definujícím principy a myšlenky internetu, se stal výzkum financovaný
Americkou Agenturou pro Pokročilé Výzkumné Projekty (ARPA) v letech 1977 až 1979.
Technologie ARPA obsahovala sadu síťových standardů pro podrobné stanovení
pravidel komunikace mezi stanicemi, stejně tak jako soubor konvencí pro propojení sítí
a směrování provozu. Oficiální název byl TCP/IP Internet Protokol Suit dnes běžně
označovaný jako TCP/IP, podle jmen svých hlavních dvou protokolů.
I když je sada protokolů TCP/IP pozoruhodná sama o sobě, je obzvláště zajímavá
pro to, že její životaschopnost byla prokázána ve velkém měřítku. Tvoří základ
technologie pro současný globální internet, který spojuje více než 900 milionů osob
v domácnostech, školách a korporacích ve všech zemích světa.
Tento komunikační systém umožňuje sdílet účastníkům informace s kýmkoli
v okolí nebo na světě tak snadno, jako by byl ve vedlejší místnosti. Obrovský úspěch
TCP/IP naplno ukazuje životnost internetu, i přesto že musí pojmout širokou škálu
základních síťových technologií.

Obrázek 1: Referenční vrstevní model ISO OSI v porovnání s hlavními protokoly z rodiny TCP/IP.

2

2

INTERNETOVÉ SLUŽBY

Tato část se krátce věnuje internetovým službám používaných většinou uživatelů,
jelikož jsou pozdější části práce zaměřeny spíše na popis standardu protokolů.
Sada protokolů TCP/IP poskytuje syntaktická a sémantická pravidla pro
komunikaci. Obsahuje údaje o formátu zpráv, popis reakcí stanice na příchozí zprávu,
definici zpracování chyb, nebo jiné abnormální podmínky komunikace. Nejdůležitější je
ale, že nám umožňují uskutečnit síťovou komunikaci nezávislou na hardwaru.
Skrytí detailů nízko úrovňové komunikace pomáhá zvýšit produktivitu několika
způsoby. Za prvé, že programátoři můžou pracovat na vyšších úrovních abstrakce
protokolu, a tím si nemusí pamatovat tolik informací o dané hardwarové konfiguraci,
tím pádem vzniklé programy nejsou omezeny na konkrétní počítačové architektury, či
síťový hardware. Za třetí protože tyto programy mohou poskytnout přímou komunikaci
mezi libovolnou dvojicí počítačů. Proto software postavený pomocí těchto pravidel je
univerzální.
Podrobnosti jednotlivých služeb dostupných na internetu jsou dány speciálními
protokoly, které určují aplikační a síťové služby.

2.1

Aplikační úroveň internetových služeb

Z uživatelského hlediska se zdá, že internet je tvořen souborem aplikačních programů,
které využívají počítačovou síť pro provádění vhodných úkonů. Soubor těchto úkonů je
chápán jako interoperabilita počítačového systému (schopnost různých výpočetních
systémů spolupracovat při řešení problému). Internetové aplikace zpravidla vykazují
vysoký stupeň interoperabily.
Většina uživatelů přistupují k internetu bez znalosti hardwaru, na který odkazují,
znalosti technologie TCP/IP, struktury internetu, nebo dokonce znalosti cesty, kterou
data putují na místo určení. Ve všech těchto aspektech se plně spoléhají na aplikační
programy. Pouze programátoři píšící síťové aplikační programy potřebují znát strukturu
TCP/IP a další síťové technologie.
K nejoblíbenějším a nejrozšířenějším službám internetových aplikací patří:
•

World Wide Web
Web umožňuje uživatelům prohlížet dokumenty, obsahující text, grafiku a
multimedia. Zároveň přecházet mezi dokumenty pomocí hypertextových odkazů.
Web se mezi roky 1994 a 1995 stal celosvětově nejvyužívanější síťovou aplikací a
nadále dominuje. Někteří poskytovatelé odhadují, že Web v současnosti tvoří až
70% internetového provozu.

•

Elektronická pošta. (e-mail)
Elektronická pošta umožňuje odeslání krátké textové zprávy jednotlivci nebo
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skupině uživatelů prostřednictvím internetu. Jako doplňující prvek byla přidána
takzvaná příloha, která se může skládat z jakéhokoli souboru. Tento způsob je
natolik úspěšný, že je jím v současnosti uskutečněna naprostá většina
korespondence.
•

Přenos souborů
Je uživateli využíván pro odesílání a příjem datových souborů. Je jednou
z nejstarších, aplikačních služeb. I když menší soubory mohou být připojeny
například k e-mailové zprávě, s rozvojem podstatně rychlejších systémů síťového
připojení podíl přenosu souborů v internetu rapidně vzrostl.

•

Vzdálené přihlášení
Umožňuje uživateli vytvoření interaktivního spojení, při kterém se prostřednictvím
terminálu přihlásí ke vzdálenému počítači. Okno terminálu se připojuje přímo ke
vzdálenému stroji odesláním každého stisku klávesnice nebo pohybu myši. Po
skončení relace aplikace vrací uživatele do místního systému.

2.2

Síťová úroveň internetových služeb

Programátor, tvořící aplikační programy pro sadu protokolů má zcela odlišný pohled na
internet, než uživatel, který pouze zapne aplikaci jako je například e-mail. Na síťové
úrovni internet nabízí dva základní tipy služeb, které využívají všechny aplikační
programy. I když se toto rozvržení může zdát triviálním pro pozdější definici tvorby
nového směrovacího protokolu je zcela zásadní.
•

Nespojovaný, nespolehlivý paketový přenos
Tato služba je základem pro všechny ostatní internetové služby. Nespojovaný
přenos je způsob přenosu, který nabízí většina paketově-přepínaných sítí.
Protokol směruje malé části zprávy od odesílatele k příjemci pouze na základě
adresy příjemce obsažené ve zprávě. Každá část je směrována jednotlivě, bez
ohledu na ostatní, proto není zaručeno doručení všech zpráv v pořadí.
Nastavení toho způsobu přenosu jako základního, dělá z protokolu TCP/IP
platformu přizpůsobitelnou na širokou škálu síťového hardwaru.

•

Spojovaný, spolehlivý paketový přenos
Většina aplikací vyžaduje mnohem víc než jen doručení zprávy, protože
předpokládají, že komunikační software automaticky obnoví ztracené části zprávy
při chybě přenosu.
Tento způsob umožňuje aplikaci vytvořit spojení s aplikací na jiném počítači a
následně posílat velké objemy dat jako bychom uskutečnily přímé hardwarové
propojení. Komunikační protokol rozdělí data do malých úseků, které odesílá
jednu po druhé a přitom čeká na potvrzení doručení od příjemce.
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Mnoho sítí poskytuje základní služby podobné výše uvedeným. Primární rozlišovací
rysy síťových služeb protokolu TCP/IP oproti architektuře ISO OSI jsou:
•

Síťová nezávislost
I když je architektura TCP/IP založena na paketovém přepínání, je zde patrná
částečná závislost na konkrétních prvcích hardwaru. V globálním internetu existuje
řada síťových technologií v rozsahu sítí určených pro konkrétní budovu, až po sítí
na velké vzdálenosti. Sada protokolů TCP/IP definuje vlastní jednotku přenosu tzv.
datagram, s detailním popisem jak předávat datagramy na konkrétních sítích.

•

Univerzální propojitelnost
Sada protokolů TCP/IP umožňuje vytvoření spojení jakémukoli uskupení počítačů.
Každému počítači je přidělena adresa jedinečná v celém internetu, každý datagram
nese adresu zdroje a cíle přenosu. Přepínače využívají adresu cíle pro urychlení
směrování v síti.

•

Potvrzování přenosu
Sada protokolů TCP/IP poskytuje potvrzování komunikace mezi původním zdrojem
a cílem včetně mezilehlých uzlů, i v případě, že zdroj a cíl nejsou připojeny do
běžné fyzické sítě.

•

Standard aplikačních protokolů
Kromě základní úrovně přenosových služeb definovaných standardem ISO OSI
(jako například spolehlivý, spojovaný přenos) protokoly TCP/IP obsahují přenosové
standardy pro mnoho běžných aplikací včetně e-mailu, přenosu souborů a
vzdáleného přihlášení, a tak při návrhu aplikačních programů s využitím standardu
TCP/IP často zjišťujeme, že stávající software poskytuje vyžadované komunikační
prvky.

V dalších kapitolách bude diskutováno o podrobnostech poskytnutých služeb a norem
aplikačních protokolů programátorovi pouze v souvislosti s u snadněním směrování dat
v simulační síti.
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3

SMĚROVACÍ KONCEPCE A ARCHITEKTONICKÝ
MODEL

Prozatím byla práce zaměřena pouze na nejzákladnější služby internetové komunikace,
podrobná definice konceptů propojování jednotlivých datových sítí, jako je například
Ethernet nebo Token-ring, byla v této práci vynechána z důvodu, že architektura ISO
OSI a z něho vyplívající sada protokolů TCP/IP bere každý komunikační systém schopný
přenosu paketů jako jednotnou síť, bez ohledu na její zpoždění, propustnost, nebo
maximální velikost paketu.
Tato kapitola je zaměřena na popis systému shromažďování různorodých síťových
technologií do koordinovaného celku. Výsledkem je vysoká úroveň abstrakce,
poskytující síťový rámec pro všechny typy síťových variant.

3.1

Propojení na úrovni aplikace

Programátor může zvolit dva odlišné způsoby skrytí detailů síťové komunikace.
•

Použití programu pro zajištění heterogenity přenosu.

•

Skrytí těchto detailů přímo v operačním systému.

Zařízení pro heterogenní propojení různých sítí poskytující jednotnost síťové
komunikace se nazývá aplikační brána. V takovémto systému každá stanice v síti
rozumí údajům o vlastní síti a spolupracuje prostřednictvím tohoto spojení
s aplikačními programy na jiných stanicích. Názorným příkladem takovéhoto propojení
je systém elektronické pošty, kde síťová cesta může zahrnovat mnoho různorodých sítí.
Použití aplikačních programů se může zdát přirozené, ale tento přístup vede
k omezené, těžkopádné komunikaci.
Přidání nové funkce do systému znamená vybudování nového aplikačního
programu pro každou stanici a přidání nového síťového hardwaru sebou neoddělitelně
nese úpravu stávajících programů (nebo vytvoření nového) pro každou aplikaci. Na
dané stanici musí každý aplikační program porozumět síťovému propojení, což vede
k duplicitě kódu. Navíc tento způsob komunikace vyžaduje bezchybnost všech
aplikačních programů podél celé cesty. Při selhání zdroj ani cíl komunikace nejsou
schopny odhalit nebo dokonce zařídit napravení chyby v komunikaci.

3.2

Propojení na síťové úrovni

Je alternativou k zajištění propojení na úrovni aplikace. Tento mechanizmus funguje na
principu přenosu malých balíků dat od zdroje na jejich konečné místo určení bez využití
aplikačních programů.
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Spínání malých jednotek dat na místo velkých souborů, nebo celých zpráv má
několik výhod:
1. Přenosové schéma lze upravit přímo na síťový hardware (zvýšení efektivity
přenosu).
2. Síťové propojení odděluje datový přenos od jednotlivých aplikací, což umožňuje
středolehlým bodům zpracování síťového provozu bez nutnosti znalosti aplikace.
3. Zachovává celý systém více flexibilním, proto je možné vytvořit obecná zařízení
pro síťovou komunikaci.
4. Umožňuje správcům sítě úpravu síťové technologie beze změny stávajících
aplikačních programů.
Klíč k návrhu univerzálního síťového propojení lze nalézt v abstraktním
komunikačním systému původně nazvaném Internetworking (Internet). Tento velmi
silný koncept zřetelně odděluje samotnou komunikaci od síťové technologie a
potlačuje nízko-úrovňové detaily uživatele. Řídí softwarové parametry přenosu a
definuje fyzické adresy stanic.
Pro návrh inovativního směrovacího protokolu jsou v tomto ohledu důležité dva
základní systémy konstrukce komunikace:
•

Žádná jednotná hardwarová síťová technologie nemůže překlenout všechny
překážky.

•

Uživatel vyžaduje univerzální propojení.

Cílem je vytvořit jednotný model kooperativního propojení sítí, který podporuje
univerzální komunikační služby.

3.3

Základní vlastnosti internetu dle ISO OSI

-

Skrytí parametrů nízko-úrovňové komunikace uživateli (nevyžadujeme, aby
uživatel, nebo aplikace plně pochopila parametry hardwarového propojení v síti).

-

Možnost výměny dat mezi sítěmi, i když nejsou přímo propojeny.

-

Všechny stanice v síti sdílejí jednotnou sadu identifikátorů.

-

Nezávislý soubor operací pro základní síťovou komunikaci.

3.4

Architektura internetu

Fyzicky lze propojit jednotlivé sítě pouze pomocí stanice, která se váže k oběma sítím
současně, ale toto fyzické propojení ještě zdaleka není zárukou spolupráce s dalšími
stanicemi. Proto vyvstala potřeba konstrukce speciálního síťového prvku, umožňujícího

7

přenos paketů z jedné sítě do druhé. Takováto zařízení se nazývají internetové brány,
nebo směrovače (gateway nebo router).
Názorný příklad takovéhoto propojení je znázorněn na Obrázku 2. Router zajišťuje
směrování paketů mezi stejnorodými sítěmi tak, že zachycuje pakety náležící Síti 1 od
Sítě 2, odesílá jí je a naopak. Naproti tomu brána spojuje nestejnorodé sítě při zajištění
konverze jednotlivých protokolů.
Na obrázku slouží mraky k označení fyzické sítě, protože přesná hardwarová
specifikace pro směrovací protokol není důležitá.

Obrázek 2: Dvě fyzické sítě propojené pomocí routeru (brány).

3.5

Propojení prostřednictvím IP směrovačů

Ačkoli Obrázek 2. ilustruje základní mezi-síťovou propojovací strategii, je značně
zjednodušující. Ve skutečném Internetu, který zahrnuje mnoho sítí a směrovačů,
každý router musí vědět i o následujících sítích za sítí, ke které je aktuálně připojen. Pro
příklad jsou na Obrázku 3. Zobrazeny tři sítě propojené pomocí dvou směrovačů
(routerů).

Obrázek 3: Sítě propojené pomocí routerů.

V tomto příkladu musí Router1 přenést ze Sítě 1 do Sítě 2 všechny pakety určené
pro stanice v Síti 2 a Síti 3. Pro internet složený mnoha sítí by bylo rozhodování o
směrování paketů příliš složité. Proto architektura TCP/IP zavedla jednoduché
pravidlo, a to že směrovače určují pouze cílovou síť a ne i cílovou stanici, tato zdánlivě
jednoduchá abstrakce umožnila masové rozšíření sady protokolů TCP/IP.
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Obrázek 4: Princip základního směrování TCP/IP.

Na Obrázku 4. vlevo je znázorněn uživatelský pohled na strukturu TCP/IP ve které
se každá stanice připojuje k jedné rozsáhlé síti a vpravo je struktura fyzických sítí a
směrovačů, které zajišťují spojení.
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4

VRSTEVNÍ PROTOTYP PROTOKOLU

Tento oddíl se zabývá strukturou softwaru uživatelských stanic a směrovačů, které
provádějí síťové směrování. Představuje obecný princip vrstvení dle standardu ISO OSI,
ukazuje, jak členění na jednotlivé vrstvy dělá vytváření síťových protokolů jednodušší a
srozumitelnější a popisuje cestu síťových datagramů při přechodu přes sadu protokolů
TCP/IP.

4.1

Potřeba více specifických protokolů

Dle předchozí definice musí mít protokoly pouze jediné určení, nebo je vyžadována
znalost detailů síťové komunikace bez závislosti na konkrétním dodavateli síťového
hardwaru.
Podobně jako jazyk symbolických instrukcí, některé protokoly slouží k definici
komunikace přes fyzickou síť (například ke správnému formátu Ethernet rámce, nebo
definici přístupu k síti), a jiné naopak k navázání a ukončení této komunikace, nebo
šifrování přenosu. Standard ISO OSI v této hierarchii zastupuje vyšší programovací
jazyk, který sdružuje všechny nižší protokoly do jednoho kompaktního celku.
Komplexní datové komunikační systémy nevyužívají pouze jediný protokol pro
zvládnutí všech přenosových úkolů, místo toho vyžadují sadu mezi sebou
spolupracujících protokolů, někdy také nazývanou jako rodinu nebo soupravu
protokolů.
Důvod k tomuto kroku je jednoduchý, stačí připustit možnost chybovosti datového
přenosu:
•

Selhání hardwaru
Stanice, nebo směrovač může selhat, buď pro to, že dojde k selhání hardwaru,
nebo z důvodu havárie operačního systému. Může selhat propojení mezi
jednotlivými sítěmi, či dojít k jejich náhodnému odpojení. Softwarový protokol
potřebuje zajistit odhalení takovýchto poruch, a pokud je to možné, jejich
odstranění.

•

Přetížení sítě
I když všechny hardwarové a softwarové komponenty pracují správně, sítě mají
omezené kapacity, které mohou být překročeny. Softwarový protokol vyžaduje
nástroje pro potlačení tohoto problému.

•

Zpoždění paketů, nebo jejich ztráta
Občas pakety nabudou extrémně velkého zpoždění, nebo jsou ztraceny.
Softwarový protokol musí zaznamenat tuto ztrátu, nebo se přizpůsobit dlouhému
čekání.
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•

Poškození dat
Elektrické nebo magnetické rušení může být příčinou poškození obsahu dat.
Softwarový protokol musí zajistit bezchybnost přenosu.

•

Duplicita, nebo nelegitimní pořadí paketů
U sítí, které nabízejí více tras, může docházet k doručování paketů mimo pořadí.
Softwarový protokol potřebuje měnit pořadí doručených paketů a odstranit
duplicity.

Celkově vzato všechny problémy se zdají nepřekonatelné. Při použití analogie
s programovacím jazykem, když rozdělíme problémy do dílčích částí (kompilátor,
assembler, link editor a loader) umožníme programátorovi soustředit se na jeden
problém nezávisle na ostatních částech. Struktura ISO OSI je navržena obdobně.

4.2

Koncepce vrstev protokolu

Rozdělením jednotlivých částí protokolu do svislých vrstev zajistíme vyřešení problému
vždy v k tomu specializované části protokolu.
Odeslání zprávy aplikačním programem z aktuální stanice na jinou znamená projít
formátovací sekvencí jednotlivých vrstev, směrováním zprávy přes síť a zpětným
rozklíčováním zprávy na straně příjemce. Každá vrstva rozhoduje o správnosti zprávy a
jejím vhodném formátu na základě typu a cílové adrese zprávy.
Model ISO OSI byl vybudován pouze k popisu protokolů pro jedinou síť,
neobsahuje tedy specifickou vrstvu pro síťové směrování, naproti tomu sada protokolů
TCP/IP ano. Jak je vidět na zjednodušeném směrovacím schématu TCP/IP, který je
znázorněn na Obrázku 5, stanice odvysílá zprávu, internetová vrstva (také nazývaná
jako vrstva IP) zakóduje zprávu do datagramů a odešle ji do Sítě 1, následně je
směrována na výchozí rozhraní, pokud se příjemce zprávy nenachází v dané síti.
Mezilehlé směrovače určí její další postup přečtením cílové adresy v IP datagramu.
Předání datagramu do vyšších vrstev protokolu se děje pouze na straně příjemce.
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Obrázek 5: Zjednodušené směrovací schéma TCP/IP.

4.3

Protokol X.25 a jeho vztah k OSI modelu

Navzdory tomu, že bylo původně vydáno jako koncepční model a ne jako
implementační průvodce, vrstevní schéma OSI bylo základem pro návrh několika
protokolů.
Mezi protokoly založenými na OSI modelu je nejznámější a nejpoužívanější právě
sada protokolů X.25. Byl přijat Mezinárodní Telekomunikační Unií jako standard
propojení veřejných datových sítí a stal se velmi populární zvláště v Evropě.
V koncepci X.25 funguje počítačová síť na bázi telefonního seznamu. Předpokládá,
že se síť sestává z komplexního balíčku přepínačů, které obsahují informace potřebné
ke správnému směrování paketů. Stanice se nepřipojují přímo na komunikační linku,
ale na místo toho k jednomu ze síťových přepínačů pomocí sériové linky.
•

Aplikační vrstva
Zahrnuje aplikační programy využívané v síti. Kupříkladu programy pro přenos
souborů, nebo elektronickou poštu.

•

Prezentační vrstva
Obsahuje mnoho funkcí, které využívají aplikační programy při přenosu dat v síti.
Typickým příkladem je postup, jak formátovat text nebo grafiku do bitových toků.
Tento standard se nazývá Abstract Syntax Notanion (ASN.1), využívá ho i protokol
SNMP z rodiny protokolů TCP/IP.

•

Relační vrstva
Výbor ISO shledal záležitost vzdáleného terminálového přístupu natolik zásadní, že
nadefinoval celou jednu vrstvu k jejímu zvládnutí.

•

Transportní vrstva
Poskytuje end-to-end (koncovou) spolehlivost zajištěním komunikace mezi
zdrojovou a cílovou stanicí.
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•

Síťová vrstva
V protokolu X.25 je komunikace mezi stanicí a přepínačem striktně oddělena od
přenášených dat.
Dle referenčního modelu ISO síťová vrstva obsahuje funkce pro vymezení
vzájemných vztahů mezi stanicemi v síti. Definuje základní jednotku přenosu v síti,
zahrnuje pojem adresování, směrování a řeší problémy s přetížením sítě. Pakety
definované protokoly síťové vrstvy mohou být větší než rámce přenášené na
linkové vrstvě.

•

Linková vrstva
Protokol X.25 určuje formát přenášení dat mezi hostiteli a přepínání rámců.
Vzhledem k tomu, že síťový hardware přenáší pouze proud bitů, vrstva musí
stanovit formát rámce a rozpoznávání hranice rámce, dále obsahuje detekci chyb
(kontrolní součet) a konečně z důvodu nespolehlivého přenosu specifikuje formát
potvrzování rámce.

•

Fyzická vrstva
X.25 určuje standard pro fyzické propojení mezi hostitelskými stanicemi a síťovými
přepínači, stejně jako postupy používané pro přenos paketů od vysílače k příjemci.

V modelu OSI vrstva určuje fyzické propojení, včetně charakteristik napětí a proudu.

4.4

TCP/IP vrstevní model

Vrstevní model nevznikl dle pokynů normalizační komise, ale místo toho vyplynul
z výzkumu, který vedl k tvorbě sady protokolů TCP/IP. Koncepce TCP/IP je rozdělena do
pěti vrstev – čtyřech softwarových, které jsou postaveny na páté hardwarové vrstvě.
Hlavní protokoly z rodiny TCP/IP v porovnání s architekturou ISO OSI jsou zobrazeny na
Obrázku 1.
•

Aplikační vrstva
Na této nejvyšší vrstvě uživatelé spouštějí aplikační programy, které slouží
k přístupu ke službám. Aplikace při odesílání a přijímání dat spolupracují s jedním
z protokolů transportní vrstvy.

•

Transportní vrstva
Prvořadým úkolem transportní vrstvy je poskytovat komunikaci mezi aplikačními
programy. Zajišťuje spolehlivost přenosu, bezchybnost, regulování toku dat a
potvrzování doručení. Dělí zprávu na pakety a určuje jejich cestu sítí. Transportní
vrstva musí přijímat data z několika aplikačních programů, jejich rozlišení je
zajištěno definicí tzv. portů.
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•

Vrstva IP (síťová)
Síťová vrstva přenáší komunikaci z jedné stanice na druhou. Přijímá požadavky
k odeslání paketů z transportní vrstvy a určuje zařízení, na které se mají vysílat.
Toto formátování paketu se nazývá datagram. Obsahuje směrovací algoritmus,
proto určuje příslušné rozhraní přenosu.

•

Vrstva síťového rozhraní
Zajišťuje odesílání a přijímání rámců od konkrétních zařízení. Skládá se z ovladače
síťového zařízení (pro lokální síť), nebo z komplexního subsystému, který používá
vlastní datové spojení.

Obrázek 6: Příklad zapouzdření dat protokolu Telnet.

4.5

Rozdíly mezi ISO a TCP/IP vrstevním modelem

Mezi schématy ISO X.25 a TCP/IP existují dva důležité rozdíly. První je úzce spjatý se
spolehlivostí systému, zatímco druhý zohledňuje umístění řídících prvků.

4.5.1 Linkový vs. end-to-end (koncový) způsob zajištění spolehlivosti
Podstatný rozdíl mezi protokoly X.25 a TCP/IP spočívá v přístupu k zajištění
spolehlivého přenosu datových služeb.
V modelu X.25 program detekuje a zpracovává chyby ve všech jeho vrstvách. Na
linkové vrstvě protokol zaručuje správnost všech paketů odeslaných mezi stanicí a
přepínačem. Kontrolní součet je připojen bez výjimky ke každému paketu a je
vyžadováno jeho potvrzení. Linkový protokol také obsahuje obnovovací algoritmy a
algoritmy hlídání vypršení času, které zabraňují ztrátě dat a poskytují automatické
zotavení po selhání hardwaru.
Naproti tomu TCP/IP zakládá návrh svých vrstev na myšlence, že spolehlivost je
pouze end-to-end (koncový) problém.
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Filozofie je jednoduchá: vytvoření propojení s připuštěním možnosti ztráty dat
nebo jejich poškození na jednotlivých zařízeních, aniž by se je snažil obnovit. Ve
skutečnosti totiž jen malá část softwarového vybavení vyžaduje naprostou
spolehlivost. Výsledné osvobození od potvrzování usnadňuje směrování rámců v síti,
tak že mezilehlé směrovače mohou bez větších problémů zahodit poškozené rámce,
dále mohou zahazovat rámce při překročení kapacity front, nebo vypršení časového
limitu tam, kde síť poskytuje při tomto rozvržení optimálnější cestu, aniž by informoval
zdroj nebo cíl komunikace. Obnovení ztracených paketů se provádí pouze na základě
žádosti vysílací a přijímací stany, a tak je zajištění spolehlivosti TCP/IP na rozdíl od X.25
implementováno pouze do jedné vrstvy.

4.5.2 Umístění řídících prvků komunikace
Další rozdíl mezi filozofiemi se naplno projeví, když zvážíme umístění řízení a kontroly
komunikace.
Dle definice protokolu X.25 je síť nástroj který poskytuje dopravní služby pro
stanici a nabízí služby kontroly přístupu a sledování provozu. Síť také nabízí řešení
problémů směrování, řízení toku dat a potvrzování komunikace.
V kontrastu s tím, TCP/IP vyžaduje interakci stanice u nastavení téměř všech
síťových protokolů. Kupříkladu je to realizace detekce chyb a obnovování ztracených
paketů, směrování a řízení sítě zpracováváním ICMP zpráv.
Proto pro náš účel mnohem více vyhovuje jako předloha pro inovativní směrovací
protokol rodina protokolů TCP/IP, jelikož nahrazením jednoho směrovacího protokolu
naším modelem nezpůsobí havárii celého systému.
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5

SMĚROVÁNÍ: ZÁKLADY, VRSTVY A ALGORITMY

Předchozí kapitoly se zaměřili na definici nejzákladnějších mechanizmů směrování dat
v počítačové síti. Při tom bylo předpokládáno, že dané směrovače vždy obsahují
správné cesty a stanice si pouze pomocí ICMP paketů vybírají žádané routry.
Tato kapitola již připouští rozdělení internetu do páteřních sítí, které se následně
skládají z více podružných sítí. Použité příklady jsou z důvodu uniformity návrhu
protokolu zaměřeny na globální internet, ale princip je totožný i u menších sítí.

5.1

Původ směrovacích tabulek

V kapitole Směrovací koncepce a architektonický model bylo definováno poskytování
aktivního propojení mezi sítěmi pomocí směrovačů, kde každý z nich propojí dvě nebo
více fyzických sítí na úrovni přepínání datagramů, které přicházejí na síťové rozhraní.
S výjimkou přímo propojených stanic v síti je veškerý datový provoz odkloněn na
routry, které směrují datagramy do jejich cílové destinace. Datagram cestuje mezi
routry, do té doby, dokud nedosáhne routru přímo připojeného k síti koncové stanice.
To znamená, že systém routrů tvoří základní architekturu internetu.
I když jsme definovali základní algoritmy předávání datagramů, stále není určeno
jak stanice a směrovače získávají informace pro směrování. Tyto informace mají dva
aspekty, a to jak směrovače získávají tyto informace a jaké hodnoty by měly být
uloženy ve směrovacích tabulkách. Obě možnosti jsou závislé na architektonické
složitosti, velikosti modelu a administrativní politice.
Obecně platí, že stanovení směrovacích tras závisí na jejich inicializaci a
aktualizaci. Každý směrovač při inicializaci komunikace musí definovat soustavu přímo
připojených sítí a následně aktualizovat směrovací tabulky (například při selhání
sítového rozhraní).

5.2

Směrování s použitím pouze částečných informací

Hlavní rozdíl mezi směrovači a stanicemi v síti je, že stanice obvykle nemají dostatečné
informace o struktuře sítě, ke které se připojují a uživatelé z pravidla neznají číselné
vyjádření cílových adres.
Ve skutečnosti mnoho sítí má uloženo pouze dvě adresy ve směrovací tabulce, a
to pro lokální síť a výchozí trasu pro okolní směrovače, proto vyšle všechny ne-lokální
datagramy rovnou na výchozí směrovač. Stanice tedy může úspěšně doručit paket, i
když má jen částečné informace o přenosové cestě, protože se může spolehnout na
výchozí směrovač.
Směrovače jsou oproti tomu závislé na jejich směrovacích tabulkách, lze sice
stanovit přenosovou cestu bez znalosti směrovacích informací, ale tento postup se
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rovná hledání cesty v cizím státu bez znalosti jazyka a bez mapy. Je sice možné najít
trasu pouze pomocí ukazatelů (informačních cedulí). Ale tento způsob je velmi
zdlouhavý. Hlavní otázka se v tomto kontextu týká správnosti vybrané cesty a
vzdálenosti, které musí paket urazit.
Pokud si jako příklad uvedeme hvězdicovou topologii, kde se všechny cesty sbíhají
v centrálním bodě, musíme zajistit, aby centrální bod obsahoval informace o všech
možných destinacích. Jako opačný extrém poslouží systém libovolně rozprostřených
cest, kde bychom museli na každé z křižovatek umístit údaje o všech možných
destinacích s identifikátorem délky cesty. Ani jeden z těchto architektonických extrémů
není v reálu využitelný. Model centrální křižovatky selže se vzrůstajícím provozem,
protože žádný stroj není dostatečně rychlý, aby mohl sloužit jako centrální přepínač.
Na druhou stranu uchovávání informací o všech možných destinacích na všech
routerech je značně nepraktické, protože to vyžaduje přeposílat velké množství
informací kdykoli dojde ke změně, nebo vždy když Administrátor potřebuje ověřit
konzistenci sítě.
Proto hledáme řešení, které umožňuje řízení skupin směrovačů samostatně a
přidávat nová síťová propojení beze změny ostatních směrovačů.

5.3

Původní směrovací architektura internetu

V začátcích architektury TCP/IP byly výzkumné pracoviště napojeny na systém
ARPANET, který sloužil jako páteřní síť. Při prvních pokusech o rozšíření sítě bylo třeba
nakonfigurovat směrovací tabulky pro nová pracoviště ručně. Jak internet začal
narůstat, stávala se ruční údržba tras nepraktickou a potřeba automatických
mechanizmů údržby směrovacích tabulek naopak rostla.
Designéři zvolili směrovací architekturu, která se skládala z malého množství
směrovačů, které stále obsahovaly kompletní informace o směrovacích cestách a větší
soubor vzdálených směrovačů z pouze částečnými informacemi.
Výhodou použití dílčích informací v odlehlých směrovačích je umožnění správy
místní struktury bez ovlivnění ostatních částí internetu, nevýhodou je, že zavádí
možnost nesrovnalostí, které dělají vzdálené trasy nedosažitelné.

5.4

Automatické vytváření směrovacích cest

Mohlo by se zdát, že automatické mechanizmy vytváření cest nejsou pro malé sítě
potřeba, ale tyto sítě nejsou statické, jelikož zde existuje možnost ztráty spojení, nebo
přetížení sítě. Cílem automatických směrovacích mechanizmů není jen nalezení
správné cesty, ale i průběžná aktualizace směrovacích informací.
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5.4.1 Směrování na základě vektoru vzdálenosti
Termín vektor vzdálenosti (Distance Vector nebo Belman-Fordův algoritmus) odkazuje
na třídu algoritmů routru používaných k rozesílání informací o směrování.
Princip spočívá v tom, že směrovač vede seznam všech možných rootovacích cest
ve svojí tabulce. Při inicializaci si směrovač zapíše seznam všech přímých spojení v síti,
v každé položce je uvedena cílová síť a vzdálenost k této síti, která se měří ve skocích
(hopech).
Tabulka 1 ukazuje počáteční stav na routru připojeném ke dvěma sítím.
Tabulka 1: Počáteční stav směrovací tabulky se seznamem přímo připojených sítí.

CÍL
KOMUNIKACE

VZDÁLENOST CESTA

Síť 1

0

Přímá

Síť 2

0

Přímá

V pravidelných intervalech pošle každý směrovač kopii své tabulky na ostatní
přímo připojené routry. Při příchodu zprávy od routru B na router A, A prozkoumá
zprávu, a pokud najde nový záznam nebo cestu s nižší metrikou, než má uloženu
doposud, zapíše tyto informace do svojí tabulky. Tento scénář zobrazuje Tabulka 2.
Tabulka 2: Aktualizace směrovacích adres.

CÍL
VZDÁLENOST
KOMUNIKACE

CESTA

CÍL
VZDÁLENOST
KOMUNIKACE

Síť 1

0

Přímá

Síť 1

2

Síť 2

0

Přímá

Síť 4

3

Síť 4

8

Router E

Síť 17

6

Síť 17

5

Router C

Síť 21

4

Síť 24

6

Router B

Síť 24

5

Síť 30

2

Router D

Síť 30

10

Síť 42

2

Router B

Síť 42

3

Všimněte si, že pokud bude hodnota vzdálenosti odeslaná routrem B nabývat
významu n, směrovač A si do svojí tabulky uloží vzdálenost n+1, záznam ve směrovací
tabulce má ještě třetí sloupec, obsahující hodnotu příštího skoku (hopu) neboli přímé
cesty, když směrovač A aktualizuje nebo přidá záznam v reakci na zprávu od routru B,
přiřadí routr B jako přímou cestu pro tento zápis.
Termín vektor vzdálenosti vyplívá z informace zasílané v periodické zprávě. Zpráva
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obsahuje seznam dvojic (C V) kde C označuje cíl komunikace (vektor) a V vzdálenost od
cíle. Přestože je tento algoritmus snadno implementovatelný, má i své nevýhody. Při
rychlých změnách sítě se stává nestabilním (rázové připojení několika cest na jednou,
nebo selhání starých) a navíc se informace mezi routry šíří pomalu, takže než
informace dorazí ke všem routerům, může být již zastaralá.

5.4.2 Směrování podle stavu linky
Algoritmus stavu linky, nebo také upřednostnění kratší cesty (Shortest Path First)
implementuje pro každý zúčastněný routr kompletní směrovací topologii, tedy jakousi
mapu všech připojených směrovačů a sítí.
Namísto zasílání periodických zpráv se seznamy cílových sítí, routr plní dva úkoly:
1. Aktivně testuje stav všech sousedních směrovačů.
2. Pravidelně šíří informace o stavu linky na všechny ostatní směrovače.
Směrovače pravidelně rozesílají krátké zprávy pro zjištění aktuálního stavu přímo
připojených sousedů. V případě kladné odpovědi se záznam uchová po dobu další
periody, v opačném případě se cesta stane nedostupnou. Stavová zpráva není přímou
specifikací cesty, pouze umožňuje komunikaci mezi routry. K definici přenosové cesty
využívá Dijskrtův algoritmus hledání nejkratší cesty v grafu, který vypočítává nejkratší
cestu do všech možných destinací z jednoho zdroje.
Jednou z hlavních výhod algoritmu SPF je, že každý směrovač počítá trasy
samostatně s požitím stejného původního stavu dat, které nejsou závislé na výpočtu
mezilehlých stanic, tedy stav linky je šířen beze změny, prováděním výpočtů jen na
směrovačích je zajištěna konvergence výpočtu, a tudíž velikost zprávy nezávisí na
počtu stanic v internetu. Proto algoritmy SPF poskytují lepší měřítko než výpočet na
základě vektoru vzdálenosti.
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6

VNĚJŠÍ SMĚROVACÍ PROTOKOLY

Předchozí kapitola představuje myšlenku směrování a zabývá se druhem protokolu
využívaného pro výměnu informací, následující kapitola popisuje větší měrou
směrování internetových architektur a ukazuje protokoly pro šíření informací mezi
sítěmi.

6.1

Koncepce autonomního systému

Posloupnost směrovačů, která přenáší paket pouze ke skupině stanic vzniká proto,
že při směrování uvažujeme pouze celkovou architekturu internetu a ne skutečné
rozvržení stanic. Propojení stanic znázorněné na Obrázku 7. by mělo být považováno za
více nezávislých sítí, místo toho je toto uskupení posuzováno jako jediný systém, který
má pod kontrolou více samostatných sítí, tím pádem sítě a směrovače spadají pod
jeden správní orgán a ten zaručuje, že vnitřní cesty zůstanou konzistentní a provozu
schopné a navíc určuje směrovač pro připojení k internetu.
Pro účely směrování se takováto skupina směrovačů nazývá autonomním
systémem. Směrovače v autonomním systému si mohou určit vlastní mechanizmus
zjišťování, šíření, ověřování a kontrolu konzistence tras. Každá změna směrovacích
protokolů v rámci autonomního systému je provedena bez ovlivnění ostatních.

Obrázek 7: Příklad napojení více směrovačů a sítí k páteřní síti.
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6.2

Exterior Gateway protokol

Dle architektury ISO OSI je Exterior Gateway Protokol (EGP) protokol sloužící
k předávání informací o směrování mezi dvěma autonomními systémy.
Ve struktuře TCP/IP je k tomuto účelu využíván Border Gateway Protokol (BGP).
Při výměně informací mezi autonomními systémy, každý určí směrovač pro
implementaci BGP algoritmu, následně se inicializuje spojení. Jelikož musí routr
komunikovat s jiným autonomním systémem je pro komunikaci vybrán okrajový
(hraniční) směrovač.

Obrázek 8: Koncepce využití BGP protokolu k propojení autonomních systémů.

Na Obrázku 8. směrovač R1 shromažďuje informace o autonomním systému 1 a
odesílá je routru R2 pomocí BGP protokolu, směrovač R2 poskytuje informace o
autonomním systému 2.

6.2.1 Vlastnosti BGP protokolu
Protokol BGP je neobvyklý hned v několika směrech:
-

Nepoužívá čistě vektorový ani linkový algoritmus určování směrovacích cest.

-

Umožňuje komunikaci pouze autonomních systémů.

-

Upravuje formát komunikace a řeší kolize při přenosu.

-

Šíří informace o dosažitelnosti sítí mezi autonomními systémy.

-

Vektorová část přenáší při komunikaci parametry vzdálenosti a dalšího skoku.

-

Na rozdíl od čistě vektorových protokolů odlišuje dosažitelnost stanic uvnitř a vně
autonomního systému.

-

Používá TCP protokol pro veškerou komunikaci.

-

Obsahuje informace o cestě, proto umožňuje rozpoznat řadu autonomních
systémů podél cesty.

-

Po základní inicializaci sítě přenáší již jen změny v topologii.

-

Spolu s IP adresou přenáší i masku stanice.

21

-

Podporuje agregaci cílů (jedna směrovací položka představuje více cílů).

-

Umožňuje autentizaci odesílatele.

6.2.2 Definice směrovacích algoritmů BGP směrovače
BGP definuje několik jednoduchých typů zpráv:
-

Open (Obsahuje číslo verze, ASN, hold_time, BGP router ID. Posílá se při
navazování spojení mezi sousedy.

-

Keep_alive(Ověření zda soused stále žije dle odpovídajícího hold_timu.)

-

Update (Přenáší informaci o cestě, neboli o posloupnosti, obsahuje seznam sítí
dostupných touto cestou.)

-

Notification (Posílá se v případě chyby, obsahuje její popis.)
Základní směrovací atributy:

•

Well-known mandatory: atribut který musí povinně podporovat každá
implementace BGP a který je přítomný při každém popise cesty.

•

Well-known discretionary: tento atribut je již nepovinný.

•

Optional transitive: atribut, který nemusí podporovat každá implementace BGP,
avšak musí ho přeposlat sousedům, i pokud mu nerozumí (tranzitivita).

Jako referenční prvek zde byl použit veřejně dostupný BGP směrovač Univerzity
v Oregonu [40][41]. Výpis základních parametrů směrovací tabulky veřejné zóny
internetu se nachází v příloze A.

6.3

Gateway-to-Gateway protokol

Původní architektura internetu používala k výměně směrovacích informací Gatewayto-Gateway protokol (GGP). Je ukázkovým příkladem vektorového směrování, ačkoli
dokáže směrovat pouze celé sítě a není součástí standardu TCP/IP, byl navržen
obdobně jako protokoly TCP a UDP. Každá zpráva obsahuje hlavičku identifikující typ
zprávy a formát přenosového pole.
Při přidání nového routru do systému nedochází k úpravě stávajících, ale je mu
přidělen jeden nebo více přímých sousedů. Sousední routry již obsahují směrovací
informace, proto nový routr pouze akceptuje sousedy a sousedé následné odešlou
informace o novém routru ostatním. Routry v podstatě jen inzerují sítě, kterých mohou
dosáhnout a s nimi i náklady na jejich dosažení.
GGP měří vzdálenost v počtu skoků, což se může ne vždy ukázat plně efektivní.
Například cesta procházející přes tři optické sítě je mnohem rychlejší než cesta,
procházející přes dvě metalické, přesto je vyhodnocena jako efektivnější, proto mnohé
směrovače používají algoritmus navýšení skoků pro pomalejší sítě.
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7

VNITŘNÍ SMĚROVACÍ PROTOKOLY

Tato kapitola doplňuje přehled síťového směrování zkoumáním způsobu směrování
uvnitř autonomních systémů.

7.1

Routing Information Protokol

Je jeden z nejpoužívanějších vnitřních směrovacích protokolů. Původně byl navržen,
k provádění směrování a přenášení informací v lokální síti University Berkeley
v Kalifornii a založen na všesměrovém vysílání směrovacích rámců pro rychlé
zmapování sítě.
Základem protokolu RIP je jednoduchá implementace algoritmu vektoru
vzdálenosti pro směrování dat v lokálních sítích. Dělí účastníky na aktivní a pasivní,
aktivní účastníci přeposílají své cesty ostatním, kdežto pasivní výhradně aktualizují své
směrovací tabulky. Pouze směrovač může běžet v aktivním režimu, stanice musí použít
pasivní režim. Routr v aktivním režimu vysílá aktualizaci směrovací zprávy každých 30
vteřin. Každý záznam obsahuje soubor dvojic, kde každý prvek obsahuje IP adresu a
vzdálenost (počet skoků) k dané síti, což v reálu odkazuje na počet směrovačů, přes
které musí datagram přejít od vysílače k přijímači. Použití počtu přeskoků pro výpočet
nejkratší cesty ale ne vždy vrací optimální výsledky, jak jsme již popsali v kapitole 5.4.1
Směrování na základě vektoru vzdálenosti, ve stejné kapitole byl také vylíčen i
algoritmus aktualizace směrovacích tabulek.
RIP zavádí několik pravidel pro zlepšení efektivity a spolehlivosti směrování.
Kupříkladu při určování cesty musí platit hystereze neboli ponechání stávající cesty,
pokud by měla být nahrazena cestou s vyšší či stejnou metrikou. Dále obsahuje
mechanizmus zneplatnění cesty, kdy stanice zavrhne trasu při vypršení 180-ti
sekundového časovače, během kterého nedostane obnovovací zprávu.
RIP zvládá tři druhy chyb způsobených směrovacím algoritmem:
1. Přijmutí preventivních opatření pro zabránění směrovacích smyček v síti.
2. Stanovení maximální hodnoty přeskoků (16), aby nedocházelo k nestabilitám sítě.
3. Nastavení mechanizmu zrychlení konvergence směrovacích tabulek (technika split
horizont).
Vzhledem k tomu že RIP byl navržen pouze pro použití s class full sítěmi, RIP verze
1. nepracuje s maskou podsítě. Umožňuje směrovači identifikovat pouze trasu pro
podsíť a ne již identifikaci dané satanice pomocí masky.
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7.2

RIP verze 2

Omezení v interpretaci síťových adres znamená, že verze 1. nemůže adresovat
podsítě proměnné délky nebo adres CIDR.
Verze 2. již obsahuje definici síťové masky, aktualizace zahrnují i masku dalšího
skoku (next hop), což zabraňuje vytváření síťových smyček a podstatnou měrou
urychluje konvergenci směrování a odolnost vůči chybám přenosu.

7.3

Hello protokol

Je zástupcem použití algoritmu směrovací metriky (routing metric), neboli metrického
zpoždění, oproti RIP, který využívá algoritmus počítání přeskoků (hopů).
Ačkoli je již zastaralý, je významným příkladem směrovací politiky, jelikož byl
využit u původních NFSNET páteřních směrovačů. Nabízí dvě funkce:
1. Synchronizuje hodiny na všech zainteresovaných strojích.
2. Obsahuje algoritmus výpočtu nejkratší cesty.
Stroje si tak v pravidelných intervalech vyměňují tabulku nejrychlejších cest
k sousedním stanicím. Před přenosem paketů stanice vloží do zprávy informaci o jejím
aktuálním čase a přijímač vypočítá zpoždění pomocí vlastního hodinového ukazatele.
Hello zprávy tak umožňují účastnickým stanicím výpočet nové trasy využitím
upraveného algoritmu vektoru vzdálenosti.
Vyžití časového zpoždění ale kvůli nestabilitám systému způsobuje zkreslení délky
přenosových cest, proto již není využíván u žádného směrovacího protokolu.

7.4

OSPF protokol

V kapitole 5.4.2 Směrování podle stavu linky, která se zabývala definicí linkového
směrovacího algoritmu, jsme představili jádro OSPF protokolu.
Open SPF protokol řeší hned několik směrovacích překážek:
-

Jak již samotný název napovídá, otevřený standard který je možno implementovat
bez jakýchkoli licenčních poplatků přiměl mnoho prodejců na podporu OSPF,
v důsledku toho se stal plnohodnotnou náhradou proprietálních protokolů.

-

Obsahuje definici typu směrovací služby. Správci tak mohou nastavit několik
směrovacích tras s rozdílnou prioritou pro každou službu. Při směrování
datagramu směrovač volí trasu i dle informací v IP záhlaví, proto jako první nabízí
QoS.

-

Umožňuje vyvažování zátěže přenosu. Pokud je definováno více přenosových cest
pro jeden cíl, rozděluje stejnoměrně komunikaci na všechny cesty.
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-

Za účelem rychlejšího růstu a snadnější správy sítě, definuje mechanizmy rozdělení
sítě do oblastí, z nichž každá tvoří samostatnou jednotku, a tak více skupin v rámci
dané topologie může spolupracovat při použití algoritmu OSPF, i když si každá
skupina zachovává možnost měnit svou vnitřní topologii nezávisle na ostatních.

-

Podporuje různá autentizační schémata pro jednotlivé oblasti pro zaručení
připojení pouze důvěryhodných směrovačů. A tak předcházet odposlouchávání
komunikace třetí stranou, jak to umožňoval například RIP.

-

Zahrnuje podporu host-specific podsítí (podsítí proměnné délky) a CIDR adres.

-

Pro zajištění maximální flexibility systému, dovoluje správcům definici virtuálních
spojení směrovačů (možnost definice virtuálního spojení dvou směrovačů, když to
vyžaduje komunikaci přes tranzitní sítě).

-

Umožňuje výměnu směrovacích informací získaných i z vnějších zdrojů a
zohlednění získaných informací při odesílání zprávy.

7.4.1 Výpočet metriky OSPF
Kritérium posouzení nejvýhodnější cesty se u protokolu OSPF nazývá metrika (cost). Je
to číslo v rozsahu 1 až 65535 vypočtené pro každý směrovač v dané síti.
Čím je číslo menší, tím více bude daná cesta preferována. Je automaticky
vypočítána z šířky přenosového pásma (bandwidth) daného rozhraní dle vztahu
uvedeného níže. [38]

Kupříkladu linka s přenosovou rychlostí 64kbps bude mít cenu 100 000 000/65535
= 1526. Dle uvedeného vztahu je patrné že linky s vyšší přenosovou rychlostí (Fast
Ethernet a Gigabit Ethernet) budou mít shodnou cenu 1, proto se v části návrhu
protokolu budeme blíže zabývat tímto problémem nepoměru ceny.
Dá se jednoduše vyřešit buď zvýšením konstanty k, nebo ručním přiřazením ceny
cesty danému rozhraní. Výsledná cena cesty je pak dána součtem cen všech rozhraní,
které se podílí na doručení paketu k cíli.
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7.4.2 Formát záhlaví OSPF
Záhlaví protokolu OSPF má standardní délku 20B, je zobrazeno v Tabulce 3.
Tabulka 3: Záhlaví protokolu OSPF.

V
1B

T
1B

ML
2B

SGIP
4B

AID
4B

CH
2B

AT
2B

A
4B

Význam jednotlivých polí:
-

V
T
ML
SGIP
AID
CH
AT
A

(Version)
(Type)
(Message Length)
(Source Gateway IP)
(Area ID)
(Checksum)
(Autentization Type)
(Autentization)

Verze protokolu OSPF.
Typ zprávy (Hello, LSA, LSR… viz dále).
Délka přenášené zprávy.
Adresa výchozího směrovače.
Identifikátor oblasti.
Zabezpečení záhlaví.
Typ a způsob zabezpečení přenosu.
Data potřebná pro autentizaci entit v síti.

7.4.3 Typy zpráv protokolu OSPF.
-

HELLO - zpráva o dostupnosti sousedních směrovačů v síti.

-

Database Descriptin - popis parametrů při budování databáze sousedních
směrovačů.

-

Link Status Update - informace o změně parametrů linek.

-

Link State Request - změna neaktuální části databáze.

-

Link State ACK - potvrzení změny parametrů sítě.
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8

ANALÝZA KONSTRUKCE NÁVRHU
SMĚROVACÍHO PROTOKOLU

Cílem tohoto oddílu je vytvořit v prostředí Opnet Modeler 16.1 model přenosové sítě,
pro jednodušší monitoring provozu do něj budou zavedeny přenosové služby, jako jsou
HTTP, FTP a VOIP.
Po ověření bez chybné funkčnosti daného modelu, bude implementován
směrovací protokol zajišťující nalezení optimální alternativní trasy i při výpadku
přenosové linky, jež bude jeden z určujících parterů simulací návrhového modelu
protokolu.

8.1

Prostředí OPNET Modeler

Softwarový nástroj OPNET Modeler 16.1 (OM) je moderní program pro simulaci
rozsáhlých přenosových sítí, který byl vyvinut americkou společností OPNET
Technologies, Inc.
Poskytuje rozsáhlou škálu využití především při návrhu, optimalizaci a simulaci
protokolů, služeb a informačních systémů. Hlavní jeho předností je možnost
monitorování a analyzování širokého spektra nejrůznějších charakteristik přenosových
protokolů a statistik síťového provozu a prezentovat je v podobě grafických závislostí
přehledných pro uživatele. Další jeho neocenitelnou vlastností je jeho vysoká rychlost
zpracování dat během samotné simulace a možnost zpracování reálného, až měsíce
trvajícího měření, během několika hodin. [29]
Architektura prostředí OPNET Modeler je koncipována do tří na sobě závislých
částí:
•

Project editor (editor rozmístění sítě).

•

Node editor (editor vlastností daného uzlu).

•

Proces editor (textový editor funkcí jednotlivých procesů).

8.2

Určení rozsahu zkoumané sítě

Následující část práce se zabývá simulací a korekcí parametrů směrovacího protokolu
pro středně velké přenosové sítě v prostředí OPNET Modeler.
Jako předloha pro komunikační model byla vybrána reálná síť laboratoře PA-429,
[11] která byla po konzultaci rozšířena o další alternativní cesty pro jednodušší a vyšší
aplikovatelnost návrhu protokolu.
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8.3

Model sítě

Primární model sítě byl vytvořen pomocí inicializačního tutoriálu a editoru projektu.
Jednotlivé prvky sítě jsou do projektu vloženy pomocí nástroje palety objektů a jsou
jimi následující uzlové a koncové součásti:
-

Routery (objekt ethernet4_slip8_gtwy).
Přepínače (objekt ethernet16_switch).
Servery (objekt ethernet_server).
Klientské stanice (objekt ethernet_wkstn).

Kde tři routry tvoří hraniční směrovače a pět routrů tvoří vnitřní směrovače sítě.
Jednotlivé prvky sítě jsou navzájem propojeny 100Mbps ethernetovou full-duplexní
linkou. Tento základní model sítě je zobrazen na Obrázku 9.

Obrázek 9: Schéma základního modelu sítě.

Součástí projektu jsou také objekty definující konfiguraci datového přenosu
v modelu sítě:
-

Objekt Aplication Config, ve kterém je uložena konfigurace aplikací použitých
v modelu pro simulaci reálného vytížení přenosových cest v síti.
Objekt Profile Config, který slouží k nastavení profilů jednotlivých aplikací, jenž
jsou následně volány koncovými prvky sítě.

Celý projekt je složen z šesti scénářů. První scénář představuje funkční model
přenosové sítě s implementací základních aplikací pro generování provozu v síti, který
je tak stejný pro všechny následující scénáře. Další dva scénáře byly na všech
směrovačích doplněny o protokol RIPv2 se simulací výpadku linky ve scénáři číslo tři.
Do čtvrtého a pátého scénáře byl implementován protokol OSPF s totožnými
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parametry jako ve scénářích pro protokol RIP. Poslední scénář se pak zabývá využitím
získaných informací z předchozích simulací a nastavením optimálních parametrů
schématu inovativního směrovacího protokolu.
Následující text se zabývá podrobným popisem nastavení jednotlivých scénářů.

8.3.1 Scénář 1 – Základní model přenosové sítě
Ve vytvořeném modelu bylo nejdříve nutné nakonfigurovat profily a služby dostupné
pro jednotlivá koncová zařízení v síti.
Aplikace byly nastaveny v kontextové nabídce Edit Atributies v objektu Aplication
Config. V tabulce Aplication Definitions bylo pomocí programu OM vytvořeno šestnáct
základních síťových aplikací, ze kterých byly vybrány programy tak, aby v modelu
přenosové sítě byly rovnoměrně zastoupeny základní služby, tedy HTTP, FTP a VOIP
(Viz. Tabulka 4).
Tabulka 4: Definice aplikací v objektu Aplication Config.

Každé z aplikací bylo možné nastavit různé parametry, avšak v případě našeho
modelu byly všechny hodnoty ponechány ve výchozím nastavení, protože jejich
dodatečná definice by byla již nad rámec parametrů diplomové práce.
V nastavení profilů (objekt Profile Config) bylo třeba v položce Profile
Configuration vytvořit vysílací profily jednotlivých služeb (Viz Tabulka 5).
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Tabulka 5: Definice profilů v objektu Profile Config.

Každému z řádků byla ve sloupci Aplications přiřazena již vytvořená aplikace.
Následně byla nakonfigurována ještě položka Start Time pro optimálnější rozložení
síťového provozu. Ostatní položky tabulky byly ponechány ve výchozím nastavení.
Tabulka 6: Nastavení sloupce Aplications profilu Generace_prov_2.

Po definování konfigurace datového přenosu následovalo nastavení všech
koncových zařízení. Jelikož se jejich konfigurace liší pouze v nepatrných detailech, bude
na následujících řádcích popsána pouze konfigurace Stanice_1 a HTTP_Serveru.
Pro nastavení serveru bylo třeba vybrat profily a aplikace, které má daný server
podporovat. Toho jsme docílili nastavením parametrů v položce Application: Supported
Profiles a Application: Supported Services.
Nastavení atributu Application: Supported Services je názorně zobrazeno v
Tabulce 7.
Tabulka 7: Nastavení Application: Supported Services na serveru HTTP.
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Nastavení klientských stanic bylo poněkud obtížnější. Zde se již musely rozlišovat
služby, které má stanice nabízet, profily které má daná stanice podporovat a ještě určit
zařízení mezi kterými bude komunikace v daném profilu a službě probíhat.
Na dané stanici bylo tedy potřeba nastavit položku Application: Supported Profile
na Generace_prov_1, atribut Application: Destination Preferences, kde se nastavují
partnerské stanice pro komunikaci, tedy na FTP_Server a stanici, která podporuje
Video Conferencing (Light), v tomto případě byla zvolena Stanice_4. Pro ilustraci je
nastavení Stanice_1 vyobrazeno v Tabulce 8.
Tabulka 8: Nastavení atributů Stanice_1.

Nakonfigurováním ostatních koncových stanic byl vytvořen funkční model
přenosové sítě bez implementace směrovacího protokolu.
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8.3.2 Scénář 2 – Model sítě s protokolem RIP
Pro umožnění provádění porovnávání jednotlivých modelů sítě (s protokolem RIP,
OSPF a Inovativním) bylo nutné v OM vytvořit několik různých scénářů, které toto
umožňují.
Po vytvoření duplicitního scénáře ze scénáře Oblast_PA429 bylo možné přistoupit
k včlenění protokolu RIPv2 do modelu přenosové sítě. Nastavování veškerých
parametrů bylo uskutečněno na jednotlivých routerech. Pomocí atributu Protokols ->
IP -> Routing -> Configure Routing Protokol byl nastaven protocol RIPv2 a v menu
Protokols -> IP -> Addressing -> Auto Assign IPv4 Address automatické přiřazení IP
adres jednotlivým routerům z rozsahu adres IPv4.
Následně byla v daném modelu pomocí simulace ověřena konvergence
směrovacího protokolu a dále již tento scénář sloužil pouze jako referenční prvek pro
porovnávání.

8.3.3 Scénář 3 – Protokol RIP s výpadkem linky
Scénář Protokol RIP s výpadkem linky vychází ze scénáře 2 vytvořením jeho kopie a
upravením do podoby, která je zobrazena na Obrázku 10.

Obrázek 10: Schéma modelu protokolu RIP s výpadkem linky.

Tento scénář byl také doplněn o simulaci výpadku přenosových linek v několika
časových intervalech. Tato událost je v OM vyřešena pomocí objektu Failure_recovery,
který je umístěn v paletě objektů.
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Stav linek je přímo editován v atributech tohoto objektu a spočívá ve výběru
konkrétní přenosové linky a konfiguraci statusu, do kterého má daná linka přejít
(výpadek či obnovení). Důležitým parametrem je ještě konfigurace času, kdy ke změně
stavu dojde.
Na Obrázku 11 je tedy znázorněna konfigurace výpadku linky mezi
Páteřními_routry_2, 3 a Koncovým_Routrem_2, který se nachází na hlavní průchozí cestě
mezi koncovými prvky sítě. Touto konfigurací byly získány cenné parametry pro návrh
inovativního protokolu.
Tabulka 9: Parametry konfigurace výpadku linky u protokolu RIP.

8.3.4 Scénář 4 – Model sítě s protokolem OSPF
Podobně jako v předchozích situacích byl vytvořen duplicitní scénář, tentokráte ale ze
scénáře 2 (Oblast_PA429), který byl následně upravován.
Bylo toho docíleno kliknutím na menu Scenarios -> Duplicate Scenario. Do nově
vzniklého scénáře bylo implementováno nastavení stejným postupem jako v případě
protokolu RIP, a to označením všech síťových routrů a pomocí menu Protokols -> IP ->
Routing -> Configure Routing Protokol byl nastaven protocol OSPF a v menu Protokols > IP -> Addressing -> Auto Assign IPv4 Address automatické přiřazení IP adres
jednotlivým routerům z rozsahu adres IPv4.
Následně byla v daném modelu pomocí simulace ověřena konvergence
směrovacího protokolu a dále byl tento scénář opět použit pouze jako referenční prvek
pro srovnání.
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8.3.5 Scénář 5 – Protokol OSPF s výpadkem linky
Tento scénář vychází opět z předchozího scénáře a byl do něj doplněn pouze objekt
simulující výpadek linky. Rozložení tohoto scénáře je patrné z Obrázku 11.

Obrázek 11: Schéma modelu protokolu OSPF s výpadkem linky.

Veškerá nastavení protokolu OSPF zůstala pro tento scénář ve výchozím
nastavení, což bylo následně ověřeno.
Pro nastavení ceny v menu Protokols -> OSPF -> Configure Interface Cost, po
ověření nastavení cest bylo také vhodné ověřit nastavení časovačů OSPF protokolu,
které se provádí v položce Protokols -> OSPF -> Configure Interface Timers. OM využívá
hodnoty časování dle standardu RFC2328, tedy interval rozesílání Hello paketů každých
10s a tím pádem Dead interval 40s.
Vhodným nastavením těchto základních parametrů jsme pro danou síť schopni
zefektivnit směrovací proces o několik procent, jak ukazuje následující simulace
inovativního protokolu.
Konfigurace výpadku linky mezi Páteřními_routry_2, 3 a Koncovým_Routrem_2, je
řešena dle stejného postupu jako v případě scénáře 3 a umožňuje tak bližší porovnání
návrhového modelu pro odlišné směrovací protokoly. Získané údaje budou shrnuty
v části 8. 6 výsledky simulací.
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8.3.6 Scénář 6 – Inovativní směrovací protokol
Poslední scénář tohoto projektu se zabývá implementací nejoptimálnějších parametrů
předchozích scénářů do modelu přenosové sítě tak aby bylo docíleno inovativního
způsobu správy, přeposílání a rozesílání směrovacích paketů v počítačové síti, a tím
umožněno efektivnější předávání informací mezi koncovými entitami.
Tento scénář byl opětovně odvozen z výchozího scénáře 1 (Oblast_PA429).
Program OM bohužel neumožňoval implementaci kompletně celého směrovacího
protokolu, proto bylo nejdříve přikročeno k manuální úpravě parametrů na
jednotlivých směrovačích v části Proces Editor, což se ukázalo jako značně neefektivní a
nerealizovatelné v sítích různých od navrženého modelu.
Proto bylo po konzultaci rozhodnuto o implementaci OSPFv1 protokolu a jeho
následné úpravě za pomoci manuálu pro OM [29] a dalších odborných materiálů
[30][31][32] do podoby určené předchozími scénáři tak, aby bylo dosaženo
optimálnějších parametrů směrovacího protokolu než pro OSPFv2 použitého ve
scénářích 4 a 5. Využití OSPFv1 také vedlo k snazšímu vytváření charakteristik síťového
provozu, které OM vytvářel automaticky bez nutnosti ruční konfigurace.
Pro usnadnění porovnávání jednotlivých scénářů s různými verzemi směrovacích
protokolů byl i do tohoto scénáře vložen objekt pro simulaci výpadku přenosové linky a
následně nakonfigurován dle stejných parametrů užitých ve scénářích 3 a 5. Schéma
posledního scénáře je uvedeno na Obrázku 12.

Obrázek 12: Schéma modelu přenosové sítě s využitím inovativního protokolu.
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8.4

Atributy protokolu

Dle předchozích specifikací bylo přikročeno ke konfiguraci základních procesních
vlastností protokolu. Výčet těchto vlastností udává Tabulka 10.
Tabulka 10: Základní výčet vlastností inovativního protokolu.

Start Time - pomocí tohoto atributu byl nastaven optimální počátek rozesílání
směrovacích informací, tak aby nedocházelo k prodlevám při rozesílání paketů.
External Route Information - tento atribut byl nastaven do polohy Disabled čímž bylo
dosaženo vyšší rychlosti konvergence směrovacího algoritmu (vhodné pouze pro malé
a středně velké sítě).
Address Summarization - pomocí nastavení této položky primárně na koncových
prvcích bylo docíleno rychlejšího přenosu adres sítí o jednotky procent.
SPF Calculation Parameters - úpravou výpočtových parametrů dle vzorce 7.4.1 bylo
docíleno optimálnějších cen metrik, než tomu bylo ve scénářích 3 a5.
Redistribution - pomocí tohoto atributu bylo omezeno rozesílání informací o síti jen
pro určité cesty směrovače (dle RIP protokolu) takovéto nastavení je ovšem výhodnější
pouze pro středně malou síť se známým počtem průchozích směrovačů a jen
nepatrnou změnou síťové topologie v čase. Nastavení tohoto atributu je znázorněno
v Tabulce 11.
Tabulka 11: Redistribution table.
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Interface Information - úpravou tohoto společného atributu bylo dále dosaženo
zprůhlednění topologie sítě. Popis nastavení hlavních parametrů je uveden níže.
Tabulka 12: Interface information table [29].

Router Priority - nastavením této položky byli odlišeny směrovače s horšími parametry
linek a tak byl umožněn rychlejší průchod paketů přes síť.
Process Tag - tímto atributem byly vyspecifikovány odlišné cesty různých tipů paketů
přes danou síť.
Timers - pomocí této položky byly nastaveny parametry rozesílání zpráv protokolu
OSPF popsaných v kapitole 7.4.3. Jejich původní nastavení je uvedeno v Tabulce 13.
Tabulka 13: Timers table [29].

Úpravou těchto individuálních parametrů bylo dosaženo rychlejší konvergence
směrovacích tabulek a vyšší propustnosti směrovacích tras daného přenosového
modelu. Tato konfigurace je ale bohužel příliš specifická pro danou síť a ne všechny
parametry budou moci být uplatněny v dalších oddílech práce.
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8.5

Konfigurace sledovaných charakteristik simulace

V programu OPNET Modeler je možné nastavit pro každý z uvedených scénářů odlišné
sledovací charakteristiky. To se provádí kliknutím na položku v hlavním menu Choose
Individual DES Statistik, kde následně vybereme charakteristiky, které si přejeme
sledovat.
V případě toho projektu to jsou primárně parametry OSPF a RIP protokolu, které
se nachází v položce Global Charakteristik, dále pak parametry rootovacích tabulek
jednotlivých uzlů (Node Charakteristik) a nakonec charakteristiky provozu HTTP, FTP a
VOIP (Global Charakteristik) pro porovnání jednotlivých protokolů.
OM v rámci zvýšení efektivity probíhajících simulací ve výchozím nastavení vypíná
po 240s od startu simulace rozesílání Hello paketů a zabraňuje šíření informací o síti
pro směrovací protokoly, což je ale v našem případě naprosto nežádoucí jev.
Proto je nutné tuto funkci před započetím simulace v nastavení deaktivovat.
Konkrétně pro tento účel slouží menu DES -> Configure/Run Discrete Simulation ->
Simplified. Zde bylo pro správnou funkci modelu nutné nastavit v záložce Simulation
Effciency hodnotu jednotlivých použitých směrovacích protokolů na Disabled.
Nastavení simulací všech scénářů najednou lze provést v menu Scenarios ->
Manage Scenarios, kde nastavíme dobu simulace a sloupec Results nastavíme do
polohy collect. Společné parametry pro všechny simulace tohoto projektu jsou
uvedeny v Tabulce 14. Samotná simulace se pak spustí pomocí tlačítka OK na panelu.
Po dokončení simulace lze výsledky zobrazit kliknutím pravým tlačítkem myši na
pracovní ploše a označením položky View Results.
Tabulka 14: Společné parametry scénářů simulace modelu přenosové sítě.
Parametr
Doba simulace
Počet hodnot
Síťový protokol
Verze IP protokolu

Hodnota
30min
50 000
IP
IPv4

Popis parametru
Udává celkovou dobu provozu v reálné síti.
Počet hodnot naměřený pro jednotlivé charakteristiky.
Označuje typ komunikačních adres v síti.
Verze použitého protokolu.
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8.6

Výsledky simulací

V průběhu vytváření modelu sítě a jednotlivých scénářů byly prováděny simulace
ověřující správnost nastavení aktivních prvků počítačové sítě a služeb.
V této kapitole budou uvedeny pouze průběhy týkající se nastavení směrovacích
protokolů a jejich vlivu na kvalitu služeb v souvislosti s výpadkem přenosové linky ve
scénářích 3, 5 a 6.

8.6.1 Network convergence activity
Jak je vidět ze srovnávacího grafu události network convergence activity zobrazené na
Obrázku 13, čas potřebný pro znovu obnovení směrovacích tabulek při výpadku linky je
díky parametrům nastaveným v kapitole 8.4 asi o 15% nižší než pro stejnou síť se
směrovacím algoritmem OSPF. Protokol RIP je zde použit prakticky jen jako srovnávací
prvek.

Obrázek 13: Graf srovnání průběhů network convergence activity pro různé scénáře.
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8.6.2 Network convergence duration
Pro tuto událost se opět uplatnilo nastavení z oddílu 8.4 pro inovativní směrovací
protokol a i při výpadku linky mezi Páteřními routery 2 a 3 a Koncovým routerem 2 byla
prakticky okamžitě obnovena směrovací tabulka s pomocí alternativní cesty využitím
parametru Interface Information.

Obrázek 14: Graf srovnání průběhů network convergence duration pro různé scénáře.
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8.6.3 Traffic sent/recieved
Průběhy sledovaného scénáře network traffic sent a network traffic recieved se od
sebe prakticky neliší, proto bylo rozhodnuto pouze o zobrazení charakteristiky network
traffic sent (Viz. Obrázek 15) ze které je patrné, že pro optimálnější nastavení položky
Interface Information -> Timers z kapitoly 8.4 je opět ve výhodě model inovativního
protokolu, jelikož zatěžuje síť rozesíláním směrovacích dat pouze při výpadku linky.

Obrázek 15: Graf srovnání průběhů network traffic sent pro různé scénáře.
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8.6.4 VOIP Jitter
Pro úplnost je zde doplněna charakteristika VOIP Jitteru (odchylky zpoždění
sledovaného kmitočtu) jelikož se jedná o jeden z určujících parametrů VOIP.
Kolísání jitteru u scénáře OSPF je způsobeno neznalostí přenosových cest při
výpadku používané linky a tím pádem zahození paketů.

Obrázek 16: Graf závislosti VOPI Jitteru pro různé směrovací algoritmy.

Ostatní, pro náš účel již méně podstatné výsledky simulací jsou uvedeny v příloze
B, nebo se dají vyvolat pomocí archivu programu OM DIP_model.opcfa na přiloženém
CD.
Zároveň byly při simulacích vyspecifikovány parametry inovativního přenosového
protokolu, které budou implementovány do návrhu reálného směrovače pomocí
operačního systému Linux Debian, výsledek tohoto nastavení bude dále rozebrán
v části 9 Porovnání výkonnosti směrovacího protokolu.
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9

POROVNÁNÍ VÝKONNOSTI SMĚROVACÍHO
PROTOKOLU

Poslední kapitola se zabývá porovnáním výkonnostních parametrů reálného směšovače

a prototypu směrovacího protokolu.
V rámci toho byly změřeny parametry směrovače Air Live WL-5470AP v módu
WISP Routr a stanice s operačním systémem Linux Debian doplněným o funkční
prototyp směrovacího protokolu.

9.1

Parametry stanice

Jedná se o běžnou pracovní stanici (počítač) s procesorem Intel Core 2 Duo
s 1024MB RAM pamětí a dvěma síťovými kartami. První z nich je Realtek RTL8110S-32
integrovaná přímo na základní desce podporující standard 100BASE-T a síťovou kartou
RTL8169SB ve slotu PCI s podporou standardu 1000BASE-T.
V počítači je pomocí programu VM WirtualBox spuštěn operační systém Linux
Debian ve verzi standard bez grafických nadstaveb a s využitím níže uvedených
nastavení je do něj implementován prototyp směrovacího protokolu.

9.1.1 Nastavení doplňkových parametrů:
•

Nastavení síťových rozhraní:

Pomocí editace souboru /etc/network/interfaces
iface eth0 inet static
address 192.168.10.1
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.100.252
iface eth1 inet static
address 192.168.20.1
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.100.252
•

Aktivace přeposílání paketů:

Po docílení přeposílání paketů mezi rozhraními (eth 0 a 1) bylo nutné změnit
parametr jádra IP_forward z 0 na 1.
nano /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 1
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•

Nastavení funkcí stavového firewallu

Nastavením balíku iptables (pravidel v řetězcích za sebou) bylo docíleno simulace
směrovacího protokolu na reálné přenosové soustavě. Primárně byly konfigurovány
tabulky filter a mangle[12]. Nejdůležitější části nastavení jsou zobrazeny níže.

Povoleni ICMP provozu pro monitorování
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply
-j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request \
-m limit --limit 1/s -i eth0 -j ACCEPT

TCP/UDP
iptables -A INPUT -p tcp --syn -m limit --limit 5/s -i eth0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 0/0 -i eth0 -d 192.168.10.1 -o eth1 -p TCP \
--sport 1024:65535 -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 0/0 -o eth0 -s 192.168.10.1 -i eth1 -p TCP \
-m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -d 192.168.10.1 -j fast-input-queue
iptables -A OUTPUT -o eth0 -s 192.168.10.1 -j fast-output-queue

Vytváření front
iptables -A fast-input-queue -p icmp -j icmp-queue-in
iptables -A fast-output-queue -p icmp -j icmp-queue-out
iptables -A icmp-queue-out -p icmp --icmp-type echo-request \
-m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A icmp-queue-in -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT

Přístup k sítím (povoleni směrování)
iptables -A INPUT
iptables -A OUTPUT

-j ACCEPT -p all -s 192.168.10.1/24 -i eth1
-j ACCEPT -p all -d 192.168.10.1/24 -o eth1

Povoleni DNS
iptables -A OUTPUT -p udp -o eth0 --dport 53 --sport 1024:65535 \
-j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp -i eth0 --sport 53 --dport 1024:65535 \
-j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 0/0 -i eth0 -d 192.168.10.1 -o eth1 -p TCP \
--sport 1024:65535 --dport 80 -j ACCEPT

Masquerading (many to one NAT)
iptables -A POSTROUTING -t nat -o eth0 -s 192.168.10.1/24 -d 0/0 \
-j MASQUERADE

Přesun paketů na stavový filtr
iptables -A FORWARD -t filter -o eth0 -m state \
--state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -t filter -i eth0 -m state \
--state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
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9.2

WISP Routr

Jedná se primárně o Access point s doplňkovou funkcí směrovače, což ale pro účely
porovnání rychlosti směrování s návrhovým modelem plně dostačuje.
WL-5470AP Patří do řady AP s integrovanými směrovacími službami která
sjednocuje službu přístupu k internetu, hlasové a bezpečnostní služby do jednoho
zařízení. Konfigurace routru byla provedena nastavením vysílacího a přijímacího módu,
nastavením WAN adresy pro jednu část sítě a určením rozsahu DHCP adres pro druhou
část sítě.

9.3

Určení parametrů pro srovnání výkonnosti

Pomocí analyzátoru VePALTX300 je možné provést test dle standardu RFC2544.
Prostřednictvím toho analyzátoru bylo možné v rámci jednoho testu získat informace o
propustnosti, ztrátovosti rámců, zpoždění, kolísání zpoždění a zatížitelnosti sítě.

9.4

Schéma zapojení

Schéma zapojení sítě pro obě varianty je zobrazeno na Obrázcích 17 a 18.

Obrázek 17: Schéma zapojení sítě pro PC s OS Linux [42].
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Obrázek 18: Schéma zapojení sítě pro WL-5470AP [42].
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9.5

Výsledky srovnání

9.5.1 Srovnání propustnosti sítě pro obě varianty zapojení
Tabulka 15: Srovnání výsledků pro měření propustnosti.
Propustnost
Délka rámce [B]

PC Linux
[Mbps]
27,98182
47,97645
51,52051
54,44813
51,38842
52,60493
53,43642
53,56544
52,29773
51,38022
50,72486

64
128
192
256
512
768
1024
1280
1536
1792
2048

[Fps]
54652
46852
33542
26586
12546
8562
6523
5231
4256
3584
3096

WL-5470AP
[Mbps]
[Fps]
76,17587
148781
84,73088
82745
88,98202
57931
92,81741
45321
91,42682
22321
91,32442
14864
93,184
11375
94,52544
9231
93,41338
7602
92,49587
6452
91,48826
5584

Závislost propustnosti na délce rámce
Propustnost [Mbps]

100
80
60
40

PC Linux

20

WL-5470AP

0
64

128

192

256

512

768 1024 1280 1536 1792 2048

Délka rámce [B]

Obrázek 19: Graf závislosti propustnosti sítě na délce přenášeného rámce.

47

9.5.2 Porovnání zpoždění
Tabulka 16: Porovnání výsledků měření zpoždění.
PC Linux
Délka rámce [B]

Propustnost
[Mbps]
27,98
47,97
51,52
54,44
51,38
52,6
53,43
53,57
52,29
51,38
50,72

64
128
192
256
512
768
1024
1280
1536
1792
2048

WL-5470AP

Zpoždění [µs]
90,96
123,42
155,45
175,26
356,25
426,53
587,26
665,42
755,12
845,63
1028,12

Propustnost
[Mbps]
76,17
84,73
88,98
92,81
91,42
91,32
93,18
94,52
93,41
92,49
91,48

Zpoždění [µs]
267,25
183,52
256,36
582,56
436,25
496,53
684,52
736,86
867,23
956,85
1156,42

Závislost zpoždění na délce rámce
1400
Zpoždění [µs]

1200
1000
800
600

PC Linix

400

WL-5470AP

200
0
64

128

192

256

512

768 1024 1280 1536 1792 2048

Délka rámce [B]

Obrázek 20: Graf závislosti zpoždění na délce přenášeného rámce.
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9.5.3 Analýza kolísání zpoždění
Tabulka 17: Srovnání výsledků naměřených hodnot kolísání zpoždění.
PC Linux

WL-5470AP

Délka rámce [B]
Propustnost
[Mbps]
27,98
47,97
51,52
54,44
51,38
52,6
53,43
53,57
52,29
51,38
50,72

64
128
192
256
512
768
1024
1280
1536
1792
2048

Kolísání
zpoždění [µs]
1578
862
925
3562
3123
2236
745
856
1953
2586
3126

Propustnost
[Mbps]
76,17
84,73
88,98
92,81
91,42
91,32
93,18
94,52
93,41
92,49
91,48

Kolísání
zpoždění [µs]
25
98
136
152
206
228
243
368
452
526
789

Kolísání zpoždění [µs]

Závislost kolísání zpoždění na délce rámce
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

PC Linix
WL-5470AP

64

128

192

256

512

768 1024 1280 1536 1792 2048

Délka rámce [B]

Obrázek 21: Graf závislosti kolísání zpoždění na délce přenášeného rámce.
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9.5.4 Srovnání zatížitelnosti směrovačů
Tabulka 18: Srovnání výsledků měření zatížitelnosti směrovačů.
Délka rámce [B]
64
128
192
256
512
768
1024
1280
1536
1792
2048

Průměrný počet rámců
PC Linux
WL-5470AP
26365
64852
13652
26365
5236
12563
724
7231
362
3562
142
2236
42
926
12
423
10
251
8
102
2
36

Počet obsloužených rámců

Závislost zatížitelnosti směrovače na délce
rámce
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

PC Linix
WL-5470AP
64

128 192 256 512 768 1024 1280 1536 1792 2048
Délka rámce [B]

Obrázek 22: Graf závislosti zatížitelnosti směrovače na délce rámce.
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10 ZÁVĚR.
Práce byla zaměřena především na seznámení se s koncepcí základních síťových služeb,
určení architektonického modelu protokolu, definici směrování, směrovacích algoritmů
a současných a minulých směrovacích protokolů.
Dalším cílem bylo vytvořit model reálné přenosové sítě v prostředí OPNET
Modeler od organizace OPNET Technologies, Inc. a za pomoci získaných informací
v teoretické části práce provést simulaci modelu laboratoře PA-429 s implementací
inovativního směrovacího protokolu. V tomto prostředí byl vytvořen model přenosové
sítě, který byl následně doplněn o další alternativní cesty pro jednodušší a vyšší
aplikovatelnost návrhu protokolu. Přesný popis tvorby počítačové sítě a jednotlivých
scénářů je uveden v kapitole 8.
Celková simulace byla rozdělena do dvou koncepčních částí. První část simulace je
zaměřena na instalaci prototypů současných směrovacích protokolů do modelu sítě a
analýzu jejich nejoptimálnějších parametrů. Druhá část simulace se zabývá včleněním
vyspecifikovaných parametrů do návrhu inovativního protokolu a následným
porovnáním vlastností vzniklé koncepce s již zaběhnutými protokoly. Získané
parametry inovativního protokolu byly následně začleněny do návrhu směrovače
realizovaného pomocí operačního systému Linux Debian.
Poslední kapitola se zabývá srovnáním výsledků implementace navrhnutého
modelu směrovacího protokolu s reálným směrovačem.
Z hlediska propustnosti přenášených paketů je mezi nimi patrný rozdíl.
Propustnost směrovače WL-5470AP se pohybuje zhruba kolem 90Mbps, i když se jedná
primárně pouze o Access Point s doplňkovou funkcí směrování paketů, zatím co
linuxový směrovač dosáhl propustnosti maximálně 54Mbps.
Ve srovnání zpoždění tomu bylo naopak, a pro menší délky přenášených paketů
vykazoval lepší výsledky model linuxového směrovače (jen 180µs oproti 580µs
reálného směrovače). Při měření kolísání zpoždění měl lepší výsledky opět reálný
směrovač (pouze 0,15ms oproti 3,5ms).
Z tohoto měření vyplynulo, že návrh inovativního směrovače implementovaného
pomocí operačního systému Linux je při směrování paketů náchylný na kolísání
zpoždění a navíc se při měření zatížitelnosti negativně projevil i nedostatek vyrovnávací
paměti směrovacího modelu oproti reálnému směrovači, který dokázal zpracovat
mnohem vyšší počet rámců.
Celkově vzato by tedy nebyla příliš výhodná implementace modelu směrovače do
sítí se službami vyžadující provoz v reálném čase, jako jsou například televizní vysílání
nebo přenosy telefonních hovorů, kde by se pokles kvality služeb projevil například
trháním zvuku, avšak v kombinaci s optimálním nastavením firewallu by se pro malé a
střední sítě výborně uplatnil jako internetová brána s vysokým stupněm zabezpečení a
jen minimální obsluhou ze strany správce.
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK
ARP

Address Resolution Protocol (Protokol pro získání hardwarové
adresy síťového rozhraní při znalosti internetovské IP adresy
daného počítače).

ARPA

Advanced Research Projects Agency (Americká agentura pro
Pokročilé Výzkumné Projekty ).

BGP

Border Gateway Protocol (Protokol pro hraniční brány sítě,
nástupce protokolu EGP. Dynamický distribuovaný protokol pro
ploché směrování po více cestách).

BootP

Bootstrap Protocol (Protokol zajišťující získání vlastní
internetovské IP adresy a dalších nezbytných informací z BootP
serveru při zavádění systému (alternativa RARP)).

CRC

Cyclic Redundancy Check (Speciální funkce, používaná k detekci
chyb během přenosu či ukládání dat).

CIDR

Classless Interdomain Routing (Technika CIDR umožňuje
sdružovat adresy, aby bylo možno snížit množství směrovacích
informací přenášených páteřními směrovači).

CMOT

Common Management Information Service and Protocol
(Alternativní ISO OSI protokol k S'IVMP pro správu sítě).

CharGen

Character Generator Protocol (Vysílání nepřetržité sekvence
ASCII znaků).

DNS

Domain Name System (Protokol zajišťující realizaci
hierarchického systému domain umožňujícího decentralizované
mapování jmen počítačů na jejich IP adresy (resp. naopak)).

Discard

Discard Protocol (Všechna přijatá data jsou ignorována).

DayTime

DayTime Protocol (Zjištění aktuálního času a data ve formě ASCII
řetězce).

EGP

Exterior Gateway Protocol (Protokol vnější brány. Starší typ
protokolu určeného pro dynamické směrování mezi různými
autonomními systémy po jedné cestě).

Echo

Echo Protocol (Všechna přijatá data jsou echována (vysílána zpět
odesilateli)).

FTP

File Transfer Protocol (Protokol zajišťující přenos vzdálených
souborů).

FPS

Frames Per Second (Rámců za sekundu).
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GGP

Gateway to Gateway protokol (Protokol pro komunikaci mezi
směrovači).

IP

Internet Protocol (Základní protokol vrstvy internetu
zabezpečující nespojovanou službu přenosu datagramů).

ISO

International Or-ganization
organizace pro standardizaci).

ISP

Internet service provider (Poskytovatel síťového připojení).

ICMP

Internet Control Message Protocol (Protokol umožňující
routerům posílat chybové a řídící zprávy ostatním routerům i
počítačům).

IGMP

Internet Group Management Protocol (Protokol zajišťující
skupinovou adresaci počítačů na úrovni internetovské vrstvy).

LAN

Local Area Network (Označení místní počítačové sítě).

NFS

Network File System (Síťový souborový systém nezávislý na
prostředí).

NTP

Network Time Protocol (Protokol zajišťující synchronizaci času
mezi několika počítači).

NNTP

Network News Transfer Protocol (Protokol zajišťující přenos
"news" zpráv).

OM

OPNET Modeler (Program pro návrh a analýzu počítačových sítí).

OSI

Open Systems Interconnection (Otevřený systém spojování).

OSPF

Open Shortest Path First (Interní směrovací protokol routerů
téhož autonomního systému založený na LSA (Link State
Algorithm) algoritmu).

PPP

Point to Point Protocol (Protokol pro dvoubodové sériové linky).

QoS

Quality of Service (Parametr zajištění kvalita služeb, garantuje
sjednané přenosové pásmo).

RIP

Routing Information Protocol (Interní směrovací protokol routerů
téhož autonomního systému založený na DVA (Distance Vector
Algorithm) algoritmu).

RPC

Remote Procedure Call (Protokol zajišťující volání vzdálených
procedur).

RARP

Reverse Address Resoluthition Protocol (Protokol pro získání
vlastní internetovské IP adresy z R ARP serveru na základě
hardwarové adresy svého síťového rozhraní).

SPF

Shortest Path First (Směrovací algoritmus, který počítá délku
dráhy k určení nejkratší cesty).
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for

Standards

(Mezinárodní

SNMP

Simple Network Management Protocol (Protokol umožňující
správu vzdálených aktivních komponent sítě (mostů, routerů,
počítačů, ...)).

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (Protokol zajišťující přenos
elektronické pošty).

TCP

Transmission Control Protocol (Protokol zajišťující spojovanou
(potvrzovanou) službu a spolehlivý přenos zpráv mezi dvěma
komunikujícími entitami (procesy)).

TFTP

Trivial File Transfer Protocol (Jednoduchý protokol pro přenos
souborů (např. při zavádění systému ze síťového serveru)).

TCP/IP

Trantsmition Control Protocol / Internet Protocol (Sada síťových
protokolů definujících pravidla pro komunikaci mezi počítači).

TELNET

Telecommunications Network
(Síťový virtuální terminál pro
interaktivní přístup ke vzdáleným počítačům).

UDP

User Datagram Protocol (Protokol zajišťující nespojovanou
(nepotvrzovanou) službu přenosu zpráv).

WAN

Wide Area Network (Označení rozlehlé počítačové sítě).

VOIP

Voice Over IP (Technologie, umožňující přenos digitalizovaného
hlasu v těle paketů rodiny protokolů TCP/IP).

WISP

Wireless Internet Service Provider (Jedná se o speciální režim
který kombinuje příjem (client mode) a přeposílaní WiFi signálu
(router mode)).

57

SEZNAM PŘÍLOH
A

B

Výpis základních parametrů směrovací tabulky veřejné zóny internetu

60

A.1

Zobrazení dostupných směrovacích cest................................................ 60

A.2

Ukázka směrovacích cest pro CESNET2 VUTBR.CZ ................................. 60

A.3

Nejlepší směrovací cesta pro CESNET2 VUTBR.CZ ................................. 61

A.4

Směrovací cesty pro CESNET2 IPv6 ........................................................ 62

Zobrazení výsledků simulací programu OPNET Modeler.

63

B.1

FTP traffic sent........................................................................................ 63

B.2

FTP traffic recieved ................................................................................. 64

B.3

HTTP package response time ................................................................. 64

B.4

HTTP traffic recieved .............................................................................. 65

B.5

VOIP end-to-end delay ........................................................................... 65

58

OBSAH CD
•

Elektronická verze práce.

•

Archivované soubory programu Opnet Modeler.

•

Zabalený obraz operačního systému Linux Debian.

•

Zpracovaná data z měření.

59

A

VÝPIS ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ SMĚROVACÍ
TABULKY VEŘEJNÉ ZÓNY INTERNETU

Celá BGP tabulka by zabrala asi 1,2GB paměti proto jsou zde pro názornost vypsány
pouze nejdůležitější části, které ovšem plně postačují k pochopení principu vytváření
směrovacích cest.
Na uvedených příkladech jsou názorně zobrazeny základní parametry směrovacích
cest současného BGP směrovacího protokolu, ze kterých se vycházelo při implementaci
inovativního směrovacího protokolu.

A.1

Zobrazení dostupných směrovacích cest

IP routing table name is Default-IP-Routing-Table(0)
IP routing table maximum-paths is 32
Route Source Networks
Subnets
Overhead
Memory
(bytes)
connected
0
1
64
152
static
1
45
2944
6992
bgp 6447
155013
261417
26651520
63462600
External: 416430 Internal: 0 Local: 0
internal
6373
7469156
Total
161387
261463
26654528
70938900
Removing Queue Size 0

A.2

Ukázka směrovacích cest pro CESNET2 VUTBR.CZ

BGP routing table entry for 147.228.0.0/14, version 4209980485
Paths: (36 available, best #14, table Default-IP-Routing-Table)
Not advertised to any peer
3303 2852, (aggregated by 2852 195.113.156.4)
164.128.32.11 from 164.128.32.11 (138.187.128.158)
Origin IGP, localpref 100, valid, external, atomicaggregate
Community: 3303:1004 3303:1006 3303:3051
286 1299 2852, (aggregated by 2852 195.113.156.16)
134.222.87.1 from 134.222.87.1 (134.222.85.99)
Origin IGP, localpref 100, valid, external, atomicaggregate
Community: 286:18 286:19 286:28 286:29 286:800 286:888
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286:3031
22388 11537 20965 2852, (aggregated by 2852 195.113.156.4)
192.203.116.253 from 192.203.116.253 (192.203.116.253)
Origin IGP, localpref 100, valid, external, atomicaggregate
Community: 2852:2852 11537:2501 20965:155 20965:2852
20965:65532 20965:655
33 22388:100
2828 1299 2852, (aggregated by 2852 195.113.156.16)
65.106.7.139 from 65.106.7.139 (66.239.189.139)
Origin IGP, metric 3, localpref 100, valid, external,
atomic-aggregate
6079 3356 1299 2852, (aggregated by 2852 195.113.156.16)
207.172.6.20 from 207.172.6.20 (207.172.6.20)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external,
atomic-aggregate
1239 1299 2852, (aggregated by 2852 195.113.156.16)
144.228.241.130 from 144.228.241.130 (144.228.241.130)
Origin IGP, localpref 100, valid, external, atomicaggregate
101 101 19401 20965 2852, (aggregated by 2852 195.113.156.4)
209.124.176.223 from 209.124.176.223 (209.124.176.223)
Origin IGP, localpref 100, valid, external, atomicaggregate
Community: 101:20200 101:20220 101:22220 2852:2852
19401:924 19401:5000 20
965:155 20965:2852 20965:65532 20965:65533
Extended Community: RT:101:22220
812 3549 1299 2852, (aggregated by 2852 195.113.156.16)
64.71.255.61 from 64.71.255.61 (64.71.255.61)
Origin IGP, localpref 100, valid, external, atomicaggregate
4436 701 1299 2852, (aggregated by 2852 195.113.156.16)
69.31.111.244 from 69.31.111.244 (69.31.111.244)
Origin IGP, metric 3, localpref 100, valid, external,
atomic-aggregate
Community: 4436:903 4436:999 4436:31216
3277 3267 2852, (aggregated by 2852 195.113.156.4)
194.85.102.33 from 194.85.102.33 (194.85.4.4)
Origin IGP, localpref 100, valid, external, atomicaggregate

A.3

Nejlepší směrovací cesta pro CESNET2 VUTBR.CZ

BGP routing table entry for 147.228.0.0/14, version 4209980485
Paths: (36 available, best #14, table Default-IP-Routing-Table)
Not advertised to any peer
3267 2852, (aggregated by 2852 195.113.156.4)
194.85.40.15 from 194.85.40.15 (193.232.80.7)
Origin IGP, localpref 100, valid, external, atomicaggregate, best
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A.4

Směrovací cesty pro CESNET2 IPv6

BGP routing table entry for 2001:718::/32, version 12450873
Paths: (10 available, best #8, table Default)
Not advertised to any peer
3303 1299 2852
2001:918:0:5::1 from 2001:918:0:5::1 (138.187.128.158)
Origin IGP, localpref 100, valid, external
Community: 3303:1004 3303:1006
2914 2852
2001:418:0:1000::F016 from 2001:418:0:1000::F016 (129.250.0.12)
Origin IGP, metric 350, localpref 100, valid, external
Community: 2914:420 2914:1206 2914:2203 2914:3200
7575 24490 20965 2852
2001:388:1::13 from 2001:388:1::13 (202.158.192.19)
Origin IGP, localpref 100, valid, external
Community: 7575:1001 7575:2018 7575:6005 7575:8005 11537:2002
20965:155 20
965:2852 20965:65532 20965:65533 24489:20965 24489:65200
1239 1299 2852
2600:0:1:1239:144:228:241:130 (inaccessible) from 144.228.241.130
(144.228.2
41.130)
Origin IGP, localpref 100, valid, external
701 6939 2852
2600:803::15 from 2600:803::15 (137.39.3.55)
Origin IGP, localpref 100, valid, external
Community: 701:333 701:1020
101 101 19401 20965 2852
2001:1860::223 from 2001:1860::223 (209.124.176.223)
Origin IGP, localpref 100, valid, external
Community: 101:20200 101:20220 101:22220 20965:155 20965:2852
20965:65532
20965:65533
Extended Community: RT:101:22220
4436 6939 2852
2001:590::451F:6FF4 from 2001:590::451F:6FF4 (69.31.111.244)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external
Community: 4436:21216
6939 2852
2001:470:0:1A::1 from 2001:470:0:1A::1 (216.218.252.164)
Origin IGP, localpref 100, valid, external, best
7575 24490 20965 2852
2001:388:1::16 from 2001:388:1::16 (202.158.192.22)
Origin IGP, localpref 100, valid, external
Community: 7575:1001 7575:2018 7575:6005 7575:8005 11537:2002
20965:155 20
965:2852 20965:65532 20965:65533 24489:20965 24489:65200
3582 4600 11537 20965 2852
2001:468:D01:FD::A from 2001:468:D01:FD::A (128.223.253.10)
Origin IGP, localpref 100, valid, external
Community: 3582:567 4600:99
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B

ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ SIMULACÍ PROGRAMU
OPNET MODELER.
B.1

FTP traffic sent

Obrázek 23: Graf závislosti FTP traffic sent pro různé modely směrovacích protokolů.
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B.2

FTP traffic recieved

Obrázek 24: Graf závislosti FTP traffic recieved pro různé protokoly.

B.3

HTTP package response time

Obrázek 25: Graf závislosti HTTP package response time pro různé protokoly.
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B.4

HTTP traffic recieved

Obrázek 26: Graf závislosti HTTP traffic recieved pro různé protokoly.

B.5

VOIP end-to-end delay

Obrázek 27: Graf závislosti VOIP end-to-end delay pro různé protokoly.
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