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1. 1. Vlastnosti protokolu SIP a možnost jeho využití při 
tvorbě spolehlivé IP infrastruktury (Michal Havelec) 

1.1. 1. Úvod 
Při komunikaci mezi dvěma stranami může dojít k poruše hardwaru (může být způsobena 

selháním spoje, poruchou portu nebo celého síťového zařízení ) a tím se přeruší souvislý tok dat 
mezi komunikujícími. Pro některé aplikace by mohlo mít takové selhání fatální následky. Při tvorbě 
spolehlivé IP infrastruktury se hledají způsoby jak podobné situace řešit, aniž by došlo ke ztrátě 
navázaného spojení. Předmětem zkoumání je tedy doba za jakou se při výpadku zhroutí spojení, 
popřípadě schopnost protokolu pokračovat v komunikaci po záložní lince aniž by došlo k ukončení 
spojení. 

1.2. 2. SIP (Session Initiation Protocol) protokol 
V příslušném RFC(3261) je charakterizován jako signalizační protokol sloužící k sestavení, 

modifikaci a ukončení spojení mezi dvěma a více účastníky. Spojení může představovat obecně 
jakýkoliv multimediální přenos, v praxi je ale SIP nejčastěji využíván pro telefonování po IP síti 
tzv. VoIP (Voice over IP), ale umí přenášet video a data. Jedná se o protokol, který byl definován 
skupinou IETF. Protokol je textově orientovaný. 

 

1.2.1. 2.1. Vlastnosti 
• SIP je pouze signalizační protokol. K dohadování parametrů a k vlastnímu přenosu se využívají jiné 

existující standardy, obvykle SDP. 

• K přenosu videa či hlasu se obvykle používá RTP 

• SIP je textově orientovaný protokol využívající principy známé z internetových protokolů SMTP nebo 
HTTP. 

• SIP může využívat jak TCP, tak UDP, TLS. Nejobvyklejší je použití UDP. 

• SIP se rozvíjí v rámci otevřeného prostředí IETF  

• SIP není vázaný pouze na telefonii, ale můžete jím např. zjišťovat dostupnost uživatele, instant 
messaging a další. 
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1.3. 3. Klíčové softwarové komponenty 
SIP využívá klasickou architekturu typu klient -> server. Nicméně koncové zařízení se musí 

chovat jednak jako klient, ale i jako server, takže je možné provádět komunikaci typu Klient – 
Klient.  

 

1.3.1. 3.1 User agents 

User agents jsou koncovými zařízeními SIP sítě. Starají se o navazování spojení s ostatními 
UA. Nejčastěji se jedná o SIP telefony (ať už fyzické nebo ve formě aplikací běžících na PC) a 
brány. V rámci UA rozlišujeme ještě User Agent Client, což je část UA která má na starosti iniciaci 
spojení a User Agent Server (UAS), která reaguje na příchozí žádosti a posílá odpovědi. 

1.3.2. 3.2 Proxy server 

Proxy server má na starost přijímání žádostí o spojení od User agents nebo od jiných proxy 
serverů a předávání dalším serverům nebo přímo User agentům.  

1.3.3. 3.3 Redirect server 

Redirect server stejně jako proxy přijímá žádosti o spojení od UA nebo proxy serverů, ale 
nepřeposílá je dále ve směru volaného, nýbrž posílá tázajícímu informaci, komu má žádost poslat, 
aby se dostala k volanému. Je pak na dotazujícím, aby žádost na takto získanou lokalitu (další 
proxy/redirect server nebo volaný UA) poslal. 

1.3.4. 3.4 Registrar server 

Registrar server přijímá registrační žádosti od UA a aktualizuje podle nich databázi 
koncových zařízení (location service), které jsou v rámci domény spravovány. 
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1.4. 4. Identifikace volaného v síti SIP  
V rámci SIP se používá Uniform Resource Identifier (URI) resp. Universal Resource 

Locator (URL), což je existující  standard pro popis zdrojů vyskytujících se v Internetu. Tímto 
způsobem jsou identifikováni samozřejmě nejen koncoví účastníci, ale i hlasové záznamníky, brány 
do jiných sítí, skupina účastníků, atd. Pro firmy je tak možné využít jedné infrastruktury pro 
zavedení internetu i telefon. 

1.4.1. 4.1 Ukázka 
• sip:jan.novaky@neco.cz  
• sip:654321@gw2pstn.abcd.com, user=phone  
• sip:karen@1.1.1.1 

• tel:+420244470645 

1.5. 5. Komunikace mezi komponentami 
Agenti a servery si posílají požadavky pomocí takzvaných metod. Jedná se o zprávy v 

textovém formátu a šesti základními metodami jsou:  

 
• INVITE - slouží k žádosti o sestavení či modifikaci spojení. 
• ACK - potvrzení INVITE finálním příjemcem zprávy (volaným). 
• BYE - ukončení spojení. 
• CANCEL - ukončení nesestaveného spojení. 
• REGISTER - registrace UA. 
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• OPTIONS - dotaz na možnosti a schopnosti serveru. 

Další metody jsou předmětem samostatných RFC. Odpovědi na SIP metody jsou zprávy 
uvedené číselným kódem. Systém kódů je převzat z HTTP protokolu. 

1.6. 6. Signalizace 
Začne se posláním INVITE zprávy. V té je integrována zpráva protokolu SDP (Session 

Description Protocol). SDP je protokol specifikující formát, kterým se inzeruje multimediální 
vysílání, SIP využívá SDP pro dohodnutí parametrů spojení mezi účastníky. 

 

1.6.1. 6.1 Parametry spojení 
 

• From: Identifikuje volajícího a v rámci spojení se nemění (zůstává tedy stejná i ve zprávách, 
které posílá volaný volajícímu). 

 
• To: Identifikuje volaného. 
 
• Via:  Vedle verze SIPu a použitého transportního protokolu obsahuje IP adresu původce 

zprávy. Každý server, který zprávu posílá dál, vloží do hlavičky další záznam Via se 
svou IP adresou. Tyto záznamy se mimo jiné používají pro detekci smyček.  

 
• Call-ID:  Jednoznačná identifikace daného spojení . 
 
• Contact: Obsahuje URI, pomocí kterého lze účastníka (zde volajícího) kontaktovat přímo. 
 
CSeg: Identifikuje transakci v dialogu. 
 

1.6.2. 6.2 SIP Transakce 

Pokud klient pošle jeden a více požadavků na server a obdrží jednu či více opovědí od 
serveru, pak se jedná o provedenou transakci. Všechny transakce musí mít stejné hodnoty v Call-id 
a políčko To a From. Krom požadavku Invite. 

 

1.7. 7. Pozvání 
INVITE – pozvání do konference se skládá ze dvou požadavků a to INVITE a ACK. 

Účastníci konference nabízí pozvání volanému, který pokud s pozváním souhlasí obdrží potvrzení 
ACK. Konference se skládá z 2 a více komunikujících klientů. Pokud se už klient nechce účastnit 
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konference pošle požadavek BYE. Při požadavku INVITE je možné, že je při cestě více proxy 
serverů a pokud server provede fork na INVITE, může dojít ke klientovy (přesněji user agentovi ) 
více požadavků INVITE. Klient na všechny musí odpovědět stejně. Duplikovaný INVITE není 
error. Slouží pro možnost lokalizovat klienta na více různých místech. 

 

 

 

Obrázek 1: Ukázka navázání spojení 

 

1.7.1. 7.1 Modifikace spojení 

Během přenosu je možnost změnit parametry navázaného spojení. To se udělá pouze znovu 
zavoláním požadavku INVITE s použitím stejného Call-id. Volání musí mít větší hodnotu v CSeq 
než předchozí požadavky. Protější strana má možnost požadavek na nové nastavení přijmout nebo 
odmítnout („405 Not Acceptable“) a v tom případě spojení pokračuje podle původního nastavení. 

1.7.2. 7.2 Odolnost sítě 

Při tvorbě spolehlivé IP infrastruktury je potřeba použít SIP s potvrzovacím protokolem 
TCP. Jelikož se jedná pouze o signalizační protokol, tak vlastnosti sítě jsou závislé právě na 
použitém protokolu pro přenos dat. Při výpadku sítě je třeba detekovat toto přerušení se serverem. 
Pokud se tváří server, že není dostupný, pak by to měl klient akceptovat u socketových systémů 
teprve, až obdrží 400 chyb při volání funkce connect(). Při obnově spojení stačí  poslat INVITE po 
jiné lince a server pozvání akceptuje. Na internetu jsou informace o tom, že musí zůstat nezměněné 
parametry sítě From a To, ale podle RFC, pokud bude Call-id stejné a parametry From a To budou 
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různé, tak musí být také akceptováno jako žádost o změnu parametrů spojení. Proto se domnívám, 
že ztracené spojení se tak dá obnovit. 

1.7.3. 7.3 Decentralizace sítě 

U protokolu SIP je použita strategie maximální decentralizace řízení, protokol nedefinuje 
žádná centrální místa v síti. Tento přístup podstatně zvyšuje odolnost celého systému vystavěného 
na službách protokolu SIP jak proti výpadkům některých jeho částí, tak proti výpadkům IP sítě. 

1.8. 8. Vysoká dostupnost sítě 
L7 přepínač WSD od společnosti RADWARE nabízí plnou podporu protokolu SIP.WSD 

zaručuje vysokou dostupnost, optimalizaci výkonu, transparentní škálovatelnost i ochranu před DoS 
a DDoS útoky. Řešení mohou využít podniky i poskytovatelé služeb, kteří se orientují na VoIP a 
další perspektivní technologie či služby na bázi SIPu. 

1.8.1. 8.1 Web Server Director  

Web Server Director (WSD) plně podporuje Session Initiation Protocol. Díky tomu je 
možné zabezpečit nepřetržité poskytování VoIP a datových služeb. Zařízení Radware WSD pracuje 
jako aplikační přepínač na 4.-7. vrstvě, který umožňuje rozkládání a optimalizaci zátěže v rámci 
farmy libovolných serverů. Kromě toho, že eliminuje vznik úzkých hrdel, poruch a výpadků.  

 

Obrázek 2: Web Server Director 

 
WSD nepřetržitě monitoruje (health monitoring) provoz SIP serverů. Pokud zjistí, že došlo k 

výpadku některého z nich, ať už z důvodu poruchy nebo kvůli nutné údržbě, automaticky 
přesměruje (traffic redirection) provoz na ostatní dostupné SIP servery. Důležitou vlastností je tzv. 
session persistence, která zajistí, že signalizační pakety nejen jednoho volání budou posílány na 
stále stejný SIP server, ale i libovolné další hovory daného uživatele budou opět směrovány na 
stejný SIP server. Tato funkce je z pohledu účtování (billingu) hovorů, neboť umožňuje přesnou 
kalkulaci cen za VoIP služby. Produktová řada Radware WSD byla nasazena například ve 
společnosti Deltathree, předního poskytovatele řešení pro internetovou telefonii. Zde zajišťuje 
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vysokou dostupnost a optimalizaci provozu pro její VoIP zákazníky z celého světa. „Systémy WSD 
poskytují mechanismus pro vyvažování zátěže v SIP provozu i pro udržování perzistence spojení. 

1.9. 9. Protokol H.323 
H.323 je poměrně rozrostlá rodina protokolů určen(a) pro komplexní nasazení v oblasti 

přenosu multimediálních dat. Je to sada standardů od ITU-T zajišťující zvukové a obrazové 
komunikace po počítačové síti. H323 a SIP jsou oba moderní protokoly. Filosofie protokolu H.323 
je poněkud odlišná od SIPu. H.323 obsahuje v sobě velkou řadu protokolů, každý určen na přenos 
konkrétního multimediálního přenosu. Najdeme tedy přímo protokol na přenos zvuku, tak na přenos 
videa ...atd. 

1.9.1. 9.1 Úvod 

Protokol H.323 vznikl původně jako souhrn výhod již existujících standardů (H.320 a 
H.324) pro komunikaci na sítích ISDN a POTS. Standard H.320 vyvolal po svém přijetí v roce 
1990 poskytnutím prostředků k interoperabilitě rozvoj ve videokonferenčním průmyslu a jeho 
nezměněná podstata zůstává do dnes. V počátcích vývoje H.323 se jasně ukázalo, že standard má 
potenciál pokrýt jak hlas tak i videokomunikační systémy, přestože nebyly komponenty pro video 
požadovány jako část většiny základních systémů. 

 

1.10. 10. Topologie sítě 
Definovaná pomocí několika základních pojmů:  

• Entita - Každá komponenta H.323, včetně terminálů, bran (Gateway), řadičů spojení 
(Gatekeeper), řadičů konferencí (Multipoint Controller) a dalších jednotek nutných pro zajištění 
spojení.  

• Koncový bod (Endpoint) - Jedná se o koncové terminály, brány (Gateway) a řadiče konferencí 
(Multipoint Controler). Každý koncový bod sítě H.323 může sestavovat a rušit spojení, případně 
být volán. Každé hovorové spojení v síti H.323 začíná a končí vždy koncovým bodem.  

• Brána (Gateway) - Bránou se rozumí rozhraní mezi sítí H.323 a jinými sítěmi. Brána je 
koncovým bodem H.323 sítě a zajišťuje v reálném čase dvoucestnou komunikaci mezi 
koncovými body H.323 a koncovými body jiných sítí. 

• Řadič spojení (Gatekeeper) - Řadič spojení je H.323 entita zajišťující překlad adres a řízení 
přístupu pro všechny H.323 koncové body tj. terminály, brány a ostatní příslušenství. Řadič 
spojení může pomocí signalizace dohlížet nad všemi službami, které síť nabízí koncovým 
účastníkům, včetně řízení, dohledu a sběr tarifních informací.  

• Řadič konference (Multipoint Controler) - Řadič konference (zkráceně označovaný MC) je 
stanicí, která řídí v reálném čase konferenci více uživatelů. 
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1.11. 11. Komunikace v síťi 
Sestavení spojení se provede přímo s koncovým účastníkem, nebo s bránou. V tomto 

případě musí koncový bod, který spojení sestavuje znát ne jen telefonní číslo volaného účastníka, 
ale i IP adresu cíle. V případě, že hovor má být směrován mimo IP síť musí volající sám rozhodnout 
o použití určité brány, přes kterou bude hovorové spojení sestaveno. Tento způsob je použitelný 
pouze pro malé sítě u kterých není potřebný celkový dohled a tarifní údaje. Sestavení spojení 
provádí každý účastník sítě pomocí gatekeeperu. V tomto případě postačuje k realizaci spojení 
znalost cílového telefonního čísla a IP adresa gatekeeperu. Volající účastník osloví gatekeeper, 
předá mu telefonní číslo, se kterým chce sestavit hovorové spojení. Gatekeeper disponuje údaji, 
podle kterých zjistí IP adresu kam má být volaní směrováno, případně určí vhodnou (většinou podle 
finančních nákladů) bránu, přes kterou bude hovor dále směrován mimo IP síť. Gatekeeper také 
vyhodnotí, zda má účastník na dané spojení kategorii a zaznamená údaje nutné pro zpoplatnění 
služby. 

1.11.1. 11.1 Dostupnost sítě H.323 

Protokolu H.323 je vytýkána malá snaha o decentralizaci síťových prvků. Protokol definuje 
v síti několik center a na jejich existenci a funkčnosti je závislá funkčnost celého systému. Tento 
přístup vnáší do celého systému potenciální nebezpečí selhání celku z důvodu poruchy pouze jedné 
z jeho částí. Odborníci z prostředí počítačových sítí se snaží maximálně oprostit od tohoto modelu a 
celý systém decentralizovat a tím zvýšit jeho odolnost proti možným poruchám. Na druhou stranu 
existence těchto center přináší řadu výhod, které umožňují například možnost adresace z využitím 
telefonních čísel, sběr dat nutných pro tarifikaci provozu, definovat centrálně brány pro určité 
směry atd.(ale pozor zdrojem je wikipedie!) 

1.12. 12. Testování vlastností protokolu 
Pro zajištění spolehlivosti lze zapojit počítače dle obrázku a propojit je redundantními 

linkami. Při výpadku linky, pak znova zavolat INVITE po druhé lince.  
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Spojení mezi počítači by se mělo obnovit. Podle dostupných zdrojů na internetu, jsou 

některé články, které Upozorňují na to, že při modifikaci spojení musí být zachovány základní 
parametry spojení from a to,ale jiné zdroje to popírají, takže by bylo potřeba to otestovat. I 
v případě, že INVITE nepůjde použít přímo je možné ho využít při konferenci. 

Další vlastností, které je možno využít ve spolehlivé IP infrastruktuře je že SIP umožňuje 
vytvářet konference a účastník je v konferenci identifikován pomocí Call-id, tedy je možné, aby 
jeden počítač byl s druhým propojen po sítí přes dvě linky najedou, jen s jiným Call-ID, v případě 
výpadku linky může konference pokračovat, protože klient bude komunikovat po záložní lince jako 
jiný účastník konference. Bude-li ztracená linka opravena, může se pomocí požadavku INVITE 
znova pozvat původní účastník do konference a přenos bude pokračovat stejně jako před výpadkem. 

1.12.1. 12.1 Použití WSD 

Další možností jak zajistit vysokou síťovou dostupnost je zakoupit Web Server Director od 
firmy Radware. Protože se jedná o komerční záležitost lze očekávat, že má očekávané parametry.  

1.13. 13. Závěr 
Obsah tohoto dokumentu jsem musel v průběhu psaní stále upravovat, protože se objevovaly 

stále nové informace o protokolu SIP i o způsobu vytvoření vysoce dostupné ip infrastruktury. 
Kdybych měl v tuto chvíli vytvářet vysoce dostupnou síť, tak bych použil WSD od firmy Radware, 
protože se jedná o komerční produkt, který vysokou dostupnost garantuje. 
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2. 2. Zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány (Petr 
Milanov) 

2.1. 1. Úvod 
Jedním z požadavků zajištění vysoce spolehlivé síťové infrastruktury je eliminace výpadku 

výchozí brány (default gateway). Ve většině (menších a středně velkých) sítí je nasazena pouze 
jediná výchozí brána a její výpadek tudíž znemožní schopnost komunikace s okolními sítěmi (s 
okolním světem). Odstranění tohoto problému spočívá v nasazení více redundantních bran. 
V případě výpadku primární brány může její úkoly převzít brána záložní. Z důvodu efektivního 
využití síťové infrastruktury může být, za normálních podmínek (tj. „v bezporuchovém stavu“), 
uplatněn tzv. load-balancing, tedy vyvažovaní či distribuce zátěže mezi všechny nasazené brány. 

Pro zajištění redundance výchozí brány se může použít například protokol Hot Standby 
Router Protocol (HSRP), což je proprietální protokol společnosti Cisco Systems (resp. se jedná o 
protokol původně vyvinutý společností Cisco Systems, který je v současné době již popsán v RFC 
2281), nebo Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), který je definován konsorciem IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers), konkrétně je popsán v RFC 2338 a 3768. Pro 
zajištění  redundance s vyvažováním zátěže (load-balancing) lze využít protokolu Gateway Load 
Balancing Protocol (GLBP), což je opět proprietální protokol společnosti Cisco Systems. 

2.2. 2. Průběh komunikace v síťovém prostředí založeném na protokolu IP a 
technologii Ethernet 

V dnešní době jsou pro komunikaci nejčastěji používány protokoly rodiny TCP/IP. Přitom 
nejčastější technologií lokální sítě je Ethernet. Pro adresaci stanic v prostředí TCP/IP se používají 
IP adresy. Pro adresaci v rámci Ethernetu to jsou MAC adresy. Aby mohla koncová stanice 
komunikovat s jinou, musí znát její IP adresu. Rovněž, v prostředí Ethernetu, musí znát i MAC 
adresu stanice, se kterou bude komunikovat – touto stanicí může být buď přímo ona stanice 
koncová, nebo ji může být výchozí brána, přes kterou bude vlastní komunikace probíhat. První 
případ, tedy přímá komunikace s koncovou stanicí i v rámci Ethernetového segmentu (z hlediska 
OSI modelu se jedná o komunikaci na druhé, linkové vrstvě) nastává tehdy, když jsou obě stanice 
připojeny do stejné sítě (či podsítě, z hlediska IP protokolu). Druhý případ pak nastává tehdy, když 
jsou obě stanice v sítích různých. 

Skutečnost, zda obě stanice leží ve stejné síti určí stanice iniciující komunikaci z konfiguraci 
svého síťového rozhraní (pomocí své IP adresy a masky) a IP adresy stanice cílové. Pro 
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automatické zjištění odpovídající MAC adresy se využívá protokolu ARP (Address Resolution 
Protocol). Stanice, která potřebuje zjistit MAC adresu k dané IP adrese, pošle všem ostatním 
stanicím na svém (lokálním) Ethernet segmentu zprávu zvanou ARP request (jedná se o broadcast), 
ve které uvede onu IP adresu stanice, se kterou chce komunikovat. Stanice s IP adresou uvedenou 
s ARP request odpoví pomocí zprávy ARP reply. Přišlou odpověď (tj. MAC adresu protější stanice 
získanou ze zprávy ARP reply) si žádající stanice uloží do své lokální cache pro pozdější, 
opakované, použití při vlastní komunikaci. 

Jak již bylo výše zmíněno, každá komunikace mezi dvěma stanicemi nacházejícími se 
v různých sítích tedy probíhá přes výchozí bránu (router neboli směrovač). Tato brána je proto 
kritickým bodem propojujícím obě komunikující strany. Při jejím výpadku je ztracena veškerá 
možnost komunikace s jakoukoli stanici nacházející se mimo lokální síť. Pro zajištění spolehlivé 
síťové infrastruktury je proto nutné do sítě nasadit více výchozích bran, které budou schopny, při 
výpadku jedné (nebo více) z nich, se vzájemně zastoupit. Zotavení z výpadku musí být dostatečně 
rychlé, aby spojení navázaná síťovými protokoly nebyla ztracena a tím pádem nasazené služby či 
uživatelé tuto síť využívající výpadek vůbec nezaznamenali, popřípadě aby negativní důsledky 
tohoto výpadku byly co možná nejvíce minimalizovány. 

2.2.1. 2.1 Statická konfigurace výchozí brány 

V mnoha případech je výchozí brána v konfiguraci síťového rozhraní koncové stanice 
nastavena staticky. Z tohoto důvodu, i za předpokladu nasazení více výchozích bran na jednom 
segmentu sítě, neexistuje, bez nasazení dalších specializovaných služeb, žádná možnost 
automatického zotavení se z výpadku této výchozí brány. Koncová stanice se statickou konfigurací 
neví o dalších, alternativních branách, které by mohla používat a proto ztratí možnost komunikovat 
s „okolním světem“. 

Obdobné platí i pro konfiguraci dynamicky přiřazenou prostřednictvím DHCP serveru. Dále 
lze, v některých případech, na koncové stanici nakonfigurovat (ať už staticky, či přiřadit pomocí 
DHCP) více bran (například dvě), což přináší o něco větší míru spolehlivosti (dostupnosti). Ovšem 
toto řešení není příliš vhodné a svém důsledku tento problém ani neřeší (není z hlediska 
komunikace transparentní, je špatně škálovatelné a zotavení se z výpadku může trvat neúnosně 
dlouho). 



 Řešení vývojového projektu SITRONICS centrum 
 

Soubor: SV710015001_106_1.1_1.doc Vypracoval: J. Kubr Rev.: 1.1 Datum: 21.1.2007 Strana: 16  /  
47  

2.2.2. 2.2 Proxy ARP (RFC 1027) 

Jednou z možností, jak dovolit koncové stanici komunikovat s ostatními stanicemi 
nacházejícími se vně její lokální síť, je tzv. proxy ARP (zástupné ARP). Proxy ARP je služba, která 
může být spuštěna na stanici mající přístup jak do lokální sítě, tak i do sítí dalších. Touto stanicí je 
typicky hraniční směrovač (router) a díky této službě plní funkci výchozí brány. Konfigurace stanic 
poté nemusí (neobsahuje) informaci o výchozí bráně. Způsob navazování komunikace se stanicí vně 
lokální síť pak probíhá následovně. Stanice iniciující komunikaci pošle ARP request, kterým chce 
zjistit MAC adresu k IP adrese cílové stanice. ARP request je vyslán jako broadcast, proto ho „vidí“ 
všechny stanice zapojené do daného segmentu, tj. vidí ho i stanice se zapnutou službou proxy ARP. 
Toto stanice se „podívá“ na IP adresu uvedenou v ARP requestu a zjistí, že se tato hledaná stanice 
nachází mimo lokální síť. Proto na tento ARP request odpoví svou vlastní MAC adresou (tj. pošle 
ARP response, ve kterém uvede, že její MAC adresa náleží k IP adrese uvedené v ARP requestu). 
Stanice, která poslala ARP request obdrží tuto odpověď a uvedenou MAC adresu si uloží do své 
lokální keše pro další použití při komunikaci. Tato stanice tedy vůbec nezjistí, že nekomunikuje 
přímo s cílovou stanicí a že ve skutečnosti jde veškerá komunikace přes stanici zástupnou, na které 
běží služba proxy ARP a která veškeré takto přijaté pakety (rámce) přeposílá dále k jejich 
skutečnému cíli. 

Výhodou této metody je, že stanice může komunikovat se stanicemi vně její lokální segment 
i bez znalosti výchozí brány. Při případě, že stanice plnící funkci výchozí brány (stanice se 
spuštěnou službou proxy ARP) vypadne a že v daném segmentu je stanic se spuštěným proxy ARP 
více, může roli výchozí brány převzít stanice jiná. Z hlediska koncových stanic se toto děje téměř 
transparentně. Jediné, co koncová stanice zjistí je změna mapování MAC adresy k IP adrese, se 
kterou komunikuje. Toto mapování je však automatizováno prostřednictvím protokolu ARP. 

Velkou nevýhodou je ale určitá doba, potřebná k tomu, aby vypršela platnost původní 
používané MAC adresy (tj. MAC adresy stanice, které vypadla z provozu). Po vypršení této doby je 
vždy vyslán nový ARP request pro obnovení mapování IP-MAC. Na tento nový dotaz již může 
odpovědět jiná výchozí brána (stanice provozující proxy ARP) a komunikace s vnějším světem je 
obnovena. Tato doba však může být poměrně dlouhá, takže může dojít ke ztrátě například 
navázaných TCP relací (typicky k této ztrátě dojde). Z hlediska real-time aplikací (tj. aplikací 
náročných na zpoždění a variabilitu zpoždění), jako je IP telefonie, je tato doba nutná k obnově 
komunikace nemyslitelně dlouhá. 
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2.3. 3. Protokol HSRP (Hot Standby Router Protocol) 
Protokol HSRP slouží k zajištění téměř okamžitého zotavení se z výpadku výchozí brány 

(někdy nazývané také jako first-hop k cíli). Toto zotavení se z výpadku je navíc zcela transparentní 
pro koncové, komunikující stanice. Protokol HSRP byl původně vyvinut společností Cisco Systems 
(tj. byl jejím proprietární protokolem), ale v současnosti však již je popsán v RFC 2281. 

Protokol HSRP definuje tzv. standby skupinu směrovačů, ve které je jeden směrovač aktivní 
a plní roli výchozí brány. HSRP zajišťuje redundanci výchozí brány sdílením stejné IP a MAC 
adresy mezi všemi členy standby skupiny (tj. všechny redundantní brány „mají“ stejnou IP a MAC 
adresu). Tato adresa je nazývána jako virtuální. HSRP definuje tyto tři základní pojmy: 

• Active router – směrovač, který se aktuálně (aktivně) účastní přenosu dat mezi dvěma 
komunikujícími stanicemi 

• Standby router – primární záložní směrovač, který v případě výpadku převezme úkoly Active routeru 

• Standby group – skupina všech směrovačů, na kterých běží HSRP a které společně emulují jeden 
virtuální směrovač (sekundární záložní směrovače) 

 
V rámci každé HSRP skupiny (Standby group) existují následující entity: 

• Jeden active router 
• Jeden standby router 
• Jeden virtual router 
• Zbylé routery (směrovače) 

Každý směrovač v HSRP group má svou roli a provádí specifickou činnost. HSRP active a 
standby směrovače posílají tzv. hello zprávy na multicast adresu 224.0.0.2, UDP port 1985. 

2.3.1. 3.1 Virtual router 

Pod pojmem virtual router se myslí pouze IP a MAC adresa, která je sdílena mezi členy 
stejné HSRP skupiny a vystupuje jakožto „řádná IP a MAC adresa” výchozí brány (default 
gateway). Active router je zodpovědný za zpracování (směrování) rámců (paketů) zaslaných na 
MAC (IP) adresu virtual routeru. 

2.3.2. 3.2 Active Router 

V rámci jedné HSRP skupiny je zvolen jeden směrovač jako aktivní (active router). Aktivní 
směrovač zajišťuje zpracování rámců zaslaných na MAC adresu virtual routeru. Tj. pokud koncová 
stanice zašle nějaké rámce přímo na MAC adresu virtuálního směrovače, aktivní směrovač tyto 
rámce přijme a dále zpracuje. Pokud koncová stanice pošle ARP dotaz na MAC adresu výchozí 
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brány (tj. vlastně žádost o překlad IP adresy virtuálního směrovače na MAC adresu tohoto 
směrovače), zodpoví tento dotaz opět aktivní router. 

2.3.3. 3.3 ARP rezoluce při nasazení HSRP 

IP adresa a její korespondující MAC adresa virtuálního směrovače jsou uloženy 
(spravovány) v ARP tabulce všech směrovačů ve stejné HSRP skupině (HSRP group). Pro potřeby 
HSRP se používají tzv. dobře známě (well-known) MAC adresy, které korespondují k používané IP 
adrese virtuálního směrovače. Například pro HSRP group 1 (HSRP skupiny jsou identifikovány 
celým číslem od 0 do 255) je odpovídající MAC adresa rovna 0000.0c07.ac01, kde 0000.0c07.ac__ 
je základ, ke kterému se přidá číslo HSRP skupiny zkonvertované do šestnáctkové soustavy (v 
tomto případě se přidá 01, jelikož 110 je rovna 116). 

2.3.4. 3.4 HSRP standby 

Funkcí HSRP standby routeru je monitorování stavu Active routeru. V případě zjištění 
výpadku Active routeru pak standby router okamžitě převezme roli aktivního směrovače a začne 
zpracovávat rámce přicházející na MAC adresu virtuálního routeru (převezme plnohodnotnou roli 
aktivního směrovače). Jak active router, tak standby router posílají hello zprávy, aby informovaly 
ostatní směrovače o svých rolích a o svém stavu. Za tímto účelem používají multicast adresu 
224.0.0.2, UDP port 1985. 

 

Obr. 1 – Topologie HSRP sítě 
(zdroj: www.cisco.com) 



 Řešení vývojového projektu SITRONICS centrum 
 

Soubor: SV710015001_106_1.1_1.doc Vypracoval: J. Kubr Rev.: 1.1 Datum: 21.1.2007 Strana: 19  /  
47  

2.3.5. 3.5 Ostatní směrovače v HSRP skupině 

HSRP skupina může, kromě active a standby routerů obsahovat i další směrovače. Tyto 
směrovače nemají speciálně označenou roli. Jejich úkolem je sledování hello zpráv, které si 
vyměňují active a standby routery patřící do stejné skupiny a v případě detekce jejich výpadku, 
který je implikován uplynutím maximální doby do příchodu další hello zprávy (tzv. hold interval), 
se mezi těmito směrovači provede volba nového (nových) active/standby routerů. Tyto směrovače 
si mezi sebou také vyměňují své hello zprávy (tzv. speak messages) a přeposílají pouze pakety 
odeslané přímo na jejich IP adresu (pakety poslané na IP adresu virtuální směrovače nepřeposílají). 

Mezi další pojmy používané v rámci HSRP patří „hello interval” a „hold interval“. Hello 
interval je interval mezi dvěma po sobě jdoucími hello zprávy, tj. doba, kterou směrovač čeká od 
odeslání jedné hello zprávy do odeslání následující hello zprávy („časovač“ hello zpráv). Defaultní 
hodnota tohoto intervalu je rovna 3 vteřinám. Dalším pojmem je tzv. „hold interval“. Jedná se o 
maximální dobu měřenou od přijetí hello zprávy, po kterou je směrovač, který zmiňovanou hello 
zprávu odeslal považován za bezproblémově fungujícího. Tedy pokud po přijetí poslední hello 
zprávy od nějakého směrovače uplyne doba hold intervalu, pak je tento směrovač považován za 
nefunkčního. Defaultní hodnota hold intervalu je rovna 10 vteřinám. 

Pokud active router zhavaruje, standby router od něho přestane dostávat hello zprávy a po 
vypršení hold intervalu převezme jeho roli. Pokud se v rámci dané HSRP skupiny vyskytují i další 
směrovače, zahájí mezi sebou „boj“ o roli nového standby routeru. V případě výpadku jak active, 
tak i standby směrovače, zahájí zbylé směrovače boj o obě tyto role. Protože nový active router 
začne zpracovávat (přeposílat) pakety, resp. rámce  jdoucí na IP adresu, resp. MAC adresu 
virtuálního směrovače, je tato výměna rolí pro koncové stanice zcela transparentní. 

2.3.6. 3.6 Proces volby active a standby routeru 

Proces volby rolí jednotlivých směrovačů v rámci HSRP skupiny je založen na prioritě 
směrovačů. Prioritou směrovače se rozumí hodnota parametru priority, která může nabývat hodnot 
v rámci intervalu <0; 255>, přičemž vyšší hodnota parametru znamená vyšší prioritu daného 
směrovače. Směrovač s nejvyšší prioritou (255 je nejvyšší možná priorita) bude zvolen do role 
active pro danou HSRP skupinu. Pokud existuje více směrovačů se stejnou hodnotou priority, tak 
bude jako active zvolen směrovač, který má nejvyšší IP adresu na HSRP interfejsu.  

2.3.7. 3.7 HSRP stavy 
HSRP směrovač se může nacházet v jednom z následujících stavů: 
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• Initial 
• Learn 
• Listen 
• Speak 
• Standby 
• Active 

Initial je počáteční stav indikující, že HSRP zatím neběží. Do tohoto stavu směrovač přejde 
po změně konfigurace (vypnutí HSRP) či se v tomto stavu nachází při prvotním „nahození“ 
(zapnutí) rozhraní. Ve stavu learn se směrovač nachází během doby, kdy nezná informace potřebné 
k tomu, aby se mohl účastnit HSRP procesu. Do stavu listen se směrovač dostane, když se dozví IP 
adresu virtuálního routeru. V tomto stavu čeká na hello zprávy od ostatních směrovačů, které by se 
mohly nacházet ve stejné HSRP skupině. Smyslem tohoto stavu je tedy zjistit, zda pro danou 
skupinu již existuje aktivní (active) a záložní (standby) směrovač. Ve stavu speak směrovač aktivně 
posílá hello zprávy a účastní se volby active a standby routeru. Pokud se směrovač stane standby 
routerem, zastává roli záložního směrovače pro aktivní router. V roli active router zpracovává 
(přeposílá) pakety (rámce) poslané na IP (MAC) adresu virtuálního routeru. 

Každý směrovač používá tři časově – active timer, standby timer a hello timer. Active timer 
slouží k monitorování stavu aktivního routeru. S každou přijatou hello zprávou od aktivního routeru 
je tento časovač vynulován. Pokud hodnota tohoto časovače převýší hold time interval, je aktivní 
router považován za nefunkčního. Obdobné platí pro standby timer, který slouží pro monitorování 
záložního směrovače. Hello timer pak slouží k plánování odesílání hello zpráv. 

2.3.8. 3.8 Optimalizace HSRP 

HSRP umožňuje definovat, který ze směrovačů bude zastávat danou roli (resp. lze ovlivnit 
proces volby do těchto rolí), vyladit hodnoty časovačů a tím zajistit velmi rychlé zotavení se 
z výpadku aktivního směrovače. Rovněž dovoluje zotavit se i z výpadku rozhraní používaného 
(používaných) aktivním routerem pro zajištění komunikace s okolním světem. 

Pro zajištění všech výše zmiňovaných vlastností slouží následující volby (parametry) –  
standby priorita, standby preempt, přizpůsobení časovačů (hello message timer, hold interval) a tzv. 
interface tracking (sledování rozhraní). 

Pokud aktivní směrovač zhavaruje, záložní převezme jeho roli. V případě, že se původní 
aktivní router stane opět funkčním, setrvá nový aktivní router ve své roli, i když má (může mít) 
nižší prioritu než navrátivší se původní aktivní směrovač. HSRP standby preempt je funkce 
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umožňující onomu původnímu aktivnímu směrovači navrátit se do své role i po svém výpadku. 
Navrácení do jeho původní role může být žádoucí z více důvodů, například z výkonnostního 
hlediska, či může mít daný směrovač „lepší spojení s okolním světem“ (linka s vyšší propustností, 
nižší latencí, apod.). Okamžité navrácení do aktivní role však nemusí být žádoucí. Po zavedení 
systému směrovače, resp. v okamžiku spuštění HSRP procesu, totiž tento směrovač nemusí mít 
dostatečné množství informací pro zajištění správného směrovaní průchozích paketů – dynamické 
směrovací protokoly potřebují určitý čas pro výměnu informací a finální konvergenci. Proto se 
k HSRP standby preempt pojí i parametr delay, kterým se dá definovat časový interval, po který 
směrovač po spuštění HSRP procesu vyčká, než znovu nabude role aktivního routeru. 

Aby bylo zotavení se z výpadku aktivního směrovače co nejrychlejší, mohou být HSRP 
časovače (hello a hold interval) přizpůsobeny na velmi krátkou dobu, čímž se dá zajistit tzv. sub-
second failover, tedy zotavení se z výpadku do jedné sekundy. Hello a hold intervaly pak po řadě 
nabývají hodnot kolem 250ms, resp. 800ms. Hodnoty těchto intervalů by ale neměly být extrémně 
malé, jelikož by mohlo dojít k poklesu stability HSRP skupiny. Směrovače by, v případě zatížení 
síťovým provozem, nemusely stihnout pravidelně odesílat a správě vyhodnocovat přijaté hello 
zprávy. To by následně způsobilo chybný předpoklad o výpadku nějakého ze směrovačů patřících 
do HSRP skupiny a chybné převzetí jeho role. Vyladění těchto intervalů je tedy kompromisem mezi 
rychlým zotavením se z výpadku a stabilitou HSRP skupiny (nastavení konkrétních hodnot hello a 
hold intervalů je tedy vhodné v reálném prostředí ověřit). 

Sledování stavu rozhraní, tzv. interface tracking, dovoluje HSRP procesu automaticky snížit 
prioritu daného směrovače v případě výpadku rozhraní zajišťujícího konektivitu do „okolního 
světa“ (například rozhraní do sítě WAN; resp. libovolného rozhraní, které je HSRP procesem 
monitorováno). Výpadek tohoto rozhraní totiž nijak neovlivní dostupnost (dosažitelnost) a činnost 
rozhraní prostřednictvím kterého je daný směrovač připojen do sítě lokální (LAN) a na které je 
„mapováno“ rozhraní virtuálního směrovače. Výchozí brána je sice dostupná, ale konektivita do 
okolního světa však není (nemůže být) touto bránou zajištěna. Proto je žádoucí, aby v této situaci 
došlo ke změně rolí HSRP směrovačů. Toho je dosaženo tím, že si směrovač, kterému vypadlo 
sledované rozhraní, sníží svou vlastní prioritu o určitou (v konfiguraci definovanou) hodnotu a roli 
aktivního routeru tak může převzít jiný směrovač, který má spojení s okolním světem zajištěno. 

2.3.9. 3.9 Problém s překladem síťových adres 

Pokud je na směrovačích participujících v HSRP procesu prováděn překlad síťových adres 
(NAT – Network Address Translation), resp. překlad adres a portů (PAT – Port Address 
Translation), způsobí výpadek aktivního směrovače pád relací, které probíhaly právě přes aktivní 
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směrovač a jejichž síťové adresy byly překládány. Výpadek navázaných relací nastává, i přes 
dostupnost všech stanic (díky převzetí funkce aktivního směrovače záložním), kvůli ztrátě 
překladové tabulky udržované (dynamicky) vypadnuvším směrovačem. 

Řešením tohoto problému je nasazení „stavového předkladu adres“ (SNAT – Statefull NAT) 
společně s HSRP. SNAT dovoluje skupině směrovačů vzájemnou synchronizaci překladových 
tabulek. Směrovače si, kromě vlastního mapování překládaných IP adres, vyměňují rovněž i některé 
informace o stavu navázaných spojení (například stavové parametry TCP spojení). SNAP podporují 
například Cisco směrovače s IOS verzí 12.3 a vyšší. 

2.3.10. 3.10 HSRP verze 2 

HSRP verze 2 přináší oproti první verzi několik vylepšení. Prvním vylepšením je 
propagovaní „milisekundových“ hodnot hello a hold intervalů v rámci zpráv posílaných aktivním 
HSRP směrovačem. Toto zajišťuje mnohem větší stabilitu HSRP skupiny. Dalším vylepšením je 
rozšíření rozsahu hodnot pro identifikaci HSRP skupiny. První verze podporovala pouze hodnoty 
od 0 do 255, druhá verze přináší interval od 0 do 4095. S rozšíření tohoto intervalu samozřejmě 
souvisí i změna používaných virtuálních MAC adres. HSRPv1 postačoval k identifikaci skupiny 
pouze jeden (poslední) bajt MAC adresy. S rozšířením intervalu na 4096 možných hodnot bylo 
nutné zvětšit i počet bitů MAC adresy virtuálního routeru, které by sloužily k identifikaci dané 
skupiny, z původních 8 na 12. Nový rozsah MAC adres začíná hodnotou 0000.0C9F.F000 a končí 
0000.0C9F.FFFF. Toto rozšíření rovněž umožnilo svázat hodnotu HSRP skupiny s číslem VLAN, 
které může nabývat rovněž hodnot od 0 do 4095 (alespoň v Cisco implementaci). V původní (první) 
verzi HSRP nebylo dále možné identifikovat zdroj hello zpráv, jelikož tyto zprávy byly odesílány se 
zdrojovou MAC adresou virtuálního routeru. Druhá verze rozšiřuje hlavičku této zprávy o šesti 
bajtový identifikátor zdroje (odesílatele) této zprávy. Tento identifikátor je typicky vyplňován 
skutečnou MAC adresou rozhraní odesílatele. Rovněž došlo ke změně multicast IP adresy, na 
kterou jsou HSRP zprávy odesílány. Původní adresa 224.0.0.2 mohla kolidovat se zprávami Cisco 
Group Management protokolu (CGMP). Druhá verze proto používá novou multicast IP adresu 
224.0.0.102. HSRPv2 dále mění formát hlavičky paketu. Nový formát používá tzv. „type-length-
value“ (TLV). Paket HSRP verze 2 přijatý směrovačem na němž běží HSRPv1 bude tuto hodnotu 
interpretovat jinak a daný paket zahodí (bude ho ignorovat), obdobné platí i pro opačně odeslanou 
zprávu. HSRPv2 tedy není kompatibilní s první verzí, tj. dvě zařízení provozující různé verze HSRP 
spolu nemohou komunikovat. Zároveň není možné nad jedním rozhraním provozovat obě verze 
HSRP současně. Na různých rozhraních jednoho zařízení (routeru) však mohou současně běžet jak 
první, tak i druhá verze HSRP. 
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2.4. 4. Porovnání HSRP s VRRP a GLBP 
Protokol VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), definovaný organizací IETF (popsán 

v RFC 3768), je alternativou k protokolu HSRP (jejich funkce je totožná, liší se pouze 
v nepodstatných detailech). Důvodem, proč nasadit VRRP namísto HSRP, může být zajištění 
kompatibility mezi zařízeními různých výrobců. 

GLBP (Gateway Load Balancing Protocol) je proprietární protokol společnosti Cisco 
Systems. Oproti HSRP umožňuje lépe balancovat zátěž mezi všechny dostupné směrovače, které 
mohou plnit roli výchozí brány. HSRP totiž podporuje pouze jeden aktivní směrovač – rozkládání 
zátěže mezi více směrovačů je sice možné zajistit, řešení je ale těžkopádné a špatně škálovatelné 
(lze definovat více HSRP skupin, pro každou jiný aktivní směrovač a koncovým stanicím přidělovat 
různé adresy výchozí brány). V rámci jedné GLBP skupiny směrovačů vystupuje jeden jakožto 
„hlavní“ (tzv. active virtual gateway). Tento hlavní směrovač zpracovává veškeré ARP dotazy na 
MAC adresu výchozí brány (virtuální brány). Poté, dle nastaveného mechanizmu distribuce zátěže 
(např. dle vah jednotlivých směrovačů), bude „spoofovat” (podvrhovat) ARP odpovědi s MAC 
adresou nějakého směrovače ze stejné GLBP skupiny, který pak bude zajišťovat směrování rámců 
koncové stanice, která zaslala onen ARP dotaz. Pomocí vzájemného vyměňování zpráv mezi všemi 
směrovači GLBP skupiny je možné detekovat výpadek některého člena a převzat „jeho klienty“. Po 
vypršení platnosti ARP záznamu (mapování IP-MAC) uloženého v cache koncové stanice, jejíž 
výchozí brána zhavarovala, je na nový ARP dotaz navrácena platná MAC adresa stávajícího routeru 
vykonávajícího roli výchozí brány. GLBP tedy přináší více funkcí než HSRP. Nevýhodou je 
nedostupnost tohoto protokolu v platformách určených pro spíše menší a středně velké sítě (resp. 
produkty určené pro přístupovou či distribuční vrstvu sítě). Mezi Cisco produkty jej podporuje 
platforma Catalyst 6500, určená pro enterprise nasazení (rozsáhlé sítě, resp. páteřní vrstvu sítě). 
HSRP je oproti tomu podporován de facto napříč celým portfoliem Cisco síťových produktů 
(směrovači a multilayer přepínači). 

2.5.  
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5. Příklad sítě se zajištěnou vysokou spolehlivostí výchozí 
brány prostřednictvím  HSRP (převzato z www.cisco.com) 

Topologie sítě 

 

Obr. 2 – Příklad nasazení HSRP v síti 
(zdroj: www.cisco.com) 

 

Všechny koncové stanice v síti jsou zkonfigurovány tak, že používají IP adresu virtuálního 
směrovače (v tomto případě 1.0.0.3) jakožto IP adresu své výchozí brány. V rámci sítě je, jako 
směrovací protokol, nasazen EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol). 

Konfigurace směrovače A 

hostname RouterA 
! 
interface ethernet 0 
 ip address 1.0.0.1 255.0.0.0 
 standby 1 ip 1.0.0.3 
 standby 1 preempt 
 standby 1 priority 110 
 standby 1 timers 5 15 
! 
interface ethernet 1 
 ip address 3.0.0.1 255.0.0.0 
! 
router eigrp 1 
 network 1.0.0.0 
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 network 3.0.0.0 
! 

Konfigurace směrovače B 

hostname RouterB 
! 
interface ethernet 0 
 ip address 1.0.0.2 255.0.0.0 
 standby 1 ip 1.0.0.3 
 standby 1 preempt 
 standby 1 timers 5 15 
! 
interface ethernet 1 
 ip address 2.0.0.2 255.0.0.0 
! 
router eigrp 1 
 network 1.0.0.0 
 network 2.0.0.0 
! 

Popis jednotlivých HSRP příkazů 

standby 1 ip 1.0.0.3 

Spustí HSRP proces pro skupinu 1 a nastaví IP adresu virtuální směrovače této skupiny na hodnotu 
1.0.0.3. Konfigurace všech routerů musí obsahovat tento příkaz, aby mohly společně spolupracovat 
(stejná skupina, stejná IP adresa virtuálního směrovače). 

standby 1 preempt 

Tento příkaz umožňuje směrovači stát se aktivním routerem pro danou HSRP skupinu (zde pro 
skupinu 1). V tomto případě se tedy aktivním směrovačem mohou stát oba – jak router A, tak i 
router B. Aktivním směrovačem se poté stane ten s vyšší prioritou. 

standby 1 priority 110 

Tímto příkazem lze ovlivnit proces volby rolí díky nastavení priority směrovače. Výchozí priorita je 
rovna 100. V tomto případě se tedy směrovač A stane (díky prioritě 110) aktivním routerem pro 
skupinu 1. 

standby 1 timers 5 15 

Nastavení délky intervalů pro plánování odesílání a kontrolu příchodů hello zpráv pro danou HSRP 
skupinu. Výchozí jednotkou je jedna vteřina. První hodnota udává délku hello intervalu (zde 5 
vteřin), druhá poté délku hold intervalu (15 vteřin v tomto případě). Výchozí (defaultní) hodnoty 
jsou 3 vteřiny pro hello, resp. 10 vteřin pro hold interval. Pro natavení délky intervalu kratší než 



 Řešení vývojového projektu SITRONICS centrum 
 

Soubor: SV710015001_106_1.1_1.doc Vypracoval: J. Kubr Rev.: 1.1 Datum: 21.1.2007 Strana: 26  /  
47  

jedna vteřina lze použít volitelného parametru msec. Příkaz standby 1 timers msec 250 msec 
800 by specifikoval nastavení 250ms pro hello, resp. 800ms pro hold interval. 

Pozn.: Více podrobností o konfiguraci HSRP je možné nalézt ve veřejně přístupné dokumentaci společnosti 
Cisco Systems. Jeden z možných odkazů je uveden na konci tohoto dokumentu v seznamu zdrojů. 

2.6. 6. Ověření správné funkce HSRP 
Funkčnost HSRP, resp. schopnost zotavit se z výpadku výchozí brány, lze ověřit například 

pomocí „debug” výpisů (hlášek) dostupných na většině síťových zařízení (v tomto případě by se 
sledovaly hlášky na HSRP směrovačích). Jinou možností ověření funkčnosti HSRP je sledování 
výpisu programu ping. Pomocí tohoto programu lze „nepřetržitě odesílat“ ICMP echo request 
zprávy na nějakou stanici dostupnou právě přes výchozí bránu (která je de facto provozována HSRP 
směrovači) a sledovat hlášky o došlých odpovědích (ICMP echo reply). Součástí tohoto výpisu je i 
zpoždění došlé odpovědi. Hodnota tohoto parametru pak bude korelovat s vyladěním HSRP 
časovačů (hello a hold intervalů). Pokud budou hello a hold intervaly příliš dlouhé, dojde k vypršení 
limitu, po který se čeká na příchod ICMP echo reply zprávy a tato situace vyvolá vypsání (ping 
programem) jedné z hlášek o nedostupnosti cílové stanice. Takováto situace by ovšem, při 
bezproblémovém běhu HSRP a optimálním vyladění HSRP časovačů, neměla nikdy nastat. 
V případě bezeztrátového příjmu ICMP echo zpráv (při rozumně nastavené době čekání na 
odpověď – v rámci stejné lokální sítě například do jedné vteřiny) lze považovat výchozí bránu za 
vysoce dostupnou (HSRP směrovače fungují optimálně a bez problémů).  

2.7. 7. Závěr 

3. Protokol HSRP je vhodný pro zajištění vysoké dostupnosti výchozí 
brány. V sítích, pro které je požadována vysoká spolehlivost a dostupnost, lze 
nasazení tohoto protokolu určitě doporučit. 
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4. Vhodnost použití spanning tree algoritmů STP, RSTP, 
MST (IEEE 802.1d, 802.1w, 802.1s) pro vytvoření 
spolehlivé IP infrastruktury (Jiří Stegura) 

4.1. 1. Úvod do problematiky spolehlivé IP infrastruktury 
 Pro dosažení vysoké spolehlivosti a dostupnosti IP sítě využíváme záložních linek. 
Nedostupnost sítě může být způsobena selháním spoje, poruchou portu  nebo celého síťového 
zařízení. Redundancí fyzických spojů na síťových prvcích může vést k nestabilitě celé sítě 
například vlivem broadcastové bouře (broadcast storms),  nebo jiných problémů jako jsou  multiple 
frame transmission a MAC address database instability. Z tohoto důvodu je nutné redundanci 
vhodně navrhnout průběžně kontrolovat. Redundancí fyzických spojů vznikají v síti smyčky, díky 
kterým dochází k výše uvedeným problémům. 

Tyto problémy odstraňují Spanning-Tree protokoly (protokoly větvícího se stromu) které 
vytvářejí logickou topologii sítě, která neobsahuje smyčky. Spoje, porty a přepínače, které nejsou 
součástí aktivní bezesmyčkové topologie nepřeposílají data. Spanning-Tree protokoly jsou velmi 
silné technologie, které umožňují vytvářet záložní fyzické spoje aniž by způsobovaly rizika které 
jsou způsobeny smyčkami v síti.  

4.1.1. 1.1 Redundantní topologie  

 Sítě které obsahují redundantní spoje a zařízení dosahují delších bezporuchových stavů. 
Redundantní topologie zajišťují funkčnost sítě při výpadku jednoho spoje nebo selhání zařízení. V 
případě tohoto selhání převezme redundantní prvek funkci nefunkčního spoje nebo zařízení. 
Redundantní přepínaná síť může způsobit problémy broadcast storms, multiple frame copies a 
MAC address table instability.  
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4.1.2. 1.2 Broadcast storms  

 Switche v případě broadcastů a multicastů pracují stejně a to tak že tyto rámce přepošlou na 

všechny porty kromě portu ze kterého tyto broatcastové nebo multicastové rámce přišly což má za 
následek v případě redundantních spojů (smyček v síťové topologii ) zaplavení sítě. Když počítač X 
pošle boradcast, například ARP požadavek pro adresu druhé vrstvy routeru Y, pak přepínač A 
přepošle broadcast na všechny porty. Přepínač B je na stejném segmentu a také přepošle broadcast 
na všechny porty. Přepínač B přijme broadcast přeposlaný přepínačem A a přepínač A přijme 
přeposlaný broadcast přepínačem B a opět přijatý broadcast přepošlou. Přepínače pokračují v 
přeposílání broadcastu donekonečna. Toto se nazývá broadcast storm. Broadcast storm bude 
pokračovat dokud se některý z přepínačů neodpojí od sítě. Broadcast storm zabere zdroje sítě a sníží 
se tok uživatelského provozu. Na síti se to projeví jako nedostupná nebo extrémně pomalá síť.  

4.1.3. 1.3 Multiple frame transmissions  

 
 V redundantní přepínané síti může  nastat situace, že koncové zařízení obdrží několikrát 
stejný rámec,  a to za předpokladu, že oba přepínače nemají MAC záznam Routeru Y a za 
předpokladu, že Host X má MAC záznam Routeru Y v ARP vyrovnávací paměti a pošle rámec 
Routeru Y. Router Y přijme rámec, protože je na stejném segmentu sítě jako Host X. Přepínač A 
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nemá MAC záznam Routeru Y proto přijatý rámec pošle na všechny ostatní porty. Přepínač B také 
neví, na kterém portu je Router Y, proto přijatý rámec od přepínače A přepošle na všechny ostatní 
porty. To způsobí, že Router Y obdrží několik kopií stejného rámce. To vede ke zbytečnému 
zatížení sítě. 

4.1.4. 1.4 Media access control database instability  

V redundantních přepínaných sítích je možné, že se přepínače naučí špatné informace. 

Přepínač se může špatně naučit, že MAC adresa je na jednom portu ale ve skutečnosti je na jiném 
portu. V tomto příkladu ani jeden přepínač nemá v MAC tabulce záznam. Host X pošle rámec 
Routeru Y. Oba přepínače si přidají záznam o Hostu X na portu 0 do MAC tabulky. Oba přepínače 
pošlou rámec pro Router Y na zbylé porty. Na portu 1 obou přepínačů obdrží rámec od Hosta X a 
nesprávně si zapíší do tabulky, že Host X je na portu 1. Když Router Y pošle rámec Hostu X, oba 
přepínače rámec přepošlou na port 1, což je zbytečné, ale přepínače mají špatně záznam o umístění 
Hosta X na portu 1. V tomto příkladu unicastový rámec z Routeru Y k Hostu X bude uvězněn ve 
smyčce. 

4.2. 2. Spanning tree protokoly 
 Logická topologie bez smyček se nazývá strom (anglicky tree). Logická topologie je hvězda 
nebo rozšířená (extended) hvězda. Tato topologie je větvící se strom (anglicky spanning-tree). 
Jmenuje se tak protože všechny zařízení jsou dostupná přímo nebo přes větve stromu. Algoritmy, 
který vytvoří logickou topologii bez smyček, se jmenují spanning-tree algoritmy. 

 Tyto algoritmy zajišťují nejen vytvoření a správnou funkci logické bezesmyčkové topologie, 
ale i její neustálý monitoring a v případě výpadku spoje tato technologie nahradí nefunkční spoj 
alternativním. Je požadováno aby při takovémto výpadku byla doba nefunkčnosti co nejkratší. Tato 
doba než dojde k opětovnému vytvoření funkční logické topologie se nazývá doba konvergence. 
Různé varianty spanning tree algoritmů se v době konvergence odlišují.  
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4.3. 3. IEEE 802.1d STP Spanning Tree Protokol 
 Jde o první nejstarší verzi spannig tree algoritmu pro vytvoření logické topologie bez 
smyček s nejkratší cestou k root mostu. Vytvoření nejkratší cesty je založeno na ohodnocení ceny 
linky, tato cena „link cost“ je odvozena od rychlosti spoje. Při vytváření logické topologie 
spanning tree algoritmus nejprve provede výběr kořenového uzlu (root bridge) a po té vytváří 
logickou topologii jako kostru grafu. Do každého uzlu vede pouze jedna cesta. Redundantní spoje, 
které by vytvářely smyčky jsou STP algoritmem blokovány. Veškeré rámce, které přicházejí na tyto 
blokované spoje jsou aktivními prvky zahazovány. Tímto způsobem vznikne logická topologie 
která neobsahuje smyčky. 

 STP vyžaduje komunikaci mezi zařízeními, aby detekoval smyčky. Spoje, které vytváří 
smyčky jsou dány do blokujícího stavu (blocking state). Přepínače posílají zprávy zvané bridge 
protocol data units (BPDUs) pro získání informací o bezsmyčkové logické topologii. Blokované 
porty přijímají BPDUs. To zabezpečí, že když selže aktivní cesta nebo zařízení, vypočítá se nový 
spanning tree. BPDUs obsahují informace, díky kterým mohou přepínače:  

● vybrat jeden přepínač, který bude fungovat jako root bridge  

● spočítat nejkratší cestu od sebe ke kořenovému přepínači (root bridge)  

● stanovit jeden přepínač nejblíže kořenovému přepínači pro každý LAN segment. Tento přepínač je 
nazýván jako budoucí přepínač (designated switch). Tento přepínač ovládá všechnu komunikaci 
mezi příslušným LAN segmentem a kořenovým přepínačem.  

● vybrat jeden ze svých portů jako kořenový port (root port) pro každý přepínač, který není 
kořenovým přepínačem. Kořenový port je rozhraní s nejlepší cestou ke kořenovému přepínači.  

● nastavit porty, které jsou součástí spanning tree, nazývané budoucí porty (designated ports). 
Ostatní porty jsou blokovány. 

 

Když je síť stabilizována, existuje jediný spanning-tree. Pak na síti existuje:  
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●  jeden root bridge v síti  
●  jeden root port pro každý non-root bridge  
●  jeden designated port pro každý segment  
●  nepoužité (non-designated) porty 

Jen root porty a designated porty přeposílají data. Non-designated porty zahazují data. Říká 
se jim blocking nebo discarding ports. 

4.3.1. 3.1 Volba Root Bridge  

 První věc, kterou všechny přepínače v síti udělají, je rozpoznání root bridge. Umístění root 
bridge v síti ovlivní tok dat. Když je přepínač zapnut, spanning-tree algoritmus rozpozná root 
bridge. Začne vysílat BPDUs s bridge ID (BID). BID se skládá ze dvou částí.  

  

První je bridge priority (standardně 32768), druhou je MAC adresa přepínače. Standardně 
jsou BPDU posílány každé 2 sekundy. Když přepínač poprvé naběhne po zapnutí, domnívá se, že je 
root bridge a posílá BPDUs, kde root BID a sender BID jsou shodné. Tyto BPDU jsou považovány 
za podřadné, protože jsou generovány budoucím přepínačem (designated switch), který ztratil 
spojení s kořenovým mostem (root bridge). Designated switch posílá BPDUs s informací, že on je 
root bridge stejně jako designated bridge. Tyto BPDU obsahují MAC adresu přepínače jak v sender 
BID tak v root BID. Tuto informaci si přečtou všechny přepínače v síti a každý přepínač nahradí 
vyšší root BID nižším root BID a pošle BPDU dál. Všechny přepínače obdrží BPDUs a rozhodnou, 
že přepínač s nejnižším root BID bude root bridge. Správce sítě může nastavit prioritu přepínače na 
nižší hodnotu než je defaultní 32768, čímž zmenší výsledný BID. Pro šíření informací sítí je potřeba 
čas. Změna topologie v jedné části sítě není známa ihned v ostatních částech sítě díky zpoždění 
síření (propagation delay).  

Každý port přepínače, který používá STP, je v jednom z 5ti možných stavů:  
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● blocking state  
● listening state  
● learning state  
● forwarding state  
● disabled state 

 
 
 
 
 
 
 

 V blocking state porty 
přijímají pouze BPDUs. Data 
jsou zahazována a přepínač se na tomto portu neučí MAC adresy. V tomto stavu přetrvává 
maximálně 20 sekund.  

 V listening state přepínač zjišťuje, zda nevede další cesta k root bridge. Cesty, které nemají 
nejnižší cost path k root bridge se vrátí do blocking state. Doba naslouchání se nazývá forward 
delay a trvá 15 sekund. Data nejsou přeposílána a MAC adresy se neučí, ale BPDUs se stále 
zpracovávají.  

 V learning state se učí MAC adresy, ale data stále nejsou přeposílána. BPDUs jsou stále 
zpracovávána. Trvá 15 sekund a nazývá se také forward delay.  

 Ve forwarding state se přeposílají data, učí se MAC adresy a BPDUs jsou zpracovávána.  

Port může být i v disabled state, v tomto stavu je port, když je administrátorem vypnut nebo 
má poruchu.  

4.3.2. 3.2 Přepočítání Spanning-Tree , doba konvergence 

 Přepínaná síť je stabilizována, když všechny porty všech přepínačů jsou buď v forwarding 
nebo v blocking state. Když se topologie změní, přepínače přepočítají spanning-tree a způsobí 
přerušení v toku dat.  

 Stabilizace nové spanning-tree topologie neboli konvergence, která používá standard IEEE 
802.1d defaultně trvá 50 sekund. Skládá se z blocking state max-age 20 sekund + listening forward 
delay 15 sekund + learning forward delay 15 sekund. 
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Doba konvergence = max age 20+15+15 = 50s. 

4.4. 4. IEEE 802.1w RSTP Rapid Spanning Tree Protokol 
 STP byl navržen v dobách, kdy obnovení spojení po výpadku v rámci minuty bylo 
adekvátní. Ale s  nástupem L3 switchů si přepínání a směrování konkuruje, přicemž protokoly jako 
OSPF nebo EIGRP jsou schopny nalézt alternativní cestu rychleji. Proto Cico rozšířilo protokol 
802.1d o vlastnosti jako Uplink Fast1, Backbone Fast2 nebo Port Fast3, aby snížili dobu 
konvergence přepínané sítě Nevýhodou však bylo, že toto řešení je proprietární a potřebuje 
konfiguraci navíc.  

 RSTP (802.1w) poskytuje lepší výkonnost než proprietární Cisco vylepšení k normě 802.1d 
a je zpětné kompatibilní s 802.1d pro komunikaci se zařízeními neznajícími RSTP. Samozřejmě 
potom dojde ke ztrátě výhod, které poskytuje RSTP (což se děje na úrovni portu, k nimž jsou tyto 
nekompatibilní zařízení připojená). RSTP vytváří topologii pro spanning tree s využitím naprosto 
stejných měřítek jako 802.1d. 

4.4.1. 4.1 Nové stavy portu a role portu  

 V klasickém STP je stav portu a role portu zamíchaná dohromady. Například pro stavy portu 
listening a blocking platí, že oba zahazují rámce a neučí se MAC adresy. Ale rozdíl tkví v roli, 
kterou hrají v aktivní topologií, kdy listening port je bud root nebo designated a je na cestě do stavu 
forwarding. Naopak blocking není součástí aktivní topologie.  

4.4.2. 4.2 Stavy portu  

 V RSTP existují pouze tři stavy portu, odpovídající třem možným stavům a to discarding, 
learning a forwarding. Přehled těchto změn ukazuje následující tabulka: 

 

 

4.4.3. 4.3 Role portu  

 Roli zde určuje hodnota, přiřazená k danému portu. Role root a designated portu zůstávají, 
navíc se přidávají backup a alternate role. Spanning tree algoritmus (STA) definuje roli portu na 
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základě hodnot BPDU zpráv a portu, na který zpráva dorazila. Nyní se podíváme na jednotlivé role 
portu. 

4.4.4. 4.3.1 Root port role  

 Jedná se o port, který dostává BPDU s největší váhou (podrobněji vysvětleno v části o 
BPDU). To znamená, že je nejblíže (vzhledem k ceně) k root switchi. STA vybere jediný switch, 
který se stává rootem pro celou sít (případně pro VLAN). Tento root switch posílá BPDU, které 
mají vetší váhu než od kteréhokoliv jiného switche v dané síti. Root switch je zároveň jediný, který 

nemá žádný root port, ale má všechny porty ve stavu forwarding. 

4.4.5. 4.3.2 Designated port role 

 Je to port, který posílá BPDU s největší váhou do segmentu, ke kterému je připojen. 

4.4.6. 4.3.3 Alternate port role  

 Je shodný se stavem blocked v STP a je definován jako port, který není root ani designated. 
Alternate port dostává BPDU s vetší váhou od jiného switche na daném segmentu. Jednoduše 
řečeno, jedná se o port, který poskytuje alternativní cestu k root switchi a teoreticky může nahradit 
root port v případě, že by vypadl. 
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4.4.7. 4.3.4 Backup port role  

 Backup role je obdoba alternate port role, ale BPDU s vetší váhou dostává od portu, který je 
na stejném switchi jako on. Prakticky poskytuje redundantní spojení k danému segmentu a 
negarantuje alternativní cestu k root switchi. 

 

4.4.8. 4.4 BPDU  

 RSTP používá všech 8 flag bitů (na rozdíl od STP, který používá pouze 2). Používají se pro 
zakódování role a stavu portu, který vytvořil BPDU a pro rozlišení nabídky/odsouhlasení topologie. 
Navíc jsou tyto BPDU typu 2, verze 2 (což lze vysledovat z hlavicky tohoto BPDU). To vede k 
tomu, že switch který nezná RSTP tyto BPDU zahodí a lze ho takto detekovat (nebude odpovídat na 
BPDU této verze).  

 Jelikož BPDU neposílá jen root switch, musíme nějak rozlišit, které BPDU jsou směrodatné 
a které ne. Každé BPDU obsahuje několik parametrů, podle kterých rozlišujeme jejich důležitost. 
Jsou to: Id root switche, cena cesty k root switchi a ID switche, který BPDU poslal. BPDU má 
oproti jinému vetší váhu pokud:  

● Jedno BPDU obsahuje lepší root switch ID (nižší hodnota je lepší).  

● Když jsou root switch ID totožné, rozhoduje nižší cena cesty k root switchi.  

● Pokud jsou i ceny cest totožné, rozhoduje switch ID odesílatele (opět nižší hodnota je lepší) 
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4.4.8.1. 4.4.1 Manipulace s BPDU  
 BPDU se posílají každý hello-time (typicky co 2 sec.) s aktualními informacemi o stavu a ne 
jen při příchodu BPDU z root switche. Pokud nedojde na portu k přijetí BPDU 3x po sobě, detekuje 
se to jako ztráta spojení. Při výpadku spojení na root portu se switch začne chovat jako root a na 
ostatní porty vyšle informaci (BPDU), že je root. Jiný switch tuto zprávu zachytí (např. na portu 1), 
ale místo toho, aby ji ignoroval (jako u normálního STP), akceptuje ji a pošle na svůj root port 
dotaz, zda root switch stále existuje. V případě, že mu přijde kladná odpověd, začne na port 1 
posílat BDPU s informací, že původní root switch je dosažitelný přes něj. Switch, který ztratil 
spojení s root switchem toto BPDU akceptuje a přestane posílat BPDU o tom, že je root, viz 
následující obrázek: 

4.4.9.  

4.4.10. 4.5 Rychlý přechod do forwarding stavu  

 Je to hlavní vlastnost představená v RSTP. RSTP je schopno aktivně potvrdit, že daný port 
může bezpečně přejít do stavu forwarding, aniž by se musel spoléhat na nějaký časový 
mechanismus a tudíž čekat dokud neproběhne konvergence sítě, než přepne port do stavu 
forwarding. Toto je umožněno díky novým vlastnostem jako jsou edge porty, typ linky a 
mechanismu nabídky/souhlasu.  

4.4.10.1. 4.5.1 Edge porty  
 Edge porty jsou připojené přímo ke koncovým stanicím, takže jejich připojením/odpojením 
nemůže nastat smyčka v síti. Tudíž přecházejí rovnou do stavu forwarding a negenerují změnu v 
topologii. V případě, že na tento port přijde BPDU, okamžitě se mění na obyčejný port.  

4.4.10.2. 5.5.2 Typ linky  
 Rychlý přechod může být proveden pouze na edge portech a na point-to-point linkách. Typ 
linky je automaticky detekován z duplexního stavu portu. Pokud je ve stavu full duplex, považuje se 
linka za point-to-point. Dnes je většina portů ve stavu full-duplex, což řadí tyto linky do role 
kandidátu na rychlý přechod do forwarding stavu.  
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4.4.11. 4.6 Konvergence sítě s RSTP  

 Mějme síť z předchozího obrázku, kde mrak reprezentuje dále rozvětvenou síť (místo něj si 
představme přímou linku mezi root switchem a switchem D s velmi vysokou cenou cesty). Do této 
sítě přidáme novou cestu ze switche A přímo na root switch. Oba porty na spojovací lince mezi A a 
root switchem se ihned po nahození nastaví do designated blocking módu. Začne domlouvání mezi 
těmito dvěma porty. Jakmile příjme A BPDU od root switche, zablokuje své designated porty 
(neblokuje edge porty). Jedná se o takzvanou synchronizaci. Podle informací z BPDU akceptuje 
root switch a nastaví port vedoucí k němu (nyní již root port) do stavu forwarding. 

  

Stále nemůže dojít ke smyčce, protože místo blokování nad switchem A, blokujeme sít pod 
switchem A (díky zablokovaným designated portům – předchozí obr.). Toto blokování portu 
pokračuje dále, tak jak se šíří BPDU od root switche přes switch A. Takže oba zablokované porty 
na switchi A se po synchronizaci s B a C (zablokování designated portu na B a C) odblokují a 
přejdou do stavu forwarding. Switch B obsahuje pouze egde designated porty (mimo portu, kterým 
je připojený k A), takže neblokuje žádný port a switch C blokuje pouze port vedoucí k D (protože 

ostatní porty jsou taktéž edge). 
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 Tímto je dosaženo konečné topologie sítě bez smyček, pouze za dobu potřebnou pro přenos 
BPDU po stromu sítě směrem dolu. Jediné, co si musí zapamatovat administrátor, aby mohl těžit z 
této rychlé konvergence je, že dojednávání mezi switchi může nastat pouze v případe, že jsou 
připojeny linkami typu point-to-point. 

 Doba konvergence RSTP není v normě přesně uvedena, ale v různých zdrojích se uvádí v 
rozmezí od 2 – 5 vteřin, při vhodném nastavení a topologii může tato doba klesnout i pod 1 vteřinu. 

4.4.11.1. 4.6.1 Mechanismus nabídka/souhlas  
 Když je port vybrán STA, aby byl designated portem, u klasického STP musí čekat typicky 
2x15 vteřin než se přepne do stavu forwarding. Toto chování se shoduje s chováním portu v 
designated blocking módu u RSTP. Nyní si popíšeme, jak dochází k rychlému přechodu do 
forwarding stavu na příkladu z předchozí části a zaměříme se na přechod mezi root switchem a 
switchem A, což lze vidět na následujícím obrázku. 

  

Jakmile dojde k propojení mezi A a root switchem, oba porty jsou nastaveny do designated 
blocking stavu a zůstávají tam tak dlouho, dokud jim nepřijde BPDU od jejich protějšku. 

 Když je designated port ve stavu discarding nebo learning (a pouze tehdy), nastavuje 
proposal (nabídkový) bit v BPDU, které posílá. Toto se stane pro port p0 na root switchi jak je vidět 
napředchozím obr. Switch A přijme zprávu s vyšší váhou a okamžitě nastaví p1 na root port. Poté 
se sesynchronizuje, tzn. zablokuje navíc pouze port p3 (protože p4 je edge port a p2 je alternate 
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port, který je již blokován), odblokuje port p1 a pošle zpět na root switch souhlasnou zprávu. Což je 
původní BPDU, pouze s nastaveným agreement (souhlasným) bitem. 

  

Ihned po přijetí této zprávy se p0 nastaví do forwarding stavu. Ve čtvrtém kroku je port p3 
ve stejném stavu, jako byl port p0 na začátku (obr. 12) a proces se opakuje. Pokud port nedostane 
zpátky odpověd na svou nabídku, bude přecházet do forwarding stavu pomalou metodou klasického 
STP. Toto může nastat například v případě, že na druhé straně je switch nepodporující RSTP. 

4.4.11.2. 4.6.2 UplinkFast  
 UplinkFast je další mechanismus, který umožní portu ihned přejít do stavu forwarding. 
Když switch ztratí svůj root port, může nastavit svůj nejlepší alternate port ihned do stavu 
forwarding. Výběr tohoto nového root portu vygeneruje změnu topologie, což pro RSTP znamená 
vymazání příslušných záznamů v CAM (Content Addressable Memory) tabulkách switchů, které se 
nacházejí ve stromě směrem nahoru od switche, kterému vypadl jeho root port. Tímto odpadá 
nutnost multicastového generování BPDU jako v případě Cisco implementaci Uplink-Fast rozšíření 
u STP.  

4.4.12. 4.7 Mechanismus změny topologie  

 U klasického STP se při změně topologie nejprve pošle BPDU s touto zprávou na root 
switch a ten následně posílá změnu topologie do celé sítě s tím, že do BPDU nastaví TC (topology 
change) flag. U RSTP byl tento postup změněn.  

4.4.12.1. 4.7.1 Detekce změny topologie  
 Pouze ne-edge porty při přechodu do forwarding stavu vygenerují změnu topologie (tzn. že 
při přechodu do blocking stavu ji nevygenerují). Když RSTP switch detekuje změnu topologie, 
stane se následující:  
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● Zapne TC While časovač s hodnotou nastavenou na 2xhello time pro všechny jeho designated ne-
edge porty a root port.  

● Vymaže MAC adresy přiřazené k těmto portům.  

 

 Po dobu běhu TC While časovače posílá ze všech designated ne-edge portů a root portů 
BPDU s nastaveným TC flagem.  

4.4.12.2. 4.7.2 Propagace změny topologie  
Když switch příjme BPDU s nastaveným TC flagem, stane se následující:  

● Vymaže všechny MAC adresy, které se naučil, mimo ty, které přišly z portu, odkud dostal informaci o 
změně topologie.  

● Zapne TC While časovač a posílá BPDU s nastaveným TC flagem na všechny designated porty a 
root port. 

 Takhle je informacemi o změně topologie rychle zaplavena celá sít. Informace se šíří přímo 
od místa změny topologie a nemusí se nejprve poslat na root switch.  

4.4.13. 4.8 Kompatibilita s 802.1d  

 RSTP je schopno koexistovat s klasickými STP switchi. V takovém případe odpadá výhoda 
rychlé konvergence na daných portech. Pokud je ke switchi s podporou RSTP připojen switch bez 
této podpory, budou se vyměňovat BPDU verze 1 pouze na tomto portu. Ukažme si to na příkladu: 

  

Switche A, B jsou RSTP, switch A je designated na tomto segmentu a nově se pripojí switch 
C, který umí jen STP. Switch C ignoruje a zahazuje BPDU verze 2 a tak si myslí, že je na tomto 
segmentu sám. Začne šířit své BPDU (verze 1) s nižší váhou. Ty dostane switch A a po maximálně 
2x hello time se přepne do 802.1d módu na tomto portu. Ve výsledku switch C začne rozumět 
BPDU od switche A a příjme A jako designated switch pro tento segment. Switch B to jinak 
neovlivní, protože pouze naslouchá a pořád dostává BPDU s vyšší váhou od switche A. V případě, 
že by byl switch C odpojen od sítě, switch A toto nemá šanci poznat a svůj port nepřepne zpět do 
RSTP módu. Toho lze docílit jen ruční změnou či restartováním. Když je port ve stavu 
kompatibility s 802.1d, je schopen přijímat jak BPDU verze 1 tak i verze 2. 
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4.5. 5. MST IEEE 802.1s 
 MSTP vznikl jako rozšíření RSTP a byl definován v IEEE 802.1s, ale v roce 2003 byl 
sloučen do normy IEEE 802.1q, která popisuje VLANy (MSTP s VLANy přímo souvisí). Jako 
základ používá RSTP, ale navíc dovoluje seskupovat VLANy do spanning-tree instancí (takže pro 
každou skupinu běží samostatná instance STP). Díky tomu dovoluje využít více cest a provádět 
jednoduchý load balancing (rozdělování zátěže, ale statické). Standardně dovoluje MSTP vytvořit 
až 65 různých rozdílných logických topologií (instancí). 

 Multiple Spanning Tree (MST) je nový IEEE standard inspirovaný Cisco protokolem 
Multiple Instances Spanning Tree Protocol (MISTP). 

 
 MST (IEEE 802.1s) kombinuje to nejlepší z PVST+ a 802.1q. Myšlenka je taková, že 
několik VLANů mapujeme na menší počet Spanning tree instancí, protože většina sítí nepotřebuje 
více než několik logických topologií. V topologii znázorněné na předchozím obrázku jsou pouze 2 
různé logické topologie. Potřebujeme tedy pouze 2 Spanning tree instance. Není tedy potřeba, aby 
běželo 1000 instancí. Když namapujeme polovinu z 1000 VLANů na Instanci č.1 a druhou na 
Instanci č.2, jak ukazuje schéma na následujícím obrázku, pak platí:  

● Požadované vyvažování zátěže lze stále dosáhnout, neboť polovina VLAN je v jedné 
instanci.  

● Nízké zatížení CPU, protože se rozhoduje pouze mezi dvěma instancemi.  

  
 Technicky vzato je MST nejlepší řešení. Z hlediska konstruktéra sítě je jediná nevýhoda 
spojená s přechodem na MST to, že MST je nový protokol a tudíž vyvstávají následující problémy: 
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● Protokol je složitější než běžný Spanning tree a vyžaduje proto lepší rozplánování. Složitost 
spočívá v mapování VLANů na instance a nastavení priorit cest a přepínačů  

● Spojení se stávajícími přepínači, které MST nepodporují, je problematické  

4.5.1. 5.1 MST region 

 Myšlenka MST Regionů je podobná myšlence autonomních systémů Border Gateway 
Protocol (BGP), kde je skupina přepínačů se stejnou správou. MST region pak vystupuje v okolní 
síti jako jeden virtuální přepínač.  

 Propojené přepínače, které mají stejnou  MST konfiguraci jsou nazývány MST region. Počet 
MST regionů v síti není nijak omezen. 

 Hlavní vylepšení, které představuje MST je, že několik VLAN může být namapováno na 
jednu Spanning tree instanci. Tím vzniknou problémy s určením, které VLAN jsou namapovány na 
kterou instanci. Přesněji označování BPDU tak, aby cílová zařízení mohla identifikovat instance a 
VLAN k nim náležící.  

 Tento problém v případě 802.1q standardu nikdy nenastane, neboť všechny VLANy jsou 
zde namapovány na jedinou instanci.  

V případě PVST+ se předávají BPDU zprávy pro každý jednotlivý VLAN.  

V MST se řeší tento problém statickým nakonfigurováním přepínačů, kdy přiřazujeme 
jednotlivé VLAN na instance. V BPDU zprávě jsou pak rozesílány ID konfigurace a kontrolní 
součet, který je vypočítaný z tabulky mapování VLAN na instance.  

4.5.2. 5.2 MST konfigurace a MST region 

 Každý switch, na kterém běží MST, má jednu MST konfiguraci, která se skládá ze tří 
následujících atributů:  

1. Název(pojmenování) konfigurace (32 bytů) 
2. Číslo revize konfigurace(2 byty) 

3. 4096-položková tabulka, která spojuje každý z potenciálních 4096 VLAN podporovaných 
na šasi s danou instancí  
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 Aby se skupina switchů stala součástí jednoho MST regionu, musí mít nastaveny stejné 
konfigurační atributy. Nastavení vhodné konfigurace pro celou síť je úlohou administrátora.  

Jestliže se dva switche liší v jednom nebo více atributech konfigurace, stávají se částmi 
jiných regionů. 

4.5.3. 5.3 Hranice regionu  

 Aby bylo zajištěno shodné mapování VLAN na instance, je pro protokol nezbytné, aby mohl 
přesně identifikovat hranice regionů. Pro tento účel jsou parametry regionu zahrnuty v BPDU 
zprávě. Přesné mapování VLANů na instance není v BPDU propagováno, protože přepínače 
potřebují pouze informaci, zda jsou nebo nejsou ve stejném regionu. Proto se v BPDU zprávě 
náchází kontrolní součet (číselná hodnota odvozená pomocí matematické funkce z tabulky 
mapování VLANů na instance), číslo revize a název konfigurace. Jakmile přepínač dostane BPDU 
zprávu, porovná vlastní kontrolní součet s kontrolním součtem ze zprávy. Pokud se liší, port na 
kterém BPDU přišlo je na hranici regionu.  

 Na následujícím obrázku je port na přepínači B1 na hranici regionu A zatímco porty na 
přepínačích B2 a B3 jsou vnitřní v regionu B. Přepínače B2 a B3 mají stejnou MST konfiguraci a 
proto leží v regionu B, zatímco přepínač B1 má odlišnou konfiguraci MST a leží tudíž v jiném MST 
regionu. 

 

4.5.4. 5.4 MST instance  

 Cisco implementace MST podporuje až 16 instancí. Každý Spanning Tree je identifikován 
pomocí ID v rozsahu 0 až 15. Instance 0 je povinná a je vždy přítomna. Instance 1 až 15 jsou 
volitelné. 
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4.6. 6. Návrh modelu zapojení pro ověření vlastností 
 Pro naše potřeby si zjednodušíme model sítě pouze na dvě pracovní stanice. Pro testování 
STP protokolů budeme také potřebovat aktivní síťové prvky které tyto technologie podporují . Je to 
například většina CISCO switchů Catalyst řady 2940 a vyšší, ale z důvodu vysoké ceny těchto 
zařízení jsem zjišťoval podporu STP algoritmů v operačních systémech linuxového typu.  

 Roku 2000 vydal Matematický institut na univerzitě v Leidenu v Nizozemsku první verzi 
balíku Bridge, který obsahoval patche jádra OS Linux a utility, které modul jádra spravovaly. V 
tomto   balíku je implementována základní verze STP dle normy IEEE 802.1d. Tento balík se 
postupně vylepšoval, až byl zařazen přímo do jádra OS Linux. Sídlo projektu je nyní na webových 
stránkách http://linux-net.osdl.org/index.php/Bridge, kde najdete veškerou potřebnou dokumentaci i 
soubory ke stažení. Bohužel podpora RSTP protokolu není v současné době do balíku 
implementována ale na této podpoře se podle zdroje pracuje. Plná podpora RSTP by měla být v 
systému OpenBSD 4.1.  

 Pro ověření by tedy měli stačit 2 pracovní stanice se systémem podporujícím jak RSTP tak 
STP protokol. Každá tato stanice by obsahovala 2 ethernetové rozhraní. Tyto stanice by se 

vzájemně 
přes obě 

tyto 
rozhraní 
propojili 

viz následující obrázek: 

Popis nastavení pro testování STP tímto způsobem je uveden v následujícím zdroji:  
http://www.cs.vsb.cz/grygarek/SPS/projekty0506/STP-Linux.pdf 
 

Zapojení 
v 
případě 
použití 
switchů 

podporujících tyto technologie by vypadalo následovně: 
Nastavení se liší dle použitých komponentů. 

4.7. 7. Závěr 
 Použití STP a zejména pak RSTP technologie pro vytvoření spolehlivé IP infrastruktury se 
přímo nabízí, avšak bez možnosti otestování nedokážeme zjistit přesnou dobu konvergence RSTP 
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protokolu. Proto nemůžeme jednoznačně říci zdali je tato technologie vhodná i pro  záměr použití v 
oblasti přenosu reálného přenosu hlasu IP sítí.  

 V případě testování dle prvního uvedeného schématu, by bylo vhodné také ověřit možnost 
nastavení stejných MAC a IP adres na obou ethernetových adaptérech a testovat chování STP  
algoritmů při tomto nastavení. 
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