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ROZDZIAĤ 18.

Przeĥéczniki Ethernet

Przeäñczniki Ethernet (ang. switches), znane równieĔ jako mosty (ang. bridges), sñ podstawowym
blokiem budulcowym sieci i sñ tak powszechnie stosowane, Ĕe czösto siö o nich zapomina.
MoĔna zbudowaè sieè, nie wiedzñc zbyt wiele o tym, jak dziaäajñ przeäñczniki. Jednak podczas
budowy wiökszych systemów sieciowych zrozumienie dziaäania przeäñczników oraz zapisów
standardów pozwalajñcych na wspólne dziaäanie przeäñczników jest bardzo przydatne.
Technologiö Ethernet stosuje siö do budowy sieci róĔnych rozmiarów — od najmniejszych do
najwiökszych oraz od najprostszych do najbardziej skomplikowanych. Ethernet äñczy komputery domowe i inne urzñdzenia gospodarstwa domowego. Przeäñczniki dla sieci domowych
sñ zazwyczaj maäe, tanie i proste. Sieci Ethernet äñczñ siö takĔe z internetem, a przeäñczniki dla
dostawców usäug internetowych sñ duĔe, drogie i skomplikowane.
W sieciach kampusowych i korporacyjnych czösto wykorzystuje siö róĔne przeäñczniki — zarówno prostsze i taþsze, stosowane wewnñtrz szaf z okablowaniem do podäñczenia urzñdzeþ
na danym piötrze budynku, jak i wiöksze i droĔsze, które sñ uĔywane w szkielecie sieci do
äñczenia przeäñczników wszystkich budynków w wiökszy system sieciowy. Sieci centrów danych majñ swoje szczególne wymagania. Zazwyczaj obejmujñ przeäñczniki o wysokiej wydajnoĈci, które mogñ byè poäñczone w taki sposób, aby zapewniè duĔñ elastycznoĈè sieci.
Wedäug szacunków branĔowych Ĉwiatowy rynek przeäñczników korporacyjnych w 2013 roku osiñgnñä przychody w wysokoĈci ponad 5 miliardów dolarów na kwartaä. Daje to ponad
20 miliardów dolarów przychodu rocznie. W trzecim kwartale 2013 roku sprzedano dziesiñtki
milionów portów Ethernet, w tym 4,7 miliona portów 10-gigabitowych. Aby zaspokoiè duĔy
i stale rosnñcy rynek dla przeäñczników Ethernet, sprzedawanych jest wiele odmian przeäñczników oferowanych w wielu róĔnych cenach.
Wiele rodzajów przeäñczników oraz róĔnorodnoĈè ich funkcji to bardzo obszerny temat. Opisanie caäego zakresu technologii i róĔnych sposobów, na jakie moĔna wykorzystywaè przeäñczniki w projektach sieci, wymagaäoby caäej ksiñĔki, a nawet kilku. Zamiast tego w tym rozdziale zamieszczono wprowadzenie w tö tematykö oraz krótki przewodnik wyjaĈniajñcy, jak
dziaäajñ przeäñczniki. W rozdziale 19. omówiono, jak korzystaè z przeäñczników w projektach
sieciowych, oraz zamieszczono przeglñd najbardziej przydatnych funkcji do projektowania
sieci z przeäñcznikami. Opisano miödzy innymi podstawowe funkcje zawarte w wiökszoĈci
przeäñczników, a takĔe bardziej zaawansowane funkcje, które moĔna znaleĒè w droĔszych
i specjalistycznych przeäñcznikach.
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Podstawowe funkcje przeĥéczników
Przeäñczniki Ethernet äñczñ ze sobñ urzñdzenia poprzez przekazywanie ramek Ethernet pomiödzy urzñdzeniami, które sñ do nich podäñczone. Przenoszñc ramkö Ethernet miödzy portami,
przeäñcznik äñczy ruch transmitowany przez poszczególne poäñczenia sieciowe w wiökszñ sieè.
Przeäñczniki Ethernet wykonujñ swojñ funkcjö poprzez mostkowanie ramki Ethernet pomiödzy
segmentami sieci Ethernet. Aby tego dokonaè, kopiujñ ramkö Ethernet z jednego portu do
drugiego na podstawie adresu dostöpu do medium (MAC) w ramce Ethernet. Mostkowanie
Ethernet zostaäo poczñtkowo zdefiniowane w standardzie IEEE 802.1D, „IEEE Standard for
Local and Metropolitan Area Networks: Media Access Control (MAC) Bridges”.
Najnowsza wersja standardu 802.1D dotyczñcego mostów pochodzi z 2004 roku.
Standard 802.1D rozszerzono i poprawiono w kolejnym standardzie — 802.1Q -2011,
„Media Access Control (MAC) Bridges and Virtual Bridged Local Area Networks”.

Dziöki standaryzacji operacji mostkowania przeäñczników moĔna kupowaè przeäñczniki od
róĔnych dostawców i mieè pewnoĈè, Ĕe bödñ one ze sobñ wspóäpracowaè, gdy zostanñ poäñczone w pojedynczy projekt sieci. Zdefiniowanie zestawu standardów, jakie producenci mogñ ze sobñ uzgodniè i wdroĔyè w swoich projektach przeäñczników, byäo ciöĔkñ pracñ, którñ
wykonali inĔynierowie pracujñcy nad normalizacjñ.

Mosty i przeĥéczniki
Pierwsze mosty Ethernet byäy urzñdzeniami dwuportowymi, które mogäy poäñczyè dwa segmenty Ethernet pracujñce na kablu koncentrycznym. W tamtych czasach Ethernet obsäugiwaä
wyäñcznie poäñczenia za pomocñ kabli koncentrycznych. PóĒniej, gdy opracowano skrötkö
Ethernet, a przeäñczniki z wieloma portami staäy siö powszechnie dostöpne, byäy one czösto
wykorzystywane jako centralny punkt poäñczenia — koncentrator systemów okablowania sieci
Ethernet. Przyczyniäo siö to do powstania nazwy „koncentrator przeäñczajñcy” (ang. switching
hub). Obecnie te urzñdzenia sñ nazywane po prostu przeäñcznikami.
Sporo siö zmieniäo, odkñd we wczesnych latach osiemdziesiñtych po raz pierwszy opracowano
mosty Ethernet. Z biegiem lat komputery staäy siö powszechne. Wiele osób korzysta w swojej
pracy z wielu urzñdzeþ, w tym z laptopów, smartfonów i tabletów. KaĔdy telefon VoIP i kaĔda drukarka jest komputerem, a nawet systemy zarzñdzania budynkami oraz systemy kontroli dostöpu (zamki drzwi) sñ poäñczone w sieè. Nowoczesne budynki majñ wiele punktów
dostöpu bezprzewodowego (AP), co pozwala na dostarczanie usäug Wi-Fi 802.11 dla takich
urzñdzeþ jak smartfony i tablety. KaĔdy punkt dostöpowy równieĔ jest podäñczony do przewodowego systemu Ethernet. W efekcie wspóäczesne sieci Ethernet mogñ zawieraè setki poäñczeþ przeäñczników w budynku i tysiñce poäñczeþ przeäñczników w sieci kampusowej.

Czym jest przeĥécznik?
Czytelnik z pewnoĈciñ wie o istnieniu innych urzñdzeþ sieciowych stosowanych do äñczenia
sieci, nazywanych routerami. Istniejñ waĔne róĔnice w sposobie dziaäania pomiödzy mostami
a routerami. Oba urzñdzenia majñ swoje wady i zalety, o czym za chwilö siö przekonamy.
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Ujmujñc to w najwiökszym skrócie: mosty przenoszñ ramkö miödzy segmentami sieci w oparciu o adresy Ethernet. Most wymaga niewielu czynnoĈci konfiguracyjnych bñdĒ wcale nie
wymaga konfiguracji. Z kolei routery przesyäajñ pakiety pomiödzy sieciami, korzystajñc z adresów protokoäów wysokiego poziomu. KaĔda sieè, która jest poäñczona, musi byè skonfigurowana w routerze. Jednak i mosty, i routery sñ uĔywane do budowy wiökszych sieci, a oba
urzñdzenia sñ nazywane na rynku „przeäñcznikami”.
Na okreĈlanie mostów Ethernet bödziemy zamiennie uĔywaè säów „most” i „przeäñcznik”. NaleĔy jednak pamiötaè, Ĕe przeäñcznik to ogólna nazwa urzñdzeþ sieciowych, które mogñ dziaäaè jak mosty, routery lub oba te urzñdzenia, w zaleĔnoĈci od zestawu funkcji i konfiguracji.
NaleĔy zapamiötaè, Ĕe z punktu widzenia ekspertów mostkowanie i routing to dwa róĔne
sposoby przeäñczania pakietów. Oba te mechanizmy dajñ róĔne moĔliwoĈci. Dla naszych celów
bödziemy stosowaè praktykö producentów urzñdzeþ Ethernet, którzy uĔywajñ säowa „przeäñcznik” lub bardziej szczegóäowo „przeäñcznik Ethernet”, aby opisaè urzñdzenia tworzñce
most dla ramek Ethernet.
O ile standard 802.1D zawiera specyfikacje dla mostkowania ramek sieci lokalnej (LAN) miödzy
portami przeäñcznika oraz opisuje kilka innych aspektów podstawowego dziaäania mostu, o tyle
unika siö w nim opisywania takich kwestii jak wydajnoĈè przeäñczników lub mostów czy sposób budowania przeäñczników. Zamiast tego producenci konkurujñ ze sobñ, starajñc siö zapewniè przeäñczniki w wielu przedziaäach cenowych oraz o róĔnej wydajnoĈci i moĔliwoĈciach.
W rezultacie powstaä duĔy i konkurencyjny rynek przeäñczników Ethernet, dziöki czemu klienci majñ wiöksze moĔliwoĈci wyboru. MnogoĈè modeli i moĔliwoĈci przeäñczników moĔe byè
mylñca. RóĔne rodzaje przeäñczników opisano w rozdziale 19.

Dziaĥanie przeĥéczników ethernetowych
Sieci säuĔñ do przenoszenia danych miödzy komputerami. Aby byäo to moĔliwe, przesyäane
dane sñ zorganizowane we fragmenty danych zwane ramkami Ethernet. Ramki „podróĔujñ”
po sieci Ethernet, a pole danych ramki säuĔy do przenoszenia danych pomiödzy komputerami. Ramki sñ po prostu dowolnymi sekwencjami informacji, których format zdefiniowano
w standardzie.
Jak pokazano na rysunku 18.1, pierwszym odbieranym polem ramki Ethernet jest adres docelowy zawierajñcy adres urzñdzenia, do którego jest przesyäana ramka (pole preambuäy na
poczñtku ramki jest automatycznie odcinane w chwili odebrania ramki przez interfejs Ethernet,
zatem adres docelowy pozostaje pierwszym odbieranym polem).

Rysunek 18.1. Format ramki Ethernet

Nastöpnym polem jest adres Ēródäowy, który wskazuje urzñdzenie wysyäajñce ramkö. Za adresami wystöpuje kilka innych pól, w tym pole danych, które zawiera dane przesyäane pomiödzy komputerami (peäny opis struktury ramki Ethernet moĔna znaleĒè w rozdziale 4.).
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Ramki sñ zdefiniowane w warstwie 2. — äñcza danych — siedmiowarstwowego modelu sieci
OSI. Zgodnie z tym, co napisano w rozdziale 2., siedmiowarstwowy model opracowano w celu
zorganizowania rodzajów informacji przesyäanych pomiödzy komputerami. Model ten pomaga okreĈliè sposób wysyäania informacji oraz okreĈliè strukturö opracowywania standardów
realizacji tego zadania. PoniewaĔ przeäñczniki Ethernet dziaäajñ na lokalnych ramkach sieci
w obszarze warstwy äñcza danych, to czasami moĔna spotkaè nazwy „urzñdzenie warstwy
äñcza”, „urzñdzenie warstwy 2.” czy „przeäñczniki warstwy 2.”.
Ethernet dziaäa jak system transportu ciöĔarowego, który pozwala na transportowanie pomiödzy komputerami pakietów TCP/IP przesyäanych jako dane w ramce Ethernet. ChociaĔ
ramki Ethernet sñ takĔe okreĈlane jako „pakiety”, to w standardach do opisania kontenera do
przenoszenia danych miödzy komputerami wykorzystywane jest pojöcie „ramka”.
Protokóä TCP/IP bazuje na pakietach warstwy sieci. Pakiety TCP/IP sñ przesyäane pomiödzy komputerami w polach danych ramek Ethernet.

Przeäñczniki Ethernet sñ zaprojektowane w taki sposób, Ĕe ich dziaäanie jest niewidoczne dla
urzñdzeþ w sieci. To uzasadnia nazwö mostkowanie przezroczyste (ang. transparent bridging)
stosowanñ do opisania tego podejĈcia do äñczenia sieci. „PrzezroczystoĈè” oznacza, Ĕe przeäñcznik Ethernet po podäñczeniu do systemu nie wprowadza Ĕadnych zmian w przesyäanych
ramkach Ethernet. Przeäñcznik automatycznie rozpoczyna pracö. Nie jest wymagana Ĕadna
konfiguracja przeäñcznika i nie trzeba wprowadzaè Ĕadnych zmian w komputerach podäñczonych do sieci Ethernet. Dziöki temu dziaäanie przeäñcznika jest dla nich przezroczyste.
W dalszej czöĈci przyjrzymy siö podstawowym funkcjom mostu umoĔliwiajñcym przekazywanie ramek Ethernet pomiödzy portami.

Nauka adresów
Przeäñcznik ethernetowy zarzñdza transmisjñ ramek pomiödzy portami przeäñcznika podäñczonymi do kabli sieci Ethernet przy uĔyciu reguä przekazywania ruchu opisanych w standardzie mostkowania IEEE 802.1D. Przekazywanie ruchu bazuje na nauce adresów. Przeäñczniki
przekazujñ ruch na podstawie 48-bitowych adresów MAC uĔywanych w standardach sieci
LAN, w tym w standardzie Ethernet.
Aby to zrobiè, przeäñcznik uczy siö, które urzñdzenia (zwane w standardzie „stacjami”) znajdujñ siö w okreĈlonych segmentach sieci. W tym celu monitoruje adresy Ēródäowe we wszystkich odbieranych ramkach. Gdy urzñdzenie Ethernet wysyäa ramkö, umieszcza w niej dwa
adresy. Sñ to adres docelowy urzñdzenia, do którego ramka jest wysyäana, oraz adres Ēródäowy
urzñdzenia, które ramkö wysyäa.
Sposób „uczenia siö” przeäñcznika jest dosyè prosty. Podobnie jak wszystkie interfejsy Ethernet, kaĔdy port przeäñcznika ma unikatowy adres MAC, który zostaä przypisany fabrycznie.
Jednak w przeciwieþstwie do zwykäego urzñdzenia sieci Ethernet, które akceptuje ramki adresowane bezpoĈrednio do niego, interfejs Ethernet umieszczony w kaĔdym porcie przeäñcznika dziaäa w trybie promiscuous. W tym trybie interfejs jest zaprogramowany do otrzymywania wszystkich ramek, które sñ widoczne w porcie, a nie tylko tych, które zostaäy wysäane do
adresu MAC interfejsu Ethernet w tym porcie przeäñcznika.
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PoniewaĔ kaĔda ramka jest odbierana na kaĔdym porcie, oprogramowanie przeäñcznika odczytuje adres Ēródäowy ramki i dodaje go do tabeli adresów utrzymywanej w przeäñczniku.
W ten sposób przeäñcznik automatycznie wykrywa, które stacje sñ dostöpne na danych portach.
Na rysunku 18.2 pokazano przeäñcznik Ethernet äñczñcy szeĈè urzñdzeþ. Dla wygody w roli
adresów stacji uĔyto liczb zamiast rzeczywistych 6-bajtowych adresów MAC. W miarö jak
stacje wysyäajñ ramki, przeäñcznik odbiera kaĔdñ wysäanñ ramkö i tworzy tabelö, formalnie
nazywanñ bazñ danych przekazywania (ang. forwarding database). Tabela ta zawiera informacje
o tym, które stacje sñ dostöpne na okreĈlonych portach.

Rysunek 18.2. Nauka adresów w przeäñczniku

Kiedy kaĔda stacja przeĈle co najmniej jednñ ramkö, przeäñcznik bödzie dysponowaä bazñ danych przekazywania w postaci zaprezentowanej w tabeli 18.1.
Tabela 18.1. Baza danych przekazywania utrzymywana przez przeäñcznik
Port

Stacja

1.

10.

2.

20.

3.

30.

4.

Brak stacji

5.

Brak stacji

6.

15.

7.

25.

8.

35.

Nastöpnie przeäñcznik korzysta z tej bazy danych przy podejmowaniu decyzji dotyczñcych
przekazywania pakietów. Proces ten nazywa siö filtrowaniem adaptacyjnym. Bez bazy adresowej przeäñcznik musiaäby wysyäaè ruch otrzymywany w okreĈlonym porcie do wszystkich
innych portów. Tylko w takim przypadku miaäby pewnoĈè, Ĕe ramka dotrze do celu. Dziöki
bazie danych adresów ruch jest filtrowany w zaleĔnoĈci od adresów docelowych. Przeäñcznik
jest „adaptacyjny” w tym sensie, Ĕe automatycznie uczy siö nowych adresów.
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Dziöki zdolnoĈci do uczenia siö moĔna dodawaè nowe stacji do sieci bez koniecznoĈci röcznej
konfiguracji przeäñcznika. Aby przeäñcznik dowiedziaä siö o nowej stacji lub aby stacje dowiedziaäy siö o przeäñczniku, konfiguracja nie jest potrzebna.
W kaĔdym systemie Ethernet, który nadal uĔywa segmentów kabli koncentrycznych
i (lub) koncentratorów repeaterów, moĔe wystöpowaè wiele stacji w jednym segmencie sieci. Podäñczenie takiego segmentu do przeäñcznika spowoduje, Ĕe pojedynczy
port bödzie gwarantowaä dostöp do wielu stacji.

Gdy przeäñcznik odbiera ramkö przeznaczonñ dla stacji o adresie, który jeszcze nie byä widziany, przeäñcznik wysyäa ramkö do wszystkich portów innych niĔ port, z którego ramka przybyäa. Proces ten nazywa siö zalewaniem (ang. flooding). Bardziej szczegóäowo omówiono go
poniĔej. Wyäñczenie z transmisji portu przeäñcznika, który odebraä ramkö, zapobiega obserwowaniu tego samego ruchu wiöcej niĔ jeden raz przez stacje naleĔñce do wspóädzielonego
segmentu. Dziöki temu pojedyncza stacja podäñczona do portu nie otrzyma kopii ramki, którñ
przed chwilñ wysäaäa.

Filtrowanie ruchu
Gdy przeäñcznik zbuduje bazö danych adresów, posiada wszystkie informacje niezbödne do
selektywnego filtrowania i przekazywania ruchu. Gdy przeäñcznik uczy siö adresów, sprawdza
równieĔ kaĔdñ ramkö w celu podjöcia decyzji dotyczñcej przekazywania pakietów na podstawie adresu docelowego w ramce. Przyjrzyjmy siö, w jaki sposób sñ podejmowane takie decyzje w przeäñczniku wyposaĔonym w osiem portów — takim jak pokazano na rysunku 18.2.
ZaäóĔmy, Ĕe ramka jest przesyäana od 15. do 20. stacji. PoniewaĔ ramka jest przesyäana przez
stacjö 15., przeäñcznik odczytuje ramkö na porcie 6. i wykorzystuje bazö danych adresów do
okreĈlenia, który z jego portów jest zwiñzany z adresem docelowym tej ramki. W tym przypadku adres docelowy odpowiada stacji 20., a w bazie danych adresów (tabela 18.1) widaè,
Ĕe aby dotrzeè do stacji 20., ramka musi byè wysäana do portu 2.
KaĔdy port przeäñcznika ma moĔliwoĈè zapisania maäej iloĈci danych w pamiöci. Pamiöè ta wystarcza do zapisania ramki przed transmisjñ przez kabel Ethernet podäñczony do portu. JeĈli
port jest juĔ zajöty transmisjñ, w czasie gdy dociera do niego ramka w celu przesäania, ramka
moĔe byè przechowana przez krótki czas, jaki jest potrzebny do tego, by port mógä zakoþczyè
przekazywanie poprzedniej ramki. W celu transmisji ramki przeäñcznik umieszcza jñ w kolejce
przeäñczania pakietów do transmisji w porcie 2.
W trakcie tego procesu przeäñcznik przesyäajñcy ramkö Ethernet z jednego portu do drugiego
nie wprowadza Ĕadnych zmian w danych, adresie lub innych polach podstawowej ramki Ethernet. Posäugujñc siö naszym przykäadem, ramka jest przekazywana do portu 2. w stanie nienaruszonym — dokäadnie w takiej postaci, w jakiej zostaäa odebrana w porcie 6. W zwiñzku
z tym dziaäanie przeäñcznika jest przezroczyste dla wszystkich stacji w sieci.
NaleĔy zwróciè uwagö, Ĕe przeäñcznik nie przeĈle ramki przeznaczonej do stacji zapisanej
w bazie danych przekazywania do Ĕadnego portu, który nie jest podäñczony do miejsca docelowego. Mówiñc inaczej, ruch przeznaczony do urzñdzenia w okreĈlonym porcie bödzie wysäany tylko do tego portu. ēadne inne porty nie bödñ widziaäy ruchu przeznaczonego do tego
urzñdzenia. Ta logika przeäñczania utrzymuje ruch w postaci wyizolowanej wyäñcznie do tych
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kabli (segmentów) Ethernet, które sñ niezbödne do odebrania ramki od nadawcy i przekazania jej do urzñdzenia docelowego.
UniemoĔliwia to przepäyw niepotrzebnego ruchu do innych segmentów systemu sieciowego,
co jest gäównñ zaletñ przeäñczników. Pod tym wzglödem sieci z przeäñcznikami dziaäajñ inaczej niĔ pierwsze systemy Ethernet, w przypadku których ruch z dowolnej stacji byä widziany przez inne stacje niezaleĔnie od tego, czy tego chcieliĈmy, czy nie. Filtrowanie ruchu przez
przeäñcznik zmniejsza obciñĔenie ruchu przesyäanego przez zbiór kabli podäñczonych do przeäñcznika, a tym samym podnosi wydajnoĈè wykorzystania pasma sieci.

Flooding ramek
W przeäñcznikach dziaäa automatyczny mechanizm, który powoduje, Ĕe po pewnym czasie
(zazwyczaj po piöciu minutach) braku ramki z okreĈlonej stacji wpisy w bazach danych przekazywania sñ uznawane za przestarzaäe. JeĈli stacja nie wysyäa ruchu przez pewien okres,
przeäñcznik usuwa wpis odpowiadajñcy tej stacji z bazy danych przekazywania. Dziöki temu
baza danych przekazywania nie rozrasta siö z powodu przeterminowanych wpisów, które
nie odzwierciedlajñ rzeczywistoĈci.
Kiedy jednak wpis adresu okreĈlonej stacji stanie siö przestarzaäy, to nastöpnym razem, gdy
przeäñcznik odbierze ramkö przeznaczonñ dla tej stacji, nie bödzie miaä Ĕadnej informacji o tej
stacji w bazie danych. Taka sytuacja ma równieĔ miejsce w przypadku podäñczenia nowej
stacji do przeäñcznika lub po wyäñczeniu, a nastöpnie ponownym wäñczeniu stacji po czasie
däuĔszym niĔ piöè minut. W jaki sposób przeäñcznik postöpuje z pakietami przeznaczonymi
do nieznanej stacji?
Rozwiñzanie jest proste: przeäñcznik przekazuje ramki przeznaczone do nieznanej stacji do
wszystkich portów przeäñcznika innych niĔ ten, z którego ramka dotaräa. Jest to tzw. zalewanie
(ang. flooding), polegajñce na przekazaniu ramki do wszystkich innych stacji niĔ stacja nadawcy.
Flooding ramek daje gwarancjö, Ĕe ramka z nieznanego adresu docelowego dotrze do wszystkich äñczy i zostanie odebrana przez wäaĈciwe urzñdzenie docelowe, pod warunkiem Ĕe jest
ono podäñczone do sieci i jest aktywne. Kiedy nieznane urzñdzenie odpowie na tö ramkö, przeäñcznik automatycznie nauczy siö, do którego portu jest podäñczone urzñdzenie, i w przypadku ruchu przeznaczonego do tego urzñdzenia nie bödzie stosowaä floodingu.

Ruch rozgĥoszeniowy i multiemisja
Oprócz ramek skierowanych do jednego adresu lokalne sieci komputerowe mogñ wysyäaè ramki skierowane do adresów grupowych, zwanych adresami multicast lub adresami multiemisji.
Takie ramki sñ odbierane przez zbiór stacji. W sieciach LAN sñ równieĔ ramki skierowane do
wszystkich stacji. Sñ one wysyäane na adres rozgäoszeniowy (ang. broadcast). Adresy grupowe
zawsze zaczynajñ siö od okreĈlonego wzorca bitowego zdefiniowanego w standardzie Ethernet. Dziöki temu przeäñcznik moĔe zidentyfikowaè ramki przeznaczone do konkretnego urzñdzenia i odróĔniè je od tych, które powinny byè skierowane do grupy urzñdzeþ.
Ramki przesyäane na adres multiemisji mogñ byè odebrane przez wszystkie stacje skonfigurowane do säuchania tego adresu multicast. Oprogramowanie Ethernet, nazywane równieĔ
„sterownikiem interfejsu”, programuje interfejs w taki sposób, aby akceptowaä ramki wysyäane na adres grupowy. W ten sposób interfejs jest postrzegany jako czäonek grupy. Fabrycznie
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przypisany adres interfejsu Ethernet to tzw. adres unicast. KaĔdy interfejs Ethernet moĔe odbieraè ramki unicast i ramki multicast. Inaczej mówiñc, interfejs moĔe byè zaprogramowany do
odbierania ramek wysyäanych na jeden lub wiökszñ liczbö grupowych adresów docelowych,
a takĔe ramki wysyäane na adres MAC unicast naleĔñcy do tego interfejsu.

Przekazywanie ruchu rozgĥoszeniowego i multiemisji
Adres rozgäoszeniowy jest adresem grupy wszystkich stacji. Jest on szczególnym przypadkiem
adresu multicast. Pakiet wysäany na adres rozgäoszeniowy (adres ten skäada siö z samych jedynek) jest odbierany przez wszystkie stacje w sieci LAN. PoniewaĔ pakiety rozgäoszeniowe
muszñ byè odebrane przez wszystkie stacje w sieci, przeäñcznik osiñgnie ten cel przez flooding
pakietów rozgäoszeniowych do wszystkich portów z wyjñtkiem tego, z którego pakiet zostaä
przyjöty — nie ma potrzeby, aby wysyäaè pakiet z powrotem do urzñdzenia nadawczego.
W ten sposób pakiet rozgäoszeniowy wysäany przez dowolnñ stacjö dotrze do wszystkich innych stacji w sieci LAN.
Ruch multicast moĔe byè trudniejszy w obsäudze od ramek rozgäoszeniowych. Bardziej zaawansowane (i zwykle droĔsze) przeäñczniki zawierajñ obsäugö protokoäów wykrywania grup multiemisji. UmoĔliwiajñ one stacjom poinformowanie przeäñcznika o adresach grup multiemisji,
z których stacja chce odbieraè ramki. Dziöki temu przeäñcznik wysyäa pakiety multicast tylko
do portów podäñczonych do stacji, które wykazaäy swoje zainteresowanie odbiorem ruchu
multiemisji. Jednak taþsze przeäñczniki bez moĔliwoĈci wykrywania, które porty sñ podäñczone do stacji nasäuchujñcych okreĈlonego adresu multiemisji, muszñ stosowaè technikö floodingu
pakietów multicast do wszystkich portów innych niĔ port, z którego odebrano ruch multiemisji — tak jak w przypadku ruchu rozgäoszeniowego.

Zastosowanie ruchu rozgĥoszeniowego i multiemisji
Stacje wysyäajñ pakiety rozgäoszeniowe i pakiety multiemisji z wielu powodów. Wysokopoziomowe protokoäy sieciowe, takie jak TCP/IP, uĔywajñ ramek rozgäoszeniowych lub ramek
multiemisji w ramach procesu wykrywania adresów. Ruch rozgäoszeniowy i multiemisja sñ
równieĔ wykorzystywane do dynamicznego przydzielania adresów do stacji, gdy zostanie
ona po raz pierwszy wäñczona i musi znaleĒè wysokopoziomowy adres sieciowy. Multiemisja jest równieĔ wykorzystywana przez niektóre aplikacje multimedialne, które wysyäajñ dane audio i wideo w ramkach multiemisji do odbioru przez grupö stacji. Jest takĔe stosowana
w grach dla wielu uĔytkowników jako sposób przesyäania danych do grupy graczy.
Z tego powodu w typowej sieci zwykle pewna czöĈè ruchu to ruch rozgäoszeniowy i multiemisja. JeĈli liczba takich ramek jest na odpowiednio niskim poziomie, to ruch tego rodzaju
nie sprawia Ĕadnych problemów. Kiedy jednak wiele stacji zostanie poäñczonych za pomocñ
przeäñczników w pojedynczñ duĔñ sieè, flooding ramek rozgäoszeniowych i ramek multiemisji moĔe stanowiè znacznñ czöĈè ruchu. DuĔe natöĔenie ruchu rozgäoszeniowego lub multiemisji moĔe powodowaè przeciñĔenia sieci, poniewaĔ kaĔde urzñdzenie w sieci musi odbieraè
i przetwarzaè ruch rozgäoszeniowy oraz okreĈlone typy multiemisji. Przy odpowiednio duĔej
liczbie pakietów mogñ wystñpiè problemy z wydajnoĈciñ stacji.
Aplikacje strumieniowe (wideo) wysyäajñce ramki multiemisji z duĔñ szybkoĈciñ mogñ generowaè intensywny ruch. Systemy tworzenia kopii zapasowych dysków i kopiowania dysków
bazujñce na multiemisji równieĔ mogñ generowaè duĔo ruchu. JeĈli ten ruch jest wysyäany do
wszystkich portów, moĔe dojĈè do przeciñĔenia sieci. Jednym ze sposobów unikniöcia tego
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rodzaju zatorów jest ograniczenie liczby stacji podäñczonych do pojedynczej sieci. Dziöki temu
procent ruchu rozgäoszeniowego i multiemisji nie osiñgnie na tyle wysokiego poziomu, aby
stanowiäo to problem.
Innym sposobem ograniczenia natöĔenia ruchu pakietów multiemisji i rozgäoszeniowych jest
podzielenie sieci na wiele wirtualnych sieci LAN (VLAN). KaĔda z takich sieci dziaäa jako
osobna i odröbna od pozostaäych sieè LAN. Jeszcze innym sposobem jest uĔycie routera, nazywanego równieĔ przeäñcznikiem warstwy 3. PoniewaĔ router nie przesyäa automatycznie
ruchu rozgäoszeniowego i multiemisji pomiödzy sieciami, to dziöki zastosowaniu routera tworzñ siö oddzielne domeny rozgäoszeniowe. Obie metody kontroli rozprzestrzeniania siö ruchu
multiemisji i rozgäoszeniowego zostaäy omówione bardziej szczegóäowo w dalszej czöĈci tej
ksiñĔki (sieci VLAN w tym rozdziale, natomiast routery w nastöpnym).

Ĥéczenie przeĥéczników
Do tej pory dowiedzieliĈmy siö, Ĕe pojedynczy przeäñcznik moĔe przekazywaè ruch na podstawie utworzonej dynamicznie bazy danych przekazywania. Gäówna trudnoĈè w tym prostym modelu dziaäania przeäñcznika polega na tym, Ĕe wiele poäñczeþ pomiödzy przeäñcznikami moĔe tworzyè pötle, które sñ przyczynñ zatäoczenia sieci lub jej przeciñĔenia.

Pýtle przekazywania
Budowa i dziaäanie sieci Ethernet wymagajñ, aby pomiödzy dowolnymi dwoma stacjami istniaäa tylko jedna droga transmisji pakietów. Ethernet rozrasta siö poprzez rozszerzanie gaäözi
w topologii sieci o strukturze drzewa, która skäada siö z kilku przeäñczników podäñczonych jako
gaäözie centralnego przeäñcznika. Istnieje niebezpieczeþstwo, Ĕe w zäoĔonej sieci przeäñczniki
z wieloma poäñczeniami z innymi przeäñcznikami bödñ tworzyäy pötle w sieci.
W sieci z przeäñcznikami poäñczonymi ze sobñ w pötlö pakiety bödñ krñĔyè w pötli bez koþca, co moĔe doprowadziè do bardzo duĔego natöĔenia ruchu i przeciñĔeþ.
Zapötlone pakiety bödñ krñĔyè z maksymalnñ prödkoĈciñ äñcza sieciowego do momentu, aĔ
natöĔenie ruchu osiñgnie tak wysoki poziom, Ĕe sieè stanie siö nasycona. Ramki rozgäoszeniowe i multiemisji w prostych przeäñcznikach sñ kierowane do wszystkich portów. Podobnie —
do wszystkich portów — sñ kierowane ramki unicast wysyäane do nieznanych stacji. Caäy ten
ruch bödzie krñĔyä w ewentualnej pötli. Gdy utworzy siö pötla, ten tryb bäödnej pracy moĔe
wystñpiè bardzo szybko: sieè bödzie caäkowicie zajöta wysyäaniem ruchu rozgäoszeniowego,
multiemisji i nieznanych ramek. W tej sytuacji stacjom trudno bödzie wysyäaè ruch unicast
przeznaczony do znanych stacji.
Niestety, pomimo staraþ bardzo äatwo moĔe dojĈè do powstania pötli podobnych do tych, które
na rysunku 18.3 oznaczono przerywanñ liniñ ze strzaäkami. W miarö rozrastania siö sieci oraz
zwiökszania liczby przeäñczników i wözäów dystrybucji okablowania kontrolowanie wszystkich poäñczeþ i zapobieganie tworzeniu pötli staje siö wyjñtkowo trudne.
Podczas gdy pötla pokazana na rysunku jest oczywista, w zäoĔonym systemie sieciowym stwierdzenie, czy przeäñczniki nie zostaäy poäñczone w pötlö, moĔe byè trudne. W standardzie IEEE
802.1D dotyczñcym mostów zdefiniowano protokóä drzewa rozpinajñcego (ang. Spanning Tree
Protocol, STP), który pozwala uniknñè zapötlania poprzez automatyczne wyäñczanie pötli przekazywania. Protokóä ten opiszemy w nastöpnym punkcie.
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Rysunek 18.3. Pötla przekazywania pomiödzy przeäñcznikami

Protokóĥ drzewa rozpinajécego
Celem protokoäu drzewa rozpinajñcego jest umoĔliwienie przeäñcznikom automatycznego tworzenia zbiorów ĈcieĔek wolnych od pötli. Protokóä pozwala na eliminacjö pötli nawet w skomplikowanej sieci z wieloma ĈcieĔkami prowadzñcymi przez wiele przeäñczników. MoĔliwoĈè
dynamicznego tworzenia topologii drzewa w sieci poprzez zablokowanie przekazywania pakietów na niektórych portach jest mechanizmem pozwalajñcym grupie przeäñczników ethernetowych na automatyczne konfigurowanie ĈcieĔek wolnych od pötli. Dziaäanie protokoäu
drzewa rozpinajñcego opisano w standardzie IEEE 802.1D. KaĔdy przeäñcznik, który jest zgodny ze standardem 802.1D, musi obsäugiwaè protokóä drzewa rozpinajñcego.
NaleĔy pamiötaè, Ĕe tanie przeäñczniki mogñ nie obsäugiwaè protokoäu drzewa rozpinajñcego. W zwiñzku z tym nie sñ w stanie zablokowaè pötli przekazywania pakietów. Warto takĔe wiedzieè, Ĕe niektórzy producenci, którzy zapewniajñ obsäugö tego
protokoäu, domyĈlnie go wyäñczajñ. W takim przypadku naleĔy röcznie wäñczyè obsäugö protokoäu STP, aby zapewniè ochronö sieci przed pötlami.

Pakiety drzewa rozpinajécego
Dziaäanie algorytmu drzewa rozpinajñcego bazuje na komunikatach konfiguracyjnych wysyäanych przez kaĔdy przeäñcznik w pakietach zwanych BPDU (ang. bridge protocol data units).
KaĔdy pakiet BPDU jest wysyäany na docelowy adres multiemisji przypisany na potrzeby
dziaäania drzewa rozpinajñcego. Wszystkie przeäñczniki IEEE 802.1D doäñczajñ do grupy multi-
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emisji BPDU i säuchajñ ramek wysyäanych na ten adres. Dziöki temu kaĔdy przeäñcznik moĔe
wysyäaè i odbieraè komunikaty konfiguracyjne drzewa rozpinajñcego. Sposób dziaäania tego
mechanizmu pokazano na rysunku 18.4.

Rysunek 18.4. Dziaäanie drzewa rozpinajñcego
Adres MAC multiemisji dla grupy mostów ma wartoĈè 01-80-C2-00-00-00. Odmiany
protokoäu drzewa rozpinajñcego zawierajñce usprawnienia wprowadzane przez producentów mogñ równieĔ korzystaè z innych adresów. Na przykäad opracowany przez
Cisco protokóä PVST (ang. Per-VLAN Spanning Tree) wysyäa pakiety BPDU na adres
01-00-0C-CC-CC-CD.

Wybór gĥównego mostu
Proces tworzenia drzewa rozpinajñcego zaczyna siö od skorzystania z informacji zawartych
w wiadomoĈciach konfiguracyjnych BPDU w celu automatycznego wyboru gäównego mostu
(ang. root bridge). Elekcja bazuje na identyfikatorze mostu (ang. bridge ID, BID). Ten tworzony
jest na podstawie kombinacji konfigurowalnej wartoĈci priorytetu mostu (domyĈlnie 32 768)
oraz unikatowego adresu MAC Ethernet zwanego adresem systemowym MAC, który jest przypisany do kaĔdego mostu na potrzeby realizacji algorytmu drzewa rozpinajñcego. Mosty wysyäajñ do siebie pakiety BPDU, a most z najmniejszñ wartoĈciñ identyfikatora BID jest automatycznie wybierany jako gäówny.
Przy zaäoĔeniu, Ĕe pozostawiono domyĈlnñ wartoĈè 32 768 priorytetu mostu, gäównym mostem zostanie most o najniĔszym adresie Ethernet.
W przykäadzie pokazanym na rysunku 18.4 przeäñcznik 1. ma najniĔszñ wartoĈè identyfikatora BID. W rezultacie procesu wyboru drzewa rozpinajñcego przeäñcznik 1. zostaä uznany za
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most gäówny. Wybranie mostu gäównego jest podstawowym elementem dla pozostaäych operacji realizowanych przez protokóä drzewa rozpinajñcego.
MoĔe siö zdarzyè, Ĕe most o niskiej wydajnoĈci w sieci ma najniĔszñ wartoĈè adresu
MAC, co spowoduje wybranie go jako mostu gäównego. MoĔemy skonfigurowaè niĔszy priorytet centralnego mostu w sieci, aby uzyskaè pewnoĈè, Ĕe to on zostanie gäównym. Gäówny most w miarö moĔliwoĈci powinien byè zlokalizowany w centrum sieci i dziaäaè na przeäñczniku o jak najwyĔszej wydajnoĈci.

Wybieranie ļcieŜki o najmniejszym koszcie
Po wybraniu gäównego mostu kaĔdy most inny niĔ gäówny uĔywa informacji uĔytych w procesie wyboru gäównego mostu w celu ustalenia, który z jego portów ma ĈcieĔkö o najmniejszym
koszcie do mostu gäównego. Temu portowi jest przypisywana rola portu gäównego (ang. root
port, RP). Wszystkie mosty równieĔ obliczajñ ĈcieĔkö o najmniejszym koszcie do mostu gäównego dla swoich pozostaäych poäñczeþ i oznaczajñ kaĔdy jako port wyznaczony (ang. designated
port, DP). Most posiadajñcy port DP jest mostem wyznaczonym (ang. designated bridge, DB).
Koszt ĈcieĔki jest obliczany na podstawie szybkoĈci, z jakñ dziaäajñ porty. Im wiöksza szybkoĈè,
tym niĔszy koszt. Gdy pakiety BPDU sñ przesyäane w systemie, gromadzñ informacjö o liczbie portów, przez które przechodzñ, i o szybkoĈci kaĔdego portu. ćcieĔki z wolniejszymi portami majñ wyĔsze koszty. Caäkowity koszt okreĈlonej ĈcieĔki pomnoĔony przez liczbö przeäñczników jest sumñ kosztów wszystkich segmentów sieci dla tej ĈcieĔki. JeĈli istnieje wiele
ĈcieĔek do mostu gäównego o tym samym koszcie, to zostanie uĔyta ĈcieĔka poäñczona mostem
z najniĔszym identyfikatorem BID.
Po zrealizowaniu tego procesu mosty dysponujñ informacjami o zbiorze portów gäównych
i portów wyznaczonych. Pozwala to mostom usunñè wszystkie pötle i utrzymywaè drzewo
przekazywania pakietów, które obejmuje caäy zbiór urzñdzeþ podäñczonych do sieci — stñd
nazwa „protokóä drzewa rozpinajñcego”.

Blokowanie pýtli
Kiedy proces drzewa rozpinajñcego ustali status portu, zbiór portów gäównych i wyznaczonych
dostarcza algorytmowi drzewa rozpinajñcego informacji potrzebnych do zidentyfikowania najlepszych ĈcieĔek. Przekazywanie pakietów na dowolnym porcie, który nie jest portem gäównym
lub wyznaczonym, jest wyäñczone poprzez blokowanie przesyäania pakietów do tego portu.
ChociaĔ zablokowane porty nie przekazujñ pakietów, w dalszym ciñgu otrzymujñ pakiety
BPDU. Zablokowany port oznaczono na rysunku 18.4 literñ B. Oznacza to, Ĕe port 10. na przeäñczniku 3. jest zablokowany i Ĕe äñcze to nie przekazuje pakietów. Szybki protokóä drzewa
rozpinajñcego (ang. Rapid Spanning Tree Protocol, RSTP) wysyäa pakiety BPDU co dwie sekundy.
W ten sposób monitoruje stan sieci, a zablokowany port moĔe zostaè odblokowany w przypadku wykrycia zmiany ĈcieĔki.

Stany portów w protokole drzewa rozpinajécego
Gdy aktywne urzñdzenie zostanie podäñczone do portu przeäñcznika, port przechodzi przez
szereg stanów w miarö przetwarzania odebranych pakietów BPDU, a proces drzewa rozpinajñcego okreĈla, w jakim stanie powinien byè port. Na rysunku 18.5 pokazano róĔne stany
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Rysunek 18.5. Stany portów w algorytmie drzewa rozpinajñcego

portów. Podczas stanów nasäuchiwania i nauki proces drzewa rozpinajñcego w tym porcie nasäuchuje pakietów BPDU i uczy siö adresów Ēródäowych na podstawie wszystkich odebranych ramek.
Diagram stanów pokazuje stany portów algorytmu drzewa rozpinajñcego. MoĔna wyróĔniè
nastöpujñce stany:
Zablokowany
Port w tym stanie zostaä celowo wyäñczony przez administratora lub automatycznie, poniewaĔ äñcze zostaäo odäñczone bñdĒ port jest uszkodzony i nie dziaäa. Port moĔe wejĈè
w stan Zablokowany z dowolnego innego stanu i moĔe przejĈè ze stanu Zablokowany do dowolnego innego stanu.
Blokowanie
Port, który jest wäñczony, ale nie jest portem gäównym lub wyznaczonym, mógäby powodowaè pötlö przeäñczania, gdyby byä aktywny (tzn. w stanie Przekazywanie). Aby tego uniknñè, port wchodzi w stan Blokowanie. Do portu w stanie Blokowanie nie sñ wysyäane ani nie
sñ z niego odbierane Ĕadne dane ze stacji. Po zainicjowaniu portu (äñcze zaczyna dziaäaè
po podäñczeniu zasilania) port zazwyczaj przechodzi do stanu Blokowanie. Kiedy na podstawie pakietu BPDU lub upäywu limitu czasu przeäñcznik wykryje, Ĕe moĔe zaistnieè
potrzeba, aby port staä siö aktywny, port przejdzie do stanu nasäuchiwania na drodze do
stanu przekazywania. JeĈli inne äñcza przestanñ dziaäaè, port moĔe przejĈè ze stanu Blokowanie do stanu Przekazywanie. W czasie kiedy port znajduje siö w stanie Blokowanie, port
nie przestaje odbieraè pakietów BPDU.
Nasäuchiwanie
W tym stanie port odrzuca ruch, ale nadal przetwarza wszelkie pakiety BPDU, które odebraä, i reaguje na wszelkie nowe informacje, które mogäyby doprowadziè port do powrotu
do stanu Zablokowany. Na podstawie informacji otrzymanych w pakietach BPDU port moĔe
przejĈè do stanu Nauka. Stan nasäuchiwania pozwala algorytmowi drzewa rozpinajñcego
zdecydowaè, czy atrybuty tego portu, takie jak koszt portu, powinny spowodowaè, Ĕe port
stanie siö czöĈciñ drzewa rozpinajñcego, czy teĔ ma powróciè do stanu Blokowanie.
Nauka
W tym stanie port jeszcze nie przekazuje ramek, ale uczy siö adresów Ēródäowych na podstawie odebranych ramek i dodaje je do bazy danych filtrowania. Przeäñcznik wypeänia
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tabelö adresów MAC pakietami, które usäyszaä w danym porcie, aĔ upäynie limit czasu.
Nastöpnie przechodzi do stanu Przekazywanie.
Przekazywanie
Jest to stan pracy, w którym port wysyäa i odbiera dane stacji. Przychodzñce pakiety BPDU
sñ monitorowane. Dziöki temu proces drzewa rozpinajñcego w przeäñczniku moĔe wykryè,
czy powinien przeäñczyè port do stanu Blokowanie, aby zapobiec powstaniu pötli.

Wersje protokoĥu drzewa rozpinajécego
Oryginalny protokóä drzewa rozpinajñcego znormalizowany w standardzie IEEE 802.1D okreĈlaä pojedynczy proces drzewa rozpinajñcego dziaäajñcy na przeäñczniku. Pozwalaä on na zarzñdzanie wszystkimi portami i sieciami VLAN w przeäñczniku za pomocñ jednej maszyny stanów
drzewa rozpinajñcego. ēaden zapis w standardzie nie zakazuje producentom opracowywania
wäasnych udoskonaleþ protokoäu drzewa rozpinajñcego. Niektórzy producenci opracowali wäasne implementacje, a w jednym przypadku zdefiniowano osobne procesy drzewa rozpinajñcego
na poziomie kaĔdej sieci VLAN. PodejĈcie to zostaäo zastosowane przez firmö Cisco Systems
w wersji protokoäu o nazwie PVST (ang. Per-VLAN Spanning Tree). Protokóä drzewa rozpinajñcego z obsäugñ sieci VLAN — taki jak PVST — moĔe uwzglödniaè sieci VLAN podczas zarzñdzania nadmiarowymi ĈcieĔkami.
Standard protokoäu drzewa rozpinajñcego IEEE ewoluowaä na przestrzeni lat. Zaktualizowanñ
wersjö, o nazwie Rapid Spanning Tree Protocol, zdefiniowano w 2004 roku. Jak wskazuje nazwa,
protokóä RSTP zwiökszyä szybkoĈè dziaäania protokoäu. Standard 802.1Q obejmuje zarówno
protokóä RSTP, jak i nowñ wersjö protokoäu drzewa rozpinajñcego o nazwie MST (ang. multiple
spanning tree — dosä. wielokrotne drzewo rozpinajñce). Oba byäy zaprojektowane tak, aby zapewniè wstecznñ zgodnoĈè z poprzednimi wersjami protokoäu1. Wersjö MST omówiono dokäadniej w standardzie „802.1Q Multiple Spanning Tree Protocol”.
Podczas budowania sieci z wieloma przeäñcznikami naleĔy zwróciè szczególnñ uwagö na to,
w jaki sposób producent przeäñcznika obsäuĔyä algorytm drzewa rozpinajñcego, oraz na wersjö
protokoäu w przeäñcznikach. NajczöĈciej stosowane wersje — klasyczny protokóä STP i nowszy RSTP — wspóädziaäajñ ze sobñ. Obie nie wymagajñ konfiguracji, co sprawia, Ĕe dziaäajñ
w trybie „plug and play”.
Przed zainstalowaniem nowego przeäñcznika w sieci naleĔy siö dokäadnie zapoznaè z dokumentacjñ dostarczonñ przez producenta i dobrze zrozumieè sposób jego dziaäania. Niektórzy
producenci nie wäñczajñ domyĈlnie protokoäu drzewa rozpinajñcego na wszystkich portach.
Inni implementujñ funkcje specjalne lub wersje protokoäu drzewa rozpinajñcego specyficzne
dla dostawców.
Zazwyczaj producenci dokäadajñ staraþ, aby ich implementacja protokoäu drzewa rozpinajñcego bezproblemowo dziaäaäa ze wszystkimi innymi przeäñcznikami. Istnieje jednak tyle odmian
wäasnoĈci i konfiguracji, Ĕe czasami mogñ siö pojawiè pewne problemy. Problemów moĔna uniknñè dziöki czytaniu dokumentacji oraz testowaniu nowych przeäñczników przed wdroĔeniem
ich w sieci.

1

W standardzie IEEE 802.1Q (uwaga 1., s. 319) moĔna znaleĒè stwierdzenie, Ĕe „Protokoäy drzewa rozpinajñcego okreĈlone przez ten standard zastöpujñ wersje protokoäu STP — Spanning Tree Protocol (STP) — zdefiniowanego w standardzie IEEE 802.1D przed 2004 rokiem, ale uäatwiajñ migracjö, poniewaĔ wspóäpracujñ
z tymi starszymi wersjami”.
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W oryginalnej wersji protokoäu drzewa rozpinajñcego stany nasäuchiwania i nauki trwaäy 30
sekund. W tym czasie pakiety nie byäy przekazywane. W nowszej wersji szybkiego protokoäu
drzewa rozpinajñcego RSTP moĔliwe jest przypisanie do portu typu „brzegowy”, co oznacza,
Ĕe wiemy, iĔ port jest podäñczony do stacji koþcowej (uĔytkownika komputera, telefonu VoIP,
drukarki itp.), a nie do innego przeäñcznika. Pozwala to maszynie stanów RSTP ominñè proces
uczenia siö i nasäuchiwania na tym porcie i natychmiastowo przejĈè do stanu przekazywania.
Dziöki temu, Ĕe stacja moĔe od razu rozpoczñè wysyäanie i odbieranie pakietów, moĔna uniknñè takich problemów jak limity czasu aplikacji na komputerach uĔytkowników po ich ponownym uruchomieniu.
Przed powstaniem protokoäu RSTP niektórzy producenci opracowali wäasne wersje
tej wäasnoĈci. Na przykäad firma Cisco Systems udostöpniäa polecenie portfast, które umoĔliwiaäo portowi brzegowemu natychmiastowe rozpoczöcie przekazywania
pakietów.

ChociaĔ nie jest to wymagane do dziaäania protokoäu RSTP, warto röcznie skonfigurowaè porty
brzegowe RSTP, aby uniknñè problemów w przypadku komputerów uĔytkowników. Ustawienie typu portu na brzegowy oznacza równieĔ, Ĕe maszyna stanów RSTP nie musi wysyäaè pakietu BPDU po zmianie stanu äñcza (wäñczenia äñcza lub jego wyäñczenia) na tym porcie. WäasnoĈè ta umoĔliwia zmniejszenie natöĔenia ruchu zwiñzanego z protokoäem drzewa
rozpinajñcego w sieci.
Wynalazczyni protokoäu drzewa rozpinajñcego, Radia Perlman, napisaäa wiersz opisujñcy,
jak dziaäa protokóä2. Czytajñc wiersz, warto wiedzieè, Ĕe w kategoriach matematycznych sieè
moĔe byè reprezentowana jako typ grafu znany jako siatka (ang. mesh) oraz Ĕe celem protokoäu drzewa rozpinajñcego byäo przeksztaäcenie dowolnej struktury sieci w strukturö drzewa
bez pötli.
Co do grafów — zacniejszego
nie uĈwiadczysz niĒli drzewo.
Drzewo bowiem z zaäoĔenia
to bez pötli poäñczenia,
z konarami rozpiötymi
sieci wszechsiögajñcymi.
Najpierw musisz wybraè korzeþ
— tutaj numer ci pomoĔe.
Do korzenia ĈcieĔek patrzaj,
od najkrótszych je zaznaczaj.
Spec dla kabli miejsce znajdzie,
a most drzewo wnet odnajdzie.
— Radia Perlman
Algorym

Ten krótki opis ma na celu jedynie dostarczenie podstawowego opisu dziaäania systemu. Jak
moĔna siö spodziewaè, jest wiöcej szczegóäów i zawiäoĈci, które tutaj nie zostaäy omówione.
Kompletny opis dziaäania maszyny stanów drzewa rozpinajñcego zawarto w standardach
IEEE 802.1. Warto do nich zajrzeè w celu peäniejszego zrozumienia sposobu dziaäania protokoäu.
2

R. Perlman, Interconnections: Bridges, Routers, Switches, and Internetworking Protocols, wydanie 2., Addison-Wesley, New York 1999, s. 46.
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Szczegóäowe informacje na temat specyficznych dla producentów ulepszeþ protokoäu drzewa
rozpinajñcego moĔna znaleĒè w dokumentacji wskazanego dostawcy. Wiöcej informacji moĔna równieĔ znaleĒè za poĈrednictwem äñczy wymienionych w dodatku A.

Problemy wydajnoļci przeĥéczników
Pojedyncze peänodupleksowe poäñczenie Ethernet jest przeznaczone do przesyäania ramek
Ethernet pomiödzy interfejsami Ethernet po obu stronach. Poäñczenie dziaäa ze znanñ przepäywnoĈciñ i znanñ maksymalnñ liczbñ ramek na sekundö3. Wszystkie poäñczenia Ethernet dla
danej prödkoĈci charakteryzujñ siö takñ samñ szybkoĈciñ transmisji i szybkoĈciñ przesyäania
ramek. Jednak dodanie przeäñczników do systemu sieciowego tworzy bardziej zäoĔony system.
Teraz limity wydajnoĈci sieci sñ okreĈlone przez wydajnoĈè poäñczeþ Ethernet oraz przeäñczników. ZaleĔñ takĔe od wszelkich zatorów, które mogñ wystñpiè w systemie, w zaleĔnoĈci od
topologii. To do uĔytkownika naleĔy obowiñzek zadbania o to, aby zakupione przeäñczniki
miaäy moĔliwoĈè wykonania pracy.
Wewnötrzna elektronika przeäñczników moĔe nie byè w stanie utrzymaè peänej szybkoĈci przesyäania ramek dla ruchu ze wszystkich portów. Inaczej mówiñc, jeĈli na wszystkich portach
przeäñcznika jednoczeĈnie pojawi siö wysokie obciñĔenie ruchu i bödzie to obciñĔenie ciñgäe,
a nie tylko krótkie impulsy, przeäñcznik moĔe nie byè w stanie obsäuĔyè zakumulowanej szybkoĈci poäñczenia i moĔe zaczñè gubiè ramki. Jest to tzw. blokowanie — stan, który wystöpuje
w ukäadzie przeäñcznika, kiedy nie ma wystarczajñcych dostöpnych zasobów do zapewnienia
przepäywu danych przez przeäñcznik. Przeäñcznik nieblokujñcy to taki, który zapewnia wystarczajñcñ wewnötrznñ zdolnoĈè przeäñczania, aby moĔliwe byäo obsäuĔenie peänego obciñĔenia,
nawet jeĈli wszystkie porty sñ równoczeĈnie aktywne przez däugi czas. Jednak nawet nieblokujñcy przeäñcznik — w zaleĔnoĈci od wzorców ruchu — moĔe gubiè ramki w warunkach
przeciñĔenia.

Wydajnoļë przekazywania pakietów
Typowy przeäñcznik ma dedykowane obwody wsparcia, które sñ przeznaczone do poprawienia szybkoĈci, z jakñ przeäñcznik moĔe przesäaè ramkö i wykonaè takie podstawowe funkcje
jak wyszukiwanie adresów ramek w bazie danych filtrowania. PoniewaĔ obwody wspierajñce i szybka pamiöè buforowa sñ droĔszymi komponentami, caäkowita wydajnoĈè przeäñcznika
zaleĔy od przyjötego kompromisu pomiödzy kosztami tych wysokowydajnych komponentów
a cenñ, jakñ jest skäonna zapäaciè wiökszoĈè klientów. W zwiñzku z tym moĔna zauwaĔyè, Ĕe
nie wszystkie przeäñczniki dziaäajñ równie wydajnie.
Niektóre taþsze urzñdzenia mogñ mieè niĔszñ wydajnoĈè przekazywania pakietów, mniejsze
tabele filtrowania adresów i mniejsze pamiöci buforowe. Wiöksze przeäñczniki z wiökszñ liczbñ portów majñ zazwyczaj komponenty wyĔszej wydajnoĈci, w zwiñzku z czym sñ droĔsze.
Przeäñczniki zdolne do obsäugi maksymalnej szybkoĈci przekazywania ramek we wszystkich
swoich portach, okreĈlane takĔe jako przeäñczniki nieblokujñce, mogñ pracowaè w prödkoĈci
äñcza. W peäni nieblokujñce przeäñczniki, które mogñ jednoczeĈnie obsäugiwaè maksymalnñ
3

Na przykäad sieè LAN Ethernet dziaäajñca z szybkoĈciñ 100 Mb/s LAN w przypadku ramki o minimalnym
rozmiarze 64 bajtów moĔe wysäaè maksymalnie 148 809 ramek na sekundö.
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szybkoĈè transmisji na wszystkich portach, sñ dziĈ powszechnie dostöpne, ale zawsze warto
sprawdziè specyfikacjö przeäñcznika, który bierzemy pod uwagö.
Wymagana wydajnoĈè i cena kupowanych przeäñczników mogñ siö róĔniè w zaleĔnoĈci od
ich lokalizacji w sieci. Przeäñczniki uĔywane w rdzeniu sieci muszñ mieè wystarczajñcñ iloĈè
zasobów do obsäugi duĔych obciñĔeþ ruchu sieciowego. Jest tak, poniewaĔ w rdzeniu sieci
zbiega siö ruch z wszystkich stacji roboczych. Przeäñczniki rdzeniowe muszñ mieè wystarczajñce zasoby do obsäugi wielu transmisji i duĔego obciñĔenia ruchu trwajñcego przez däugi czas.
Z drugiej strony przeäñczniki stosowane na brzegach sieci mogñ mieè mniejszñ wydajnoĈè,
poniewaĔ sñ one potrzebne jedynie do obsäugi obciñĔenia ruchem tylko z bezpoĈrednio podäñczonych stacji.

Pamiýë portu przeĥécznika
Wszystkie przeäñczniki zawierajñ pewnñ iloĈè szybkiej pamiöci buforowej, w której ramki sñ
przechowywane przez krótki czas, zanim zostanñ przekazane do innego portu lub portów
przeäñcznika. Mechanizm ten jest znany jako przeäñczanie typu store-and-forward (dosä. zapamiötaj i przekaĔ). Wszystkie przeäñczniki zgodne ze standardem IEEE 802.1D dziaäajñ w trybie
store-and-forward. W tym trybie przed przekazaniem pakiet jest w peäni odbierany w porcie
i umieszczany (zapamiötywany) w szybkiej pamiöci bufora portu. Wiöksza iloĈè pamiöci bufora umoĔliwia mostowi obsäugiwanie däuĔszych strumieni ramek, co skutkuje lepszñ wydajnoĈciñ przeäñcznika w warunkach wzmoĔonego ruchu w sieci LAN. W powszechnie stosowanych
projektach przeäñczników wykorzystuje siö pulö szybkiej pamiöci buforowej, która w miarö
potrzeby moĔe byè przydzielana dynamicznie do indywidualnych portów przeäñcznika.

Procesor przeĥécznika i pamiýë RAM
Biorñc pod uwagö, Ĕe przeäñcznik jest w zasadzie specjalizowanym komputerem, centralny
procesor i RAM w przeäñczniku majñ istotne znaczenie dla takich funkcji jak dziaäanie procesu
drzewa rozpinajñcego, dostarczanie informacji potrzebnych do zarzñdzania, obsäuga strumieni pakietów multiemisji oraz zarzñdzanie portami przeäñcznika i konfiguracjñ funkcji.
Jak zwykle w branĔy komputerowej, im wiöksza wydajnoĈè procesora i iloĈè pamiöci RAM,
tym lepiej, ale za te cechy trzeba równieĔ wiöcej zapäaciè. Producenci czösto nie udostöpniajñ
klientom specyfikacji procesora i pamiöci RAM przeäñcznika. Zazwyczaj w przypadku droĔszych przeäñczników informacje te sñ dostöpne, ale dla okreĈlonego przeäñcznika nie moĔna
zamówiè szybszego procesora lub wiökszej iloĈci pamiöci RAM. Informacje te mogñ siö okazaè przydatne do porównania modeli róĔnych dostawców. W ten sposób moĔemy znaleĒè te
przeäñczniki, które majñ najlepsze parametry.

Specyfikacje przeĥécznika
WydajnoĈè przeäñcznika zawiera szereg metryk, w tym maksymalnñ przepustowoĈè lub zdolnoĈè przeäñczania wewnötrznej elektroniki przeäñcznika. NaleĔy równieĔ zwróciè uwagö na
maksymalnñ liczbö adresów MAC, które moĔe pomieĈciè baza danych adresów, a takĔe na
maksymalnñ szybkoĈè, wyraĔonñ w liczbie pakietów na sekundö, jakñ przeäñcznik moĔe przekazaè we wszystkich portach.
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PoniĔej zamieszczono zbiór specyfikacji przeäñcznika skopiowany z typowego arkusza produktu. Specyfikacje producenta zostaäy zapisane kursywñ. Dla uproszczenia w tym przykäadzie pokaĔemy specyfikacjö dla maäego, taniego przeäñcznika z piöcioma portami. Zaprezentowanie specyfikacji ma na celu pokazanie kilku typowych wartoĈci przeäñczników. Ma takĔe
pomóc w zrozumieniu, co oznaczajñ te wartoĈci oraz co siö dzieje, gdy hasäa marketingowe
i dane techniczne spotkajñ siö na jednej stronie.
Przekazywanie
Store-and-forward
Dotyczy standardowego dziaäania przeäñcznika 802.1D. Przed przekazaniem pakiet
jest w caäoĈci odbierany i zapisywany do bufora portu (zapamiötywany)4.
Buforowanie pakietów on-chip 128 KB
Caäkowita iloĈè pamiöci buforowania pakietów dostöpna dla wszystkich portów. Buforowanie jest wspóädzielone pomiödzy portami na Ĕñdanie. Jest to typowy poziom
buforowania dla maäych, piöcioportowych przeäñczników przeznaczonych do obsäugi
poäñczeþ klienckich w warunkach domowych.
WydajnoĈè
PrzepustowoĈè: 10 Gb/s (bez blokowania)
PoniewaĔ ten przeäñcznik moĔe obsäugiwaè peäne obciñĔenie ruchu na wszystkich portach dziaäajñcych przy maksymalnej szybkoĈci ruchu na kaĔdym porcie, jest to przeäñcznik nieblokujñcy. KaĔdy z piöciu portów moĔe pracowaè z szybkoĈciñ do 1 Gb/s.
W trybie peänego dupleksu maksymalna szybkoĈè przesyäania pakietów za poĈrednictwem przeäñcznika z wszystkimi portami aktywnymi moĔe wynosiè 5 Gb/s w kierunku wychodzñcym (zwanym takĔe kierunkiem egress) i 5 Gb/s w kierunku przychodzñcym (zwanym takĔe kierunkiem ingress). Producenci w specyfikacji lubiñ podawaè
äñcznñ, zagregowanñ przepustowoĈè 10 Gb/s, chociaĔ 5 Gb/s danych ingress na piöciu
portach jest wysyäanych jako 5 Gb/s danych egress. GdybyĈmy przyjöli, Ĕe maksymalna
wartoĈè transferu danych przez przeäñcznik wynosi 5 Gb/s, technicznie mielibyĈmy
racjö, ale w ten sposób nie odnieĈlibyĈmy sukcesu w marketingu5.
PrödkoĈè
Port
Port
Port

przekazywania
10 Mb/s: 14 800 pakietów/sek.
100 Mb/s: 148 800 pakietów/sek.
1000 Mb/s: 1 480 000 pakietów/sek.
Dane te pokazujñ, Ĕe porty mogñ obsäugiwaè peänñ szybkoĈè przeäñczania pakietów
skäadajñcych siö z ramek Ethernet o minimalnej wielkoĈci (64 bajty). Jest to najwiöksza szybkoĈè pakietów przy najmniejszym rozmiarze ramki. Wiöksze ramki mogñ byè
przesyäane w mniejszej liczbie ramek na sekundö, zatem jest to specyfikacja szczytowej

4

Niektóre przeäñczniki przeznaczone do stosowania w centrach danych i innych wyspecjalizowanych sieciach
obsäugujñ tryb pracy zwany przeäñczaniem cut-through, w którym proces przekazywania pakietu rozpoczyna
siö, zanim caäy pakiet zostanie wczytany do pamiöci bufora. Celem tej metody jest skrócenie czasu wymaganego do przekazania pakietu za pomocñ przeäñcznika. Ponadto w tej metodzie pakiety sñ przekazywane
z bäödami, poniewaĔ przekazywanie pakietu rozpoczyna siö przed otrzymaniem pola kontroli bäödów.

5

Gdyby producenci przeäñczników sprzedawali samochody, wtedy prawdopodobnie samochód z wartoĈciñ
200 km/h na prödkoĈciomierzu sprzedawaliby jako pojazd, który ma zagregowanñ äñcznñ prödkoĈè 800 km/h,
poniewaĔ kaĔde z czterech kóä moĔe osiñgnñè szybkoĈè 200 km/h w tym samym czasie. Jest to tzw. arytmetyka marketingowa wykorzystywana na rynku urzñdzeþ sieciowych.
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wydajnoĈci przeäñcznika Ethernet. Pokazuje to, Ĕe przeäñcznik moĔe obsäuĔyè maksymalnñ szybkoĈè przesyäania pakietów we wszystkich portach i dla wszystkich obsäugiwanych szybkoĈci.
OpóĒnienie (w przypadku pakietów 1500-bajtowych)
10 Mb/s: 30 mikrosekund (maks.)
100 Mb/s: 6 mikrosekund (maks.)
1000 Mb/s: 4 mikrosekundy (maks.)
Jest to czas potrzebny na przekazanie ramki Ethernet z portu odbiorczego do portu
nadawczego przy zaäoĔeniu, Ĕe port nadawczy jest dostöpny i nie jest zajöty nadawaniem innej ramki. Jest to miara wewnötrznego opóĒnienia przeäñczania naäoĔonego
przez elektronikö przeäñcznika. WartoĈè ta jest równieĔ prezentowana jako 30 ȝs, z wykorzystaniem greckiego znaku ȝ (mi) oznaczajñcego „mikro”. Mikrosekunda to jedna
milionowa sekundy, a opóĒnienie 30 milionowych sekundy dla portu dziaäajñcego
z szybkoĈciñ 10 Mb/s jest rozsñdnñ wartoĈciñ dla taniego przeäñcznika. Podczas porównywania przeäñczników warto pamiötaè, Ĕe im niĔsza wartoĈè, tym lepiej. DroĔsze przeäñczniki zazwyczaj charakteryzujñ siö niĔszymi opóĒnieniami.
Baza danych adresów MAC: 4000
Ten przeäñcznik moĔe obsäugiwaè do 4000 unikatowych adresów stacji w bazie danych
adresów. WartoĈè tego rzödu jest caäkowicie wystarczajñca dla piöcioportowego przeäñcznika przeznaczonego do wykorzystania w domu i maäej firmie.
ćredni czas miödzy awariami (ang. Mean time between failures, MTBF): >1 milion godzin (~114 lat)
Wspóäczynnik MTBF jest wysoki, poniewaĔ ten przeäñcznik jest maäy, nie ma wentylatora,
który mógäby siö zuĔyè, i ma maäñ liczbö komponentów. Nie ma w nim zbyt wielu elementów, które mogäyby siö zepsuè. To nie znaczy, Ĕe przeäñcznik nie moĔe ulec awarii,
ale w zastosowanych ukäadach elektronicznych wystöpuje niewiele awarii, dlatego Ĉredni
czas miödzy awariami dla tego przeäñcznika jest bardzo wysoki6.
ZgodnoĈè ze standardami
IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
Uwzglödnia znaczniki priorytetów IEEE 802.1p oraz DSCP
Ramki jumbo: do 9720 bajtów
Pod hasäem „zgodnoĈè ze standardami” sprzedawca rozumie listö standardów, z którymi ten przeäñcznik jest zgodny. Pierwsze trzy pozycje oznaczajñ, Ĕe porty przeäñcznika obsäugujñ standardy Ethernetu na skrötce dla szybkoĈci 10, 100 i 1000 Mb/s. SzybkoĈci te sñ automatycznie wybierane w interakcji z poäñczeniem klienta przy uĔyciu
ethernetowego protokoäu automatycznej negocjacji. Sprzedawca twierdzi takĔe, Ĕe
ten przeäñcznik honoruje znaczniki priorytetów klas usäug na poziomie ramek Ethernet. W warunkach zatorów w pierwszej kolejnoĈci sñ odrzucane te ramki, które majñ
znaczniki niĔszego priorytetu. Ostatnia pozycja na tej liĈcie informuje, Ĕe przeäñcznik
moĔe obsäugiwaè niestandardowe rozmiary ramki Ethernet, czösto zwane ramkami

6

ēyczö szczöĈcia przy próbie zwrotu pieniödzy za przeäñcznik, który popsuje siö na przykäad po 70 latach.
JeĈli nawet bödziemy Ĕyli tak däugo, to producent przeäñcznika prawdopodobnie nie.
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jumbo. Czasami sñ one konfigurowane w interfejsach Ethernet dla okreĈlonej grupy
klientów i ich serwerów w dñĔeniu do poprawy wydajnoĈci7.
Ten zbiór specyfikacji producenta pokazuje, jakie szybkoĈci portów obsäuguje przeäñcznik, i daje wyobraĔenie o tym, jak sprawnie przeäñcznik bödzie dziaäaä w systemie. Kupujñc wiöksze
przeäñczniki o wyĔszej wydajnoĈci, przeznaczone do zastosowania na poziomie rdzenia sieci,
naleĔy zwróciè uwagö na inne specyfikacje przeäñczników. Sñ to miödzy innymi wsparcie dla
dodatkowych funkcji, takich jak protokoäy zarzñdzania multiemisji, dostöp do wiersza poleceþ umoĔliwiajñcy skonfigurowanie przeäñcznika oraz protokóä SNMP (ang. Simple Network
Management Protocol) pozwalajñcy na monitorowanie dziaäania i wydajnoĈci przeäñcznika.
JeĈli korzystamy z przeäñczników, powinniĈmy pamiötaè o wymaganiach dotyczñcych ruchu
sieciowego. JeĈli na przykäad sieè zawiera wysokowydajne klienty Ĕñdajñce usäug od pojedynczego serwera lub zbioru serwerów, to kaĔdy przeäñcznik, którego uĔyjemy, musi mieè
wystarczajñco wysokñ wewnötrznñ wydajnoĈè przeäñczania, odpowiednio wysokie szybkoĈci
dziaäania portów i szybkoĈci äñczy uplink oraz wystarczajñcy rozmiar buforów portów do obsäugi zadania. Ogólnie rzecz biorñc, droĔsze przeäñczniki zbudowane na bazie wysokowydajnych komponentów majñ równieĔ duĔe moĔliwoĈci buforowania. Trzeba jednak dokäadnie
przeczytaè specyfikacje i porównaè oferty róĔnych dostawców, aby mieè pewnoĈè dobrania
najlepszego przeäñcznika do wybranego zastosowania.

Podstawowe funkcje przeĥéczników
Po omówieniu podstawowego dziaäania przeäñczników przejdziemy do opisania niektórych
funkcji, które przeäñczniki obsäugujñ. WielkoĈè sieci i jej przewidywany rozwój wpäywajñ na
sposób korzystania z przeäñczników Ethernet oraz na rodzaje funkcji przeäñczników, które sñ
potrzebne. W sieci dziaäajñcej w domu lub pojedynczej przestrzeni biurowej wystarczy jeden
lub kilka maäych i tanich przeäñczników, które zapewniajñ podstawowe usäugi Ethernet z szybkoĈciami wystarczajñcymi do speänienia naszych potrzeb. Ewentualnie przeäñczniki te mogñ
byè wzbogacone kilkoma dodatkowymi funkcjami. Takie sieci nie sñ na tyle zäoĔone, aby spodziewaè siö, Ĕe wystñpiñ problemy ze stabilnoĈciñ. Nie moĔna równieĔ oczekiwaè zbyt duĔego rozwoju tych sieci.
Z drugiej strony sieci Ĉredniej wielkoĈci, które obsäugujñ wiele biur, mogñ potrzebowaè bardziej zaawansowanych przeäñczników z pewnymi funkcjami uäatwiajñcymi ich zarzñdzanie
i konfiguracjö. JeĈli stacje robocze wymagajñ wysokowydajnych sieci w celu uzyskania dostöpu do serwerów plików, to w sieci mogñ byè potrzebne przeäñczniki wyposaĔone w szybkie
porty uplink. Wiöksze sieci kampusowe zäoĔone z setek lub nawet tysiöcy poäñczeþ sieciowych
zazwyczaj majñ strukturö hierarchicznñ bazujñcñ na przeäñcznikach z szybkimi portami uplink.
W takich przeäñcznikach sñ potrzebne bardziej zaawansowane funkcje umoĔliwiajñce zarzñdzanie sieciñ i wspomagajñce utrzymanie stabilnoĈci sieci.

7

Ramki jumbo mogñ dziaäaè lokalnie dla okreĈlonego zbioru komputerów, którymi zarzñdzamy i które skonfigurujemy. Jednak w internecie dziaäajñ miliardy portów Ethernet, które pracujñ ze standardowym maksymalnym rozmiarem ramki 1500 bajtów. Aby zapewniè sprawne dziaäanie systemu w internecie, naleĔy utrzymywaè standardowe rozmiary ramek.
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Zarzédzanie przeĥécznikami
W zaleĔnoĈci od ceny przeäñczniki mogñ byè wyposaĔone w interfejs zarzñdzania i oprogramowanie zarzñdzajñce, które pozwala na zbieranie i wyĈwietlanie statystyk dotyczñcych pracy
przeäñcznika, aktywnoĈci sieci, ruchu w portach i bäödów. Wiele droĔszych przeäñczników oferuje pewien zakres funkcji zarzñdzajñcych. Producenci zazwyczaj dostarczajñ oprogramowanie
zarzñdzajñce dziaäajñce w przeglñdarce internetowej. Czasami równieĔ pozwala ono na zalogowanie siö do przeäñcznika za poĈrednictwem portu konsoli na przeäñczniku lub przez sieè.
Oprogramowanie zarzñdzajñce umoĔliwia skonfigurowanie szybkoĈci portów i funkcji na przeäñczniku. Dostarcza równieĔ informacji monitorowania na temat dziaäania przeäñcznika i jego
wydajnoĈci. Przeäñczniki, które obsäugujñ protokóä drzewa rozpinajñcego, zazwyczaj dostarczajñ takĔe interfejs zarzñdzania, który pozwala skonfigurowaè dziaäanie algorytmu drzewa
rozpinajñcego na poziomie kaĔdego portu przeäñcznika. Do innych konfigurowalnych opcji
mogñ naleĔeè szybkoĈè portu, funkcje automatycznej negocjacji oraz inne obsäugiwane zaawansowane funkcje przeäñczników.

Protokóĥ SNMP
Wiele systemów zarzñdzania przeäñczników uĔywa protokoäu SNMP (ang. Simple Network
Management Protocol), który zapewnia niezaleĔny od producenta sposób wyodröbniania informacji o dziaäaniu przeäñcznika. Informacje te obejmujñ zazwyczaj wartoĈci natöĔenia ruchu
na portach przeäñcznika, liczniki bäödów pozwalajñce na identyfikacjö urzñdzeþ, w których
wystöpujñ problemy, i wiele innych. Pakiety oprogramowania do zarzñdzania sieciñ bazujñce na protokole SNMP mogñ pobieraè informacje z wielu urzñdzeþ sieciowych, a nie tylko
z przeäñczników.
Na rynku dostöpnych jest wiele pakietów oprogramowania, które pozwalajñ pobieraè z przeäñcznika informacje zarzñdzania bazujñce na protokole SNMP i wyĈwietlaè je administratorowi sieci. Dostöpnych jest równieĔ kilka pakietów open source, które zapewniajñ dostöp do
informacji SNMP i pozwalajñ wyĈwietlaè te informacje w postaci wykresów oraz zestawieþ
tekstowych. ãñcza do bardziej szczegóäowych informacji moĔna znaleĒè w rozdziale 21.

Porty-lustra
Kolejnñ przydatnñ funkcjñ przeäñczników umoĔliwiajñcñ monitorowanie i rozwiñzywanie
problemów sñ porty-lustra pakietów. WäasnoĈè ta umoĔliwia skopiowanie ruchu z jednego lub
wiökszej liczby portów przeäñcznika do portu-lustra. Do portu-lustra moĔna podäñczyè laptop,
na którym dziaäa aplikacja analizatora sieci, aby w ten sposób przeprowadziè badania ruchu
sieciowego.
Port-lustro moĔe byè bardzo przydatny do Ĉledzenia problemów w sieci na urzñdzeniach podäñczonych do wybranego przeäñcznika. Producenci zastosowali róĔne podejĈcia do portów-luster. Majñ one róĔne moĔliwoĈci i ograniczenia w zaleĔnoĈci od konkretnej implementacji. Niektórzy producenci pozwalajñ równieĔ na to, aby ruch z portu-lustra byä skierowany przez sieè
do zdalnego odbiornika. Dziöki temu moĔna zdalnie rozwiñzywaè problemy sieciowe. Porty-lustra nie sñ ustandaryzowanñ funkcjñ przeäñczników, dlatego producenci mogñ zapewniaè
obsäugö tej wäasnoĈci, lecz nie muszñ tego robiè.
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Filtry ruchu przeĥéczników
Filtry ruchu przeäñczników umoĔliwiajñ menedĔerom sieci okreĈlenie reguä filtrowania ramek
Ethernet na podstawie zbioru parametrów. Zakres filtrów obsäugiwanych przez przeäñczniki
róĔni siö w zaleĔnoĈci od producenta. Taþsze urzñdzenia bez interfejsów zarzñdzania nie majñ
funkcji filtrowania, natomiast urzñdzenia droĔsze i o wyĔszej wydajnoĈci mogñ oferowaè kompletny zestaw filtrów dostöpnych do ustawiania przez administratora sieci.
Za pomocñ tych filtrów menedĔer sieci moĔe skonfigurowaè przeäñczniki tak, aby sterowaäy
ruchem w sieci na podstawie takich informacji jak adresy ramek Ethernet oraz typ protokoäu
wysokiego poziomu przesyäany za poĈrednictwem ramek. Filtry mogñ wpäywaè na pogorszenie wydajnoĈci, naleĔy zatem sprawdziè w dokumentacji przeäñcznika, jaki efekt wywrze
zastosowanie okreĈlonego filtra.
Filtry dziaäajñ na zasadzie porównywania wzorców wyraĔonych w postaci wartoĈci liczbowych
lub nazw portów protokoäu (np. HTTP, SSH) z wzorcami bitowymi wystöpujñcymi w ramkach
Ethernet. Kiedy wzorzec jest zgodny, filtr inicjuje pewne dziaäania — zazwyczaj polegajñ one
na odrzuceniu ramki, a tym samym na zablokowaniu ruchu. NaleĔy pamiötaè, Ĕe stosujñc filtry,
moĔemy spowodowaè tyle samo problemów, ile próbujemy rozwiñzaè.
Filtry, które majñ dopasowywaè wzorce w polu danych ramki, mogñ stwarzaè problemy,
w przypadku gdy te wzorce wystöpujñ równieĔ w ramkach, których nie chcemy filtrowaè.
Filtr ustawiony tak, aby pasowaä do jednego zbioru liczb szesnastkowych w okreĈlonym miejscu w polu danych ramki, moĔe dziaäaè dobrze dla protokoäu sieciowego, którym próbujemy
sterowaè, ale moĔe równieĔ zablokowaè protokóä sieciowy, o którym nawet nie wiedzieliĈmy,
Ĕe istnieje.
Tego rodzaju filtry sñ zwykle stosowane do sterowania przepäywem okreĈlonego protokoäu
sieciowego. Dziaäajñ na zasadzie identyfikacji czöĈci protokoäu w polu danych ramki Ethernet.
Niestety, menedĔerowi sieci trudno przewidzieè zakres danych, które mogñ byè przesyäane
w sieci. W zaleĔnoĈci od konstrukcji filtra moĔe on pasowaè do ramek, które nie miaäy byè
filtrowane. Debugowanie awarii spowodowanych przez nieodpowiednio zdefiniowany filtr
moĔe byè trudne. Zwykle nie jest jasne, dlaczego zazwyczaj dobrze funkcjonujñcy Ethernet
przestaje dziaäaè dla okreĈlonej aplikacji lub na pewnym zbiorze stacji.
Filtry w przeäñcznikach sñ czösto stosowane jako próba uzyskania wiökszej kontroli poprzez
zapobieganie interakcji w warstwie dziaäania wysokopoziomowego protokoäu sieciowego.
JeĈli wäaĈnie dlatego implementujemy filtry przeäñczników, to powinniĈmy rozwaĔyè uĔycie
routerów warstwy 3., które dziaäajñ w warstwie sieci i automatycznie zapewniajñ ten poziom
izolacji, bez potrzeby röcznego konfigurowania filtrów.
Routery warstwy 3. dostarczajñ równieĔ funkcji filtrowania, które mogñ byè äatwiejsze do
wdroĔenia, poniewaĔ sñ przeznaczone do pracy w obszarach pól i adresów protokoäów wysokiego poziomu. W ten sposób moĔna w prosty sposób napisaè filtr, który chroni sprzöt sieciowy przed atakiem, na przykäad poprzez ograniczanie dostöpu do adresów TCP/IP zarzñdzania urzñdzeniami. Wiöcej informacji na temat zastosowaþ routerów zamieĈcimy w nastöpnym
rozdziale.

Zarzédzanie filtrami przeĥéczników
WäaĈciwe skonfigurowanie filtrów oraz utrzymywanie ich, kiedy juĔ zostanñ skonfigurowane, moĔe byè zäoĔonym przedsiöwziöciem. W miarö jak sieè siö rozwija, trzeba Ĉledziè, które
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przeäñczniki majñ filtry, i upewniè siö, w jaki sposób skonfigurowane filtry wpäywajñ na dziaäanie systemu w sieci. Czösto bowiem trudno przewidzieè, jakie mogñ byè skutki dziaäania filtra.
Dokumentowanie zastosowanych filtrów oraz sposobu, w jaki sñ one wykorzystywane, moĔe
skróciè czas rozwiñzywania problemów. Jednak bez wzglödu na to, jak dobrze udokumentowane sñ filtry, filtry dopasowujñce mogñ powodowaè przestoje. W zwiñzku z tym filtry naleĔy stosowaè tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zachowaniem jak najwiökszej ostroĔnoĈci.

Wirtualne sieci LAN
Szeroko stosowanñ wäasnoĈciñ, która zazwyczaj jest dostöpna w droĔszych przeäñcznikach, jest
moĔliwoĈè grupowania portów przeäñcznika w wirtualne sieci lokalne, zwane równieĔ sieciami VLAN. Mówiñc proĈciej, sieè VLAN to grupa portów przeäñcznika, które dziaäajñ tak, jakby byäy niezaleĔnymi przeäñcznikami. Tworzy siö je poprzez manipulowanie oprogramowaniem przekazywania ramek w przeäñczniku.
JeĈli producent obsäuguje sieci VLAN w przeäñczniku, dostarcza interfejs zarzñdzania, który
pozwala menedĔerowi sieci skonfigurowaè to, które porty naleĔñ do danych sieci VLAN.
Jak pokazano na rysunku 18.6, moĔna skonfigurowaè oĈmioportowy przeäñcznik w taki sposób, Ĕe porty od 1. do 4. bödñ w jednej sieci VLAN (nazwanej tu VLAN 100), natomiast porty
od 5. do 8. w innej (nazwanej tutaj VLAN 200). Pakiety mogñ byè przesyäane z 10. do 20. stacji, ale nie z 10. do 30. i 40. stacji. PoniewaĔ te sieci VLAN dziaäajñ jako odröbne sieci, pakiety
rozgäoszeniowe lub multiemisji wysäane w sieci VLAN 100 nie bödñ przesyäane do portów
naleĔñcych do sieci VLAN 200 — sieci VLAN zachowujñ siö tak, jakbyĈmy rozdzielili oĈmioportowy przeäñcznik na dwa niezaleĔne czteroportowe przeäñczniki.

Rysunek 18.6. Sieci VLAN i porty przeäñczników

Producenci dostarczajñ takĔe innych wäasnoĈci sieci VLAN. Na przykäad czäonkostwo w sieci
VLAN moĔe bazowaè na zawartoĈci ramek zamiast wyäñcznie na okreĈleniu tego, które porty
przeäñcznika sñ czäonkami wskazanej sieci VLAN. W tym trybie pracy ramki po odebraniu
w porcie przeäñcznika sñ przesyäane przez zestaw filtrów. Filtry sñ skonfigurowane w taki sposób, aby ramki speäniaäy pewne kryterium, np. adres Ēródäowy w ramce lub zawartoĈè pola
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typu, która okreĈla wysokopoziomowy protokóä przesyäany w polu danych ramki. Sieci VLAN
definiuje siö zgodnie z tymi filtrami. W zaleĔnoĈci od tego, jaki zestaw kryteriów speäniajñ ramki, sñ one automatycznie umieszczane w odpowiednich sieciach VLAN.

Standard VLAN 802.1Q
Standard znakowania sieci VLAN IEEE 802.1Q zostaä opublikowany po raz pierwszy w 1998
roku. OkreĈla on niezaleĔny od producenta sposób implementacji sieci VLAN. Jak pokazano
na rysunku 18.7, system znakowania VLAN wykorzystany w standardzie 802.1Q dodaje cztery
bajty danych do ramki Ethernet — za adresem docelowym, a przed polem typu lub rozmiaru.
Zwiöksza to maksymalny rozmiar ramki w sieci Ethernet do 1522 bajtów.

Rysunek 18.7. Ramka Ethernet ze znacznikiem VLAN

Standard 802.1Q zapewnia równieĔ obsäugö priorytetów ramek Ethernet przy uĔyciu bitów
klasy usäug CoS (ang. Class of Service) zdefiniowanych w standardzie 802.1p. Standard 802.1Q
zapewnia miejsce w znaczniku VLAN, które pozwala korzystaè z bitów CoS 802.1p do okreĈlenia priorytetów ruchu. Istniejñ trzy bity zarezerwowane dla wartoĈci CoS. Dziöki temu moĔliwe jest zastosowanie oĈmiu wartoĈci (0 – 7) do zidentyfikowania ramek o róĔnych poziomach usäug.

Ĥéczenie sieci VLAN
Sieci VLAN sñ szeroko stosowane w projektach sieciowych do zapewnienia niezaleĔnych od
siebie sieci. Pomaga to kontrolowaè przepäyw ruchu poprzez wyizolowanie ruchu wysyäanego pomiödzy okreĈlonymi grupami stacji. KaĔda sieè VLAN dziaäa jak oddzielny przeäñcznik.
Nie ma innego sposobu na poäñczenie oddzielnych sieci VLAN niĔ zastosowanie pomiödzy
nimi routera warstwy 3.
Budowanie wiökszych sieci poprzez äñczenie sieci VLAN za pomocñ routerów warstwy 3. zapobiega równieĔ propagacji pakietów rozgäoszeniowych i multiemisji widocznych w duĔych
sieciach warstwy 2. Uzyskuje siö to poprzez przeniesienie operacji przekazywania pakietów
pomiödzy sieciami VLAN do protokoäu warstwy 3.
Z powodu wystöpujñcych pötli, nieprawidäowo dziaäajñcego oprogramowania i ataków skanowania adresów moĔe dojĈè do „zalewania” sieci pakietami rozgäoszeniowymi i multiemisji.
Wszystkie urzñdzenia podäñczone do okreĈlonej sieci VLAN sñ naraĔone na takie „zalewanie”.
MoĔna to równieĔ opisaè w ten sposób, Ĕe wszystkie urzñdzenia naleĔñ do tej samej „domeny
awarii”. Stworzenie odröbnych sieci VLAN i poäñczenie ich za pomocñ routerów warstwy 3.
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równieĔ tworzy odröbne domeny awarii. Dziöki podäñczeniu populacji urzñdzeþ w osobnych
sieciach VLAN moĔna ograniczyè liczbö urzñdzeþ w okreĈlonej domenie awarii, a tym samym
poprawiè niezawodnoĈè, dostöpnoĈè i stabilnoĈè sieci.

Protokóĥ MSTP 802.1Q
Protokóä MSTP (ang. Multiple Spanning Tree Protocol) zostaä opracowany w suplemencie 802.1s
w 2003 roku i zostaä wäñczony do wydania standardu 802.1Q z 2005 roku. Bazuje na protokole
RSTP i jest zdefiniowany jako opcjonalne rozszerzenie protokoäu RSTP, które pozwala przeäñcznikom obsäugujñcym sieci VLAN na korzystanie z wielu drzew rozpinajñcych.
Dziöki temu ruch naleĔñcy do róĔnych sieci VLAN moĔe przepäywaè przez róĔne ĈcieĔki
w obröbie tej samej sieci przeäñczników. Zatem standard MSTP jest „Ĉwiadomy istnienia sieci
VLAN” i dobrze nadaje siö do pracy w sieciach zawierajñcych wiele sieci VLAN oraz wiele
ĈcieĔek uplink. Protokóä MSTP zaprojektowano równieĔ z myĈlñ o zminimalizowaniu liczby
pakietów BPDU potrzebnych do zbudowania drzew rozpinajñcych dla wielu sieci VLAN.
W zwiñzku z tym taki system jest bardziej wydajny.
NaleĔy zauwaĔyè, Ĕe klasyczny protokóä STP i nowszy protokóä RSTP dla wielu sieci sñ wystarczajñce. Nawet wtedy, gdy nie ma sieci VLAN w sieci, protokoäy te nadal sñ w stanie zablokowaè ĈcieĔki pötli. Protokóä MSTP opracowano w celu zapewnienia „ĈwiadomoĈci istnienia
sieci VLAN” w przypadku bardziej zäoĔonych projektów sieciowych oraz w celu stworzenia
bardziej efektywnego modelu dziaäania bazujñcego na wielu „regionach” drzewa rozpinajñcego. W tych regionach moĔe dziaäaè wiele egzemplarzy drzewa rozpinajñcego (ang. Multiple
Spanning Tree, MST) — do 64. Zastosowanie wielu regionów wymaga, aby administrator sieci
skonfigurowaä mosty MST jako czäonków okreĈlonych regionów, co potencjalnie powoduje,
Ĕe MST sñ bardziej skomplikowane w konfiguracji i obsäudze.
Podczas gdy standard MST zapewnia korzyĈci polegajñce na strukturyzacji duĔego systemu
na regiony i zmniejszeniu iloĈci przetwarzania potrzebnego do utrzymania drzewa rozpinajñcego, moĔe takĔe wymagaè wiöcej wysiäku na poczñtku — trzeba bowiem zrozumieè zasady dotyczñce konfiguracji i zaimplementowaè je w przeäñcznikach. Producenci przyjöli MSTP
jako domyĈlny system drzewa rozpinajñcego na niektórych przeäñcznikach — zazwyczaj wysokowydajnych systemach przeznaczonych do uĔytku w centrach danych i zdolnych do obsäugi duĔej liczby sieci VLAN. Jednak protokóä RSTP i klasyczny protokóä STP sñ nadal powszechnie stosowanymi wersjami protokoäu drzewa rozpinajñcego. Dziöki wäasnoĈci „plug
and play” oraz zdolnoĈci do tworzenia drzewa rozpinajñcego bez wkäadania wysiäku w konfiguracjö systemy te okazujñ siö skuteczne w wielu projektach sieciowych.

Jakoļë usĥug (QoS)
Zarzñdzanie priorytetami ruchu w celu faworyzowania niektórych rodzajów ruchu w stosunku
do innych kategorii w warunkach zatäoczenia to kolejna moĔliwoĈè przeäñczników. 32-bitowe
pole dodane przez standard IEEE 802.1Q zapewnia wsparcie dla pól priorytetyzacji ruchu. Pola
te umoĔliwiajñ rozróĔnienie oĈmiu róĔnych wartoĈci klas usäug, jak równieĔ znaczników VLAN.
Standard 802.1p okreĈla poziomy priorytetyzacji ruchu, które sñ przesyäane w tagu 802.1Q CoS
i uĔywane do oznaczenia ramki z wartoĈciñ priorytetu. Dziöki temu w przypadku wystñpienia przeciñĔenia sieci na porcie przeäñcznika niektóre rodzaje ruchu mogñ byè faworyzowane.
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JeĈli skonfigurowano CoS na porcie przeäñcznika, to w sytuacji gdy port stanie siö zatäoczony,
ramki Ethernet, które nie sñ oznaczone wysokim priorytetem, zostajñ odrzucone jako pierwsze.
JeĈli przeäñcznik obsäuguje te funkcje, trzeba siö zapoznaè z dokumentacjñ dostawcy w celu
uzyskania instrukcji ich konfiguracji. ChociaĔ standardy IEEE opisujñ mechanizmy, które umoĔliwiajñ stosowanie priorytetów, to standardy nie okreĈlajñ, jak te wäasnoĈci powinny byè zaimplementowane lub skonfigurowane. Decyzje w tej sprawie naleĔñ do kaĔdego producenta.
Oznacza to, Ĕe szczegóäowych informacji na temat stosowania priorytetów w okreĈlonym przeäñczniku naleĔy szukaè w dokumentacji dostawcy sprzötu.
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krótkiego zasiögu, 213, 214
Ĉwiatäowodowe 10 Gb/s, 195
medium attachment unit, Patrz
urzñdzenie nadawczoodbiorcze
medium dependent interfaces,
Patrz zaleĔne od medium
Metcalfe, Bob, 23
metoda logarytmicznego binarnego
arbitraĔu, 403
Metro Ethernet Forum, 333
MII, Patrz interfejs niezaleĔny
od medium
MMF, Patrz kabel wielomodowy
mode conditioning, Patrz
kondycjonowanie modu
model OSI
podwarstwy IEEE, 37, 38
warstwy, 35–37
model referencyjny OSI, 383
moduä
CFP, 223–225
CFP2, 224
CFP4, 224
moduäowe panele krosowe, 263, 264
mody Ĉwiatäowodów, 278, 279
monitorowanie awarii zasilania, 111
most wyznaczony, 302
mostkowanie przezroczyste, 294
mosty, Patrz przeäñczniki Ethernet
MRTG, 382
MST, 304
multiemisja, 297, 298

multilevel threshold-3, Patrz
system MLT-3
multimode fiber cable, Patrz kabel
wielomodowy
multiple access, Patrz wielokrotny
dostöp
multipleksowanie, 74

N
nadsubskrypcja, 335
nauka adresów
a przeäñczniki Ethernet, 294, 295
NetBrain, 385
network interface card, Patrz karta
interfejsu sieciowego
NIC, Patrz karta interfejsu
sieciowego
NLP, Patrz normalny puls äñcza
Non-Return-to-Zero, Patrz
schemat NRZ
Non-Return-to-Zero Inverted,
Patrz schemat NRZI
norma ANSI/TIA-568-C.0, 238
normal link pulse, Patrz normalny
puls äñcza
normalny puls äñcza, 83
noĈna, 49, 68

O
obszar pracy, 240
odczekiwanie, 49, 388, 397
ogranicznik poczñtku ramki, 62
okablowanie
kategorii 3, 93, 112
modyfikowanie specyfikacji,
113–115
poziome, 239, 244–247
strukturalne, 235–252
szkieletowe budynku, 239
opcjonalna kolejnoĈè Ĕyä, 261, 262
opcodes, Patrz kody operacji
OpenNMS, 385
operacje MAC, 236
opóĒnienie
przeäñcznika, 309
trybu róĔnicowego, 174, 175, 280
Organizationally Unique Identifier,
Patrz unikalny identyfikator
organizacji
oĈmiopozycyjne zäñcze RJ-45, 141,
155, 165, 184
OUI, Patrz unikalny identyfikator
organizacji
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P
parallel detection, Patrz
równolegäa detekcja
partner äñcza, 82
pasma
PCS, 200–204
a Ethernet 100 Gb/s, 217–220
a äñcza agregowane, 203, 204
budowa i dziaäanie, 201–203
modalne Ĉwiatäowodu, 195, 212
PAUSE, 73, 74
PCS
a Ethernet 100 Gb/s, 217–220
PD, Patrz urzñdzenia zasilane
PDU, Patrz jednostka danych
protokoäu
pötla przekazywania, 299, 300
PHY, 122, 200
komponenty warstwy, 123–124
podröczniki uĔytkownika
urzñdzeþ, 359
podwarstwa
Ethernetu 100 Gb/s, 218
uzgadniania, 124
PoE, 337, 338, Patrz zasilanie
przez Ethernet
POH, 118
pole
cyklicznej kontroli nadmiaru,
67
danych, 47, 67
w standardzie DIX, 67
w standardzie IEEE, 67
däugoĈci, 66
FCS, 67
kontrolne, 47
moĔliwoĈci technologii, 85
rozmiaru, 66
sekwencji kontrolnej ramki, 67
selektora, 85
typu, 47, 66
w standardzie DIX, 66
w standardzie IEEE, 66
poäñczenia
magistrali, 64
MPO w systemie
100GBASE-SR10, 226
pomiary wydajnoĈci sieci Ethernet,
347–353
pomieszczenie
techniczne, 239
telekomunikacyjne, 239
port
uplink, 319, 320
wyznaczony, 302

porty-lustra pakietów, 311
Power over Ethernet, Patrz
zasilanie przez Ethernet
Power Sourcing Equipment, Patrz
urzñdzenia zasilajñce
Powered Device, Patrz urzñdzenia
zasilane
poziomy
punkt dystrybucji, 248
segment kabla, 253
poziomy zgodnoĈci, 38, 39
póädupleksowy kanaä Ethernet,
387–408
preambuäa, 46, 60–62
w standardzie DIX, 62
w standardzie IEEE, 62
preferowana kolejnoĈè Ĕyä, 261, 262
prefiks koperty, 64, 65
prödkoĈè przekazywania
przeäñcznika, 308
projekt sieci
hierarchiczny, 322, 323
projektowanie sieci, 357–359
a wydajnoĈè, 353
projektowanie sieci Ethernet
z przeäñcznikami, 317–338
protocol data unit, Patrz jednostka
danych protokoäu
protokóä
ARP, 56, 57
automatycznej negocjacji, 70
CSMA/CD, 24, 49, 387–408
dostöpu do podsieci LLC, 76
drzewa rozpinajñcego, 52,
300–303, 305
a odpornoĈè sieci na awarie,
324–327
IPFIX, 337
kontroli dostöpu do noĈnika, 45
Media Access Control, 47, 48
MSTP, 315
sieciowy, 54
SNMP, 311
przeäñczanie
cut-through, 133
typu store-and-forward, 307
przeäñcznice, 248
przeäñcznik
a przepustowoĈè sieci, 354
centrów danych, 334, 335
dostawców usäug
internetowych, 333
dostöpowy, 330
Ethernet, 291–316
a odpornoĈè sieci na awarie,
324–327
a routery, 292, 293

a zatory ruchu, 321
bezprzewodowe, 332
projektowanie sieci, 317–338
Ethernetu przemysäowego, 332
nieblokujñcy, 306
specjalny, 330–336
TOR, 334
wielowarstwowy, 330
przeplot sygnaäu, 94
w kablach MPO, 287, 288
w systemach
Ĉwiatäowodowych, 286, 287
przepustowoĈè, 350
Ĉwiatäowodu, 280
PSE, Patrz urzñdzenia zasilajñce
punkt
dostöpu do usäugi docelowej, 75
dystrybucji, 248
PVST, 304

Q
QoS, 315
quad small form-factor pluggable,
Patrz QSFP+

R
ramka
Ethernet, 45–47, 60–68, 293
dla standardu DIX, 61
dla standardu IEEE 802.3, 61
wykrywanie koþca, 68
jumbo, 310, 378
koperty, 60, 64
MAC control, 73
PAUSE, 74
podstawowa, 60
urzñdzeþ, 248
ze znacznikami Q, 60
rdzenie Ĉwiatäowodowe, 278
Reconciliation Sublayer, Patrz
podwarstwa uzgadniania
reflektometr optyczny, 371
röczna konfiguracja
problemy, 102
router, 327–329
sieciowy, 57
rozdzielenie par, 262
rozgaäöĒnik PoE, 106
rozszerzenie noĈnej, 405
rozszerzona przestrzeþ kodowa, 126
rozwiñzywanie problemów
w sieciach z okablowaniem
typu skrötka, 366–370
w systemach
Ĉwiatäowodowych, 370–372
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w warstwie sieci, 373, 374
z äñczem danych, 372, 373
z sieciñ, 357–374
równolegäa detekcja, 88–91
a tryb peänego dupleksu, 90
RS, Patrz podwarstwa uzgadniania

S
schemat
NRZ, 156
NRZI, 156
segment miedziany krótkiego
zasiögu 100GBASE-CR10,
221–223
SFI, 190
sieè
Aloha, 24
Alto Aloha, 25
LAN, 332
VLAN, 313, 314
WLAN, 332
signal attenuation, Patrz täumienie
sygnaäu
skew, 219
skrötka, 27, 51
ekranowana, 257
nieekranowana, 139, 154, 242, 257
podwójnie ekranowana, 257
Small Form-factor Pluggable Plus,
Patrz SFP+
SNAP, Patrz enkapsulacja
protokoäu dostöpu do podsieci
LLC
SolarWinds, 385
spanning tree protocol, Patrz
protokóä drzewa rozpinajñcego
specyfikacje optyczne dla wäókien
wielomodowych, 281
splitter, Patrz rozgaäöĒnik
SQE, 415–417
a koncentrator portów, 420
a MII, 426
standard
100GBASE-CR10, 221–223
ANSI/TIA-606-B, 247
DIX, 32
DIX a IEEE, 35
IEEE, 32
dodatki, 33
organizacja, 35–38
IEEE 802.1D, 292
ISO/IEC 11801, 238
TIA, 238
VLAN 802.1Q, 314
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stany portów w algorytmie
drzewa rozpinajñcego, 303, 304
statseeker, 385
statyczne straty mocy, 281
stosy przeäñczników, 331
straight tip, Patrz ST
strategia
application-aware, 132
buffer and burst, 132
simplest, 132
straty Ĉwiatäowodów, 281, 282
sufiks koperty, 64, 65
sygnalizacja pasma, 125
sygnaä
100GBASE-CR10, 222
testowy SQE, 415–417
zatäoczenia, 388
zäñcza AUI, 413
sygnatura utrzymania mocy, 110
system
10-gigabitowych bezpoĈrednich
miedzianych kabli
poäñczeniowych krótkiego
zasiögu, 188
kodowanie sygnaäu, 190
komponenty sygnalizacyjne,
189
test integralnoĈci äñcza, 191
wytyczne konfiguracji
systemu, 191
40-gigabitowych mediów
miedzianych krótkiego
zasiögu, 205–208
100-gigabitowych mediów
miedzianych krótkiego
zasiögu (100GBASE-CR10),
221–223
Fast Ethernet na skrötce, 149–
155
identyfikacji kabli, 248
kodowania Manchester, 125,
126, 138, 139
MAC control, 72
mediów 100GBASE-ER4, 228,
229
mediów dalekiego zasiögu
100GBASE-LR4, 227, 228
mediów krótkiego zasiögu
100GBASE-SR10, 225–227
mediów Ĉwiatäowodowych,
143–148
mediów Ĉwiatäowodowych
Ethernet 10 Gb/s, 191–195
mediów Ĉwiatäowodowych
Ethernet 40 Gb/s, 209–216
mediów Ĉwiatäowodowych
Ethernetu 100 Gb/s, 223–229

mediów Ĉwiatäowodowych Fast
Ethernet, 156–160
mediów Ĉwiatäowodowych
Gigabit Ethernet, 167–171
mediów typu w technologii
Ethernetu 100 Gb/s, 220
mediów typu w technologii
40 Gigabit Ethernet, 204, 205
MLT-3, 152
NetFlow, 337
sFlow, 337
znakowania klasy 1., 248, 249
szczelina czasowa, 389–392
szerokoĈè pasma, 350
szybki Ethernet, 127, 128
szybki puls äñcza, 83–86

Ļ
Ĉwiatäowód, 277–288
jednomodowy, 279

T
T568A, 261, 262
T568B, 261, 262
TBEB, 395
techniki
przetwarzania sygnaäów
cyfrowych, 164
sygnalizacji, 126, 127
technologia MLAG, 336
testery kabli, 366, 378
TIA, 237
täumienie sygnaäu, 140
täumiennoĈè kanaäu, 281
topologia gwiazdy, 240, 241
transceiver, 51, 170, 171, 414, 415
SFP, 158
zewnötrzny, 409–426
transparent bridging, 294
tryb
peänego dupleksu, 68–72
däugoĈci segmentów
noĈników, 71
konfigurowanie dziaäania, 70
systemy noĈników, 71
póädupleksowy z protokoäem
CSMA/CD, 387–408
promiscuous, 294

U
ukäad
AUI, 137
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MAU, Patrz urzñdzenie
nadawczo-odbiorcze
unikalny identyfikator organizacji,
46, 63
UPoE, 118
uruchomienie programu do
zarzñdzania, 99
urzñdzenia
DTE, 409
nadawczo-odbiorcze, 51, 170,
171, 414, 415
wejĈcia do budynku, 239
zasilajñce, 105, 338
zasilane, 105
USOC, 261, 262
UTP, Patrz skrötka nieekranowana
utrzymywanie äñcza zasilajñcego, 110

W
warstwa
fizyczna, Patrz PHY
MAC, 37
wiñzki ramek, 406, 407
wielokrotne 10 Gb/s, 208, 209
wielokrotny dostöp, 49
wireshark, 381
wstrzymywanie, 49
wydajnoĈè
kanaäu Ethernet, 341–347
póädupleksowych kanaäów
Ethernet, 342–347
sieci Ethernet, 341–355
wykrywanie
bäödów w sieci, 362, 363

kolizji, 49
w systemach mediów, 394
wypróbowanie innego interfejsu
sieciowego, 100
wyszukiwanie binarne, 365
wzajemna identyfikacja, 110

X
Xerox Alto, 23

Z
zalewanie, 296, 297
zarzñdzanie przeäñcznikami, 311
zasilacz midspan, 106
zasilanie
phantom, 111
przez Ethernet, 29, 103–118,
337, 338
a okablowanie Ethernet,
112–115
a pary kabli, 111, 112
cele, 104
detekcja mocy, 108
klasyfikacja mocy, 108
monitorowanie i
nadzorowanie mocy, 116,
117
parametry typów, 107
rozszerzenia producentów,
117–118
standardy, 103, 104
tryby zarzñdzania energiñ, 116
urzñdzenia, 104, 105

wymagania, 115
zarzñdzanie, 115–117
zastosowanie, 103
zatrzask suwakowy, 411, 412
zawäaszczanie kanaäu Ethernet,
399–403
zespóä MUTOA, 240
zäñcze
50-pinowe, 267
rozwiñzywanie problemów,
368
IDC, 254
LC, 284
MII, 422–425
mini-multilane, 221
MPO, 284, 285
QSFP+, 205, 208
SC, 282, 283
SFP+, 188, 189
ST, 146, 283,
Ĉwiatäowodowe, 157, 170,
282–285
telekomunikacyjne, 245
typu punch-down, 255
typu RJ-45, 259
montowanie, 268–271
znacznik Q, 64

ś
Ĕyäy
ring, 260
tip, 260

Skorowidz

Kup książkę

_

447

Poleć książkę

O autorach
Charles E. Spurgeon jest starszym architektem technologii na Uniwersytecie Stanu Teksas
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Obecnie pracuje nad kilkoma powieĈciami z gatunku fantastyki.

Kolofon
Zwierzö na okäadce ksiñĔki to oĈmiornica. OĈmiornica naleĔy do gromady Cephalopoda, która
obejmuje równieĔ kalmary, mñtwy i äodziki. Jednak w przeciwieþstwie do innych gäowonogów
oĈmiornica nie ma muszli wewnötrznej. Gatunki oĈmiornic róĔniñ siö rozmiarami. Najmniejsze
majñ zaledwie kilka centymetrów (Enteroctopus micropyrsus), a najwiöksze nawet kilka metrów
(Enteroctopus dofleini). Podobnie jak ich kuzyni, kalmary, w przypadku zagroĔenia oĈmiornice
mogñ wydzielaè trujñcy atrament. OĈmiornice majñ róĔne kolory — od róĔowego do brñzowego, ale potrafiñ go zmieniè w sytuacji zagroĔenia za pomocñ specjalnych komórek barwnikowych zwanych chromatoforami.
OĈmiornice chwytajñ swoje ofiary — gäównie kraby, homary i inne mniejsze zwierzöta morskie
— przy uĔyciu macek wyposaĔonych w przyssawki. U wielu gatunków przyssawki wydzielajñ trujñcy jad. U jednego z australijskich gatunków jest on tak silny, Ĕe moĔe byè Ĉmiertelny
dla ludzi.
OĈmiornice sñ uwaĔane za najbardziej inteligentne gatunki spoĈród bezkrögowców. Majñ zarówno pamiöè krótko-, jak i däugoterminowñ, a badania dowiodäy, Ĕe majñ umiejötnoĈci nauki
metodñ prób i bäödów oraz zachowujñ zdolnoĈci rozwiñzywania problemów zdobyte przez
doĈwiadczenie. Ich macki sñ bardzo czuäe. Pozbawiona wzroku oĈmiornica potrafi rozróĔniaè
róĔne ksztaäty i rozmiary obiektów równie dobrze jak gatunki widzñce.
Na okäadce przedstawiono XIX-wiecznñ rycinö pochodzñcñ z Dover Pictorial Archive.
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