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Abstrakt

Práce se zabývá analýzou vybrané množiny síťových systémů konfigurovatel-
ných pomocí textových příkazů, návrhem, implementací a testováním uni-
verzálního simulátoru konfigurace těchto systémů, který je mimo jiné možné
použít při automatizovaném konfigurování sítě a to pro ověření správnosti
konfigurace. Velký důraz je kladen na jednoduchost popisu jednotlivých simu-
lovaných systémů a budoucí rozšiřitelnosti o další příkazy a systémy.

Klíčová slova systém, simulátor, konfigurace, síťové systémy

Abstract

The thesis deals with the analysis of the selected set of network systems confi-
gurable by text commands, design, implementation and testing of the univer-
sal simulator for the configuration of these systems, which can also be used
in automated network configuration to verify the configuration. The emphasis
is put on the simplicity of the description of each simulated system and the
future scalability with other commands and systems.

Keywords system, simulator, configuration, network systems
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Úvod

S rostoucími požadavky na dostupnost a kvalitu síťových služeb je zapotřebí
umět v krátkém čase provést změny na síti, například v okamžiku kdy je
požadavek na zřízení, úpravu či zrušení služby. V tu chvíli je zapotřebí mít
jistotu, že změna nezasáhne do stávajících služeb.

Při automatizovaném konfigurování větší počítačové sítě je tedy vhodné
mít představu, co který příkaz v konfigurovaných systémech způsobí ještě před
tím, než se aplikuje na reálné zařízení. V případě špatné konfigurace může
takovýto zásah způsobit porušení současné konfigurace a dojde tak k omezení
přístupu uživatelů k síti.

Přestože v dnešní době již část zařízení podporuje komfortnější konfiguro-
vání pomocí uživatelských rozhraní, či pro automatizaci použitelnějších API
(Application Programming Interface), stále existuje řada zařízení, které je
možné konfigurovat pouze pomocí textových příkazů. Vzhledem k životnosti
síťových zařízení, která je řádově vyšší než u běžné spotřební elektroniky, bude
tedy stále zapotřebí taková zařízení spravovat.

Výsledkem této práce bude návrh a implementace simulátoru, který na zá-
kladě specifikovaného modelu simulovaného systému převede zadané textové
příkazy na vnitřní stav systému, tedy jeho konfiguraci. Návrh modelu simu-
látoru a simulátoru samotného bude vycházet především z analýzy vybrané
množiny síťových systémů konfigurovatelných pomocí textových příkazů. Při
návrhu bude kladen důraz především na jednoduchost definice chování jednot-
livých simulovaných systémů a příkazů, ale i na budoucí rozšiřitelnost o další
příkazy a podobné řídící systémy.

Struktura práce

Tato práce dále pokračuje v následující struktuře:
V první kapitole jsou popsány cíle kladené na tuto práci.
Druhá kapitola nejprve seznámí čtenáře se základními pojmy z oblasti

simulace. Následně představí jednotlivé analyzované systémy a především po-
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Úvod

drobně popíše formát příkazů těchto systémů a jejich vliv na konfiguraci. Dále
kapitola představí existující řešení dané problematiky. V závěru kapitoly je
představen analytický model tříd plynoucí z analýzy.

Třetí kapitola se zabývá návrhem modelu simulátoru, popisu jednotlivých
příkazů a v neposlední řadě samotného simulátoru. Zbylá část této kapitoly
je pak věnována představení jednotlivých návrhových tříd.

Čtvrtá kapitola se zabývá samotnou realizací simulátoru. Nejprve před-
staví použité technologie. Dále popíše proces zpracování příkazu a výpisu
konfigurace simulovaného systému z implementačního pohledu.

Poslední kapitola se věnuje testování navrženého simulátoru. Stěžejní částí
této kapitoly je pak popis vytvořených modelů a definic příkazů, která přiblíží
jak jsou navržené principy využity k definování různých typů příkazů a jejich
chování.

V závěru je shrnut obsah práce a vyhodnoceno splnění cílů včetně nastínění
budoucího vývoje.
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Kapitola 1
Cíl práce

Cílem této práce je vytvořit univerzální simulátor síťových systémů, který
na základě zadaného modelu bude simulovat konfigurování systému.

Simulátor by měl být co nejvíce obecný a při jeho návrhu bude analyzo-
váno několik systémů běžně používaných pro řízení provozu počítačových sítí.
Konkrétně se jedná o Cisco IOS, ISC DHCPD a MikroTik RouterOS a dále
formát LDAP Data Interchange Format. Tyto systémy jsou konfigurovány
pomocí textových příkazů či textových konfiguračních souborů.

Cílem práce je navrhnout obecný model popisující chování systému, včetně
formátu jednotlivých konfiguračních příkazů a jejich vlivu na vnitřní stav sys-
tému, tedy konfiguraci. Navržené řešení bude implementováno a následně do-
jde k vytvoření modelů jednotlivých výše zmíněných systémů včetně definic
hlavních typů příkazů, díky kterým bude možné potvrdit či vyvrátit správnost
návrhu.

Výsledné řešení bude možné využít například jako součást automatizova-
ného konfigurování síťových systémů, přičemž poslouží k ověření správnosti
příkazů posílaných do konfigurovaných systémů a pomůže včas odhalit pří-
padné problémy.

Požadavek na tento nástroj vyvstal při několikaletém vývoji nástroje pro
automatizovanou konfiguraci počítačové sítě, kde se právě proces převodu pří-
kazů na konfiguraci systému ukázal jako stěžejní a nejobtížněji řešitelná část.
Především pak požadavek na obecnost takového řešení, ve kterém by nebyl
problém za běhu přidávat nové podporované příkazy či systémy.
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Kapitola 2
Analýza

Tato kapitola nejprve seznámí čtenáře se základními pojmy z oblasti simulá-
torů jako je systém, simulace a emulace. Dále představí analyzované systémy
a přiblíží způsob konfigurace těchto systémů. Následně dojde ke shrnutí spo-
lečných vlastností a rozdílů konfigurovaných systémů. V závěru kapitoly bude
představeno několik existujících řešení, které se zabývají simulováním síťových
systémů či jejich automatizovanou konfigurací.

2.1 Systém

Pod pojmem systém rozumíme účelově uspořádanou množinu prvků a mno-
žinu vazeb mezi nimi, s dynamickým chováním, které společně určují vlastnosti
celku. Přičemž prvek je část systému, která tvoří na dané rozlišovací úrovni
dále nedělitelný celek, jehož strukturu nemůžeme, nebo nechceme v rámci ana-
lýzy rozlišit. Vazbou rozumíme spojení mezi prvky systému nebo mezi prvkem
systému a jeho okolím. [1]

Každý systém existuje v nějakém okolí. Jako okolí označujeme množinu
prvků, které nejsou součástí systému, ale mají k systému vazby. Systém může
být se svým okolím svázán pomocí vstupů a výstupů. [2]

Systémy mající vstupy a výstupy se označují jako otevřené, naopak sys-
témy bez vstupů a výstupů jsou označované jako uzavřené. Dále je možné dělit
systémy podle mnoha kritérií. Jedním z kritérií je vztah systému k času. Sys-
tém může být buď statický, kdy se s časem stav systému nemění, nebo dyna-
mický, kdy se s časem stav systému mění. Dále lze dělit systémy z hlediska zá-
konitostí vymezujících průběh funkcí systému. Jedná se buď o deterministické
systémy, které mají jasně určeny zákonitosti vymezující chování systému, sto-
chastické systémy, jejichž chování se řídí pravděpodobnostními zákonitostmi
a systémy neurčitými, jejichž funkce nelze vyjádřit žádnou zákonitostí. [2]

Systémy, kterými se zabývá tato práce jsou dle těchto hledisek otevřené,
dynamické a deterministické.
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2. Analýza

Abstrakce, modelováníReálný systém

Simulační běh

Simulační model

Interpretace

Výsledky Vyhodnocování Experiment

Změna modelu

Obrázek 2.1: Proces simulace [5].

2.2 Simulace

Simulaci je možné definovat následujícími způsoby:
Simulaci lze definovat jako proces návrhu modelu reálného systému a pro-

vádění experimentů s tímto modelem za účelem pochopení chování systému a
nebo hodnocení různých strategií činností systému. [3]

„Simulace je výzkumná metoda, jejíž podstata spočívá v tom, že zkoumaný
dynamický systém nahradíme jeho simulátorem a s ním provádíme pokusy
s cílem získat informaci o původním systému.“ [4]

Z těchto definic tedy vyplývá, že se jedná o techniku, při které se snažíme
napodobit chování reálného systému či jeho části za účelem zkoumaní cho-
vání systému. Jedná se o proces, při kterém na základě zkoumání výsledků
experimentů dochází k postupnému upřesnění definice chování systému. Prů-
běh procesu simulace je znázorněn na obrázku 2.1. Simulace nutně nemusí
zahrnout veškeré chování systému, ale může se omezit pouze na zkoumanou
množinu vlastností systému.

Důvodů pro simulaci chování reálných systémů může být hned několik.
Primárně jde o porozumění chování systému, ladění výkonu systému, testování
nových konceptů a přístupů před samotnou implementací či získání znalostí
o systému bez narušení provozu reálného systému. [6]

2.3 Analyzované systémy

V rámci této diplomové práce bylo analyzováno několik systémů, které se běžně
používají pro řízení počítačových sítí.
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2.3. Analyzované systémy

2.3.1 Cisco IOS

Cisco IOS je proprietární operační systém používaný v síťových zařízeních
společnosti Cisco Systems, Inc. Název byl původně zkratkou Internetworking
Operating System, nicméně dnes již Cisco jeho nezkrácený název nepoužívá.

Systém zajišťuje směrování, přepínání, síťové a telekomunikační služby.
První verze systému IOS byla napsána Williamem Yeagerem v roce 1986.
I dnes běží na většině směrovačů a přepínačů, které Cisco prodává a jeho
vývoj je stále aktivní. [7]

Systém Cisco IOS byl do analyzovaných systémů zahrnut především proto,
že zařízení od společnosti Cisco Systems jsou jedny z nejrozšířenějších zaří-
zení v rámci podnikových sítí a bývají často využívány jako páteřní prvky
poskytovatelů připojení k internetu.

2.3.2 ISC DHCPD

ISC DHCPD je součástí open source softwaru vyvíjeného organizací ISC (In-
ternet Systems Consortium), který implementuje Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP). DHCP je protokol sloužící k dynamickému přiřazování IP
(Internet Protocol) adres v rámci počítačových sítí. ISC DHCPD je servero-
vou částí tohoto řešení sloužící k vyřizování požadavků klientů na přiřazení
IP adresy. ISC DHCPD podporuje jak IP verze 4, tak i IP verze 6. [8]

Systém ISC DHCPD byl do analyzovaných systémů zahrnut, protože se
jedná o jeden z předních DHCP nástrojů. V dnešní době organizací ISC pro-
bíhá intenzivní vývoj nástroje Kea, který řeší kromě dalších funkcí i funkcio-
nalitu DHCP serveru. Nicméně ISC DHCPD je stále hojně využívaný a vzhle-
dem k tomu, že jeho konfigurace probíhá pomocí textových souborů, budou
poznatky z analýzy tohoto systému aplikovatelné i na řadu dalších, stejným
způsobem konfigurovaných systémů.

2.3.3 MikroTik RouterOS

MikroTik RouterOS je operační systém vyvíjený společností MikroTik. Jedná
se o operační systém založený na linuxovém jádře, který využívá výrobce
v rámci své vlastní řady zařízení nazvané RouterBOARD, která zahrnuje rou-
tery a řešení pro bezdrátovou komunikaci. Kromě toho je možné RouterOS
provozovat na platformě PC. Jedná se o komplexní operační systém podpo-
rující například směrování, funkci brány firewall, bezdrátového přístupového
bodu či VPN (Virtual Private Network) serveru. [9]

Systém Mikrotik RouterOS byl do analyzovaných systému zahrnut, jelikož
se jedná o systém využívaný především v zařízeních pro připojení koncových
uživatelů prostřednictvím Wi-Fi sítě.

7



2. Analýza

2.3.4 LDAP Data Interchange Format

LDAP Data Interchange Format (LDIF) je formát sloužící k popisu informací
uložených na adresářovém serveru či jejich modifikací. Tento formát je ob-
vykle využíván také k přenosu dat mezi LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol) servery. [10]

LDAP je adresářová služba, která umožňuje připojení k adresáři, vyhle-
dávání v něm a modifikaci dat. Adresářem se rozumí databáze, ve které jsou
data uložená ve stromové struktuře. Je navržena s ohledem na to, že převládá
čtení a vyhledávání a jen zřídka se do databáze zapisuje. [11]

Formát LDIF byl zahrnut do analyzovaných systémů, přestože se nejedná
o systém v pravém slova smyslu, ale pouze o formát popisující záznamy a
změny nad záznamy v systému LDAP. LDAP se často používá například pro
autentizaci uživatelů při řízení přístupu k síti.

2.4 Formát příkazů a jejich vliv na konfiguraci

Všechny výše popsané systémy se konfigurují pomocí textových příkazů či
textových konfiguračních souborů. Jejich konfiguraci je tedy možné reprezen-
tovat jako text. Tato část v jednoduchosti přiblíží obecný princip konfigurování
těchto systémů.

2.4.1 Cisco IOS

Systém IOS přijímá textové příkazy, které ovlivňují konfiguraci systému a jeho
chování.

Například příkazy pro zapnutí rozhraní a přiřazení IP adresy na toto roz-
hraní vypadají následovně:

Router(config)# interface fastethernet 0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# end
Router(config)#

příkazem je až část za symbolem #. Část až po symbol # je tzv. prompt
(obdobně jako v unixových systémech). Řetězec Router je jménem zařízení.
Část v závorce pak udává aktuální kontext, který je konfigurovaný. Příkazem
interface fastethernet 0/0 se dostaneme do konfigurace příslušného roz-
hraní, to je vidět i podle config-if v závorkách promptu. Nyní zadávané
příkazy se vztahují k tomuto rozhraní. Příkaz end pak slouží k návratu o úro-
veň výše – v tomto případě do obecného konfiguračního módu.
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Z výše popsaného chování vyplývá, že záleží v jakém kontextu se příkazy
zadávají. Například zmíněný příkaz ip address <ip> <mask> je možné zadat
v konfiguraci rozhraní, ale v obecném konfiguračním kontextu nikoliv.

Výše uvedené příkazy se projeví v konfiguraci systému následovně:

interface FastEthernet0/0
no shutdown
ip address 172.16.1.1 255.255.250.0

jak je vidět z ukázky, příkazy, které byly zadány v konfiguraci rozhraní jsou
ve výpisu konfigurace zanořeny pod příslušné rozhraní pomocí odsazení.

Příkazy je možné rušit pomocí klíčového slova no. Například:

Router(config)# interface fastethernet 0/0
Router(config-if)# no ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

způsobí následující změnu v konfiguraci:

interface FastEthernet0/0
no shutdown

2.4.1.1 Vícenásobné příkazy

Kromě klasických příkazů, které můžou být v konfiguraci pouze jednou (jako
například výše zmíněný příkaz ip address), existují příkazy, které mohou
být v konfiguraci několikrát. Takové příkazy jsou pak identifikovány jedním
z parametrů.

2.4.1.2 Vícenásobné parametry

Specifickým typem příkazů jsou příkazy, které mají vícenásobné parametry.
Například příkaz switchport trunk allowed vlan {vlan list}, kde vlan
list může být buď číslo VLAN, seznam čísel více VLAN či rozsah VLAN.

2.4.2 MikroTik RouterOS

Kromě grafického uživatelského rozhraní umožňuje RouterOS konfiguraci po-
mocí textových příkazů.

Mějme následující příklad příkazů, který ukazuje nastavení adresy pro roz-
hraní a nastavení DNS servery:

[admin@MikroTik] > ip address
[admin@MikroTik] ip address> add address=172.25.3.1/29 \
interface=bridge1 network=172.25.3.0
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[admin@MikroTik] ip address> add address=192.168.10.1/30 \
comment=test interface=bridge9 network=192.168.10.0
[admin@MikroTik] ip route> /
[admin@MikroTik] > ip dns
[admin@MikroTik] > ip dns> set servers=109.202.72.138

Obdobně jako v případě Cisco IOS je část po symbol > prompt. Přičemž
admin je přihlášený uživatel na zařízení, MikroTik je názvem zařízení a zby-
tek po znak > nám určuje kontext ve kterém se nacházíme. Příkaz / slouží
k návratu o úroveň výše.

/ip address je příkaz úrovně menu. Tímto příkazem říkáme, že následu-
jící příkazy se týkají IP adress, stejně tak ip dns, kterým říkáme, že se ná-
sledující příkazy týkají služby DNS. Dá se říci, že tímto příkazem přepínáme
kontext (úroveň), ve kterém se nacházíme obdobně jako tomu bylo v případě
Cisco IOS.

V každé úrovni jsou pak používány shodné příkazy, které slouží k nasta-
vení jednotlivých parametrů. Tyto parametry se liší podle úrovně, ve které
se nacházíme. Existují dva typy úrovní. Jedny mohou obsahovat pouze jednu
položku, druhé pak seznam více položek. Tyto položky jsou číslované a v ně-
kterých úrovních mohou být i pojmenované.

Nejčastěji využívané příkazy v rámci jednotlivých úrovní jsou:

• set - Příkaz slouží ke změně parametrů. Pokud je příkaz použit v úrovni
obsahující seznam hodnot, přijímá jeden nepojmenovaný argument, kte-
rým je číslo položky, které se změna týká.

• add - Tento příkaz se liší od příkazu set tím, že se nezadává argument
určující číslo položky. Příkaz add přidá novou položku na konec seznamu.

• remove - Příkaz slouží k odstranění položky a přijímá jeden nepojmeno-
vaný argument, kterým je číslo položky k odstranění.

Příkazy set či add umožňují nastavování parametrů, které jsou pro každou
úroveň specifické. Tyto parametry jsou identifikovány jménem, mají výchozí
hodnoty a nezáleží na jejich pořadí.

Výše uvedený příkad příkazů se v konfiguraci systému projeví takto:

/ip address
add address=172.16.0.1/29 interface=bridge1 network=172.16.0.0
add address=192.168.0.1/30 comment=test interface=bridge9 \
network=192.168.0.0
/ip dns
set servers=10.0.0.1

narozdíl od Cisco IOS nejsou jednotlivé příkazy, které jsou zanořeny v nadřa-
zené úrovni nijak odsazeny.

10



2.4. Formát příkazů a jejich vliv na konfiguraci

2.4.3 ISC DHCPD

Program DHCPD se na rozdíl od předchozích analyzovaných systémů konfi-
guruje za pomocí textových konfiguračních souborů.

Příklad konfiguračního souboru:

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 10.0.0.1;

# Unknown clients get this pool.
pool {

max-lease-time 300;
range 10.0.0.2 10.0.0.100;
allow unknown-clients;

}

# Known clients get this pool.
pool {

option domain-name-servers ns1.example.cz, ns2.example.cz;
max-lease-time 28800;
range 10.0.0.101 10.0.0.199;
deny unknown-clients;

}
}

Jak je z ukázky vidět, konfigurační soubor je strukturovaný a jednotlivé ele-
menty jsou do sebe zanořeny. Jednotlivé řádky označme z důvodu sjednocení
názvosloví jako příkaz (také se často využívá označení konfigurační direktiva).
Podobně jako u předchozích analyzovaných systémů je možné jednotlivé pří-
kazy zadávat pouze v rámci daného kontextu. Zároveň existují příkazy, které je
možné zadávat ve více úrovních. Například příkaz max-lease-time je možné
zadat i v rámci subnet.

2.4.4 LDAP Data Interchange Format

Jednoduchý příklad LDIF souboru reprezentující jeden záznam (příklad pře-
vzat z [?]):

dn: cn=Bjorn Jensen, ou=Accounting, dc=airius, dc=com
objectclass: top
objectclass: person
objectclass: organizationalPerson
cn: Bjorn Jensen
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sn: Jensen
telephonenumber: +1 408 555 1212

Speciální význam má položka dn, nebo-li celým názvem distinguished
name, která určuje jednoznačné umístění záznamu v hierarchické struktuře
adresářového serveru.

LDIF kromě reprezentace celého záznamu dále umožňuje záznamy přidá-
vat, odebírat, či nad záznamy provádět úpravy. Obecný formát LDIF souboru
pro změnu vypadá následovně:

dn: {distinguished_name}
changetype: {changetype_identifier}
{change_operation_identifier}: {list_of_attributes}

-
{change_operation_identifier}: {list_of_attributes}

-

Existují následující typy změn - changetype_identifier (čerpáno z [12]):

• add - slouží k přidání položky do adresáře,

• modrdn - slouží k přejmenování relative distinguished name, což je část
DN nejvíce vlevo (tj. do první čárky),

• modify - slouží pro úpravu jednotlivých parametrů záznamu, existují
následující typy úprav parametrů, (change_operation_identifier):

– add: {attribute} - přidání parametru,
– replace: {attribute} - náhrada parametru,
– delete: {attribute} - smazání parametru,

• delete - slouží k odstranění položky z adresáře.

Jeden soubor LDIF popisující záznam je možné vnímat jako jeden příkaz
(analogicky k výše analyzovaným systémům).

Příklad přidání, úpravy a odstranění hodnoty:

dn: cn=Bjorn Jensen, ou=Accounting, dc=airius, dc=com
changetype: modify
add: work-phone
work-phone: +1 408 666 0000
work-phone: +1 408 666 0001
-
delete: email
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-
replace: telephonenumber
home-phone: +1 500 111 0000

2.4.5 Společné vlastnosti

Z výše provedené analýzy příkazů vyplývají společné vlastnosti analyzovaných
systémů.

Těmi jsou:

• Záleží na kontextu, ve kterém se příkazy zadávají. Jinými slovy lze říci,
že jsou příkazy v sobě zanořeny.

• Příkazy mají parametry.

• Příkazy mají několik vlivů na konfiguraci. Můžou být do konfigurace
přidávány, upraveny či smazány.

• Příkazy mohou záviset na jiných již dříve zadaných příkazech. A to nejen
na těch nadřazených.

2.4.6 Rozdíly

Z analýzy také vyvstávají rozdíly konfigurovaných systémů. Tyto rozdíly by
měly být v následující kapitole zohledněny při návrhu modelu simulátoru.

Klíčové rozdíly jsou následující:

• Vnořené příkazy jsou v konfiguraci odděleny různým způsobem (uza-
vřené v bloku nadřazeného příkazu pomocí {}, odsazeny tabulátorem,
atd.).

• Parametry:

– můžou být v různých systémech pojmenované či nepojmenované,

– záleží či nezáleží na pořadí parametrů,

– můžou mít výchozí hodnotu.

• Způsob ukončení jednoho příkazu - jeden řádek vs. více řádků (u LDIF).

• Způsob rušení příkazu.
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2.5 Existující řešení

Rešeršovaná existující řešení se dají rozdělit na dvě skupiny.
První skupinou jsou simulátory síťových systémů, které se věnují kompletní

simulaci síťových systémů, nikoliv pouze části týkající se jejich konfigurování.
Druhou skupinou jsou pak nástroje umožňující automatizovanou konfigu-

raci systémů.

2.5.1 Simulátory síťových systémů

Simulátory síťových systémů jsou nástroje sloužící především pro výuku či
testování chování systémů s určitou konfigurací.

2.5.1.1 Packet tracer

Packet tracer je program od společnosti Cisco Systems, Inc. využívaný v rámci
jejich programu Cisco Networking Academy, který se zabývá výukou počíta-
čových sítí. Je dostupný pouze pro studenty programu Cisco Networking Aca-
demy. Jedná se o velmi pokročilý program s grafickým uživatelským rozhra-
ním, který podporuje především simulaci síťových prvků společnosti Cisco a
jednoduchou simulaci koncových zařízení. Co se týče simulace síťových prvků,
Packet Tracer simuluje chování těchto prvků včetně síťového provozu. Nicméně
jedná se o simulaci a je možné objevit jak nesrovnalosti s chováním fyzických
prvků, tak i absenci určitých příkazů.

2.5.1.2 Cisco VIRL

Cisco VIRL (Virtual Internet Routing Lab) je dalším nástrojem pro simulaci
síťových zařízení od společnosti Cisco Systems, Inc. Narozdíl od programu
Packet Tracer se jedná o program pro odborníky, který jim usnadňuje proces
návrhu, konfigurování a testování sítí. Jedná se o placený nástroj.

VIRL používá emulaci reálných systémů. Díky tomu je chování simulova-
ných systémů shodné s fyzickými stroji. Opět podporuje pouze zařízení od spo-
lečnosti Cisco. Kromě toho umožňuje integraci s existující sítí či virtuálními
počítači. [13]

2.5.1.3 GNS3

GNS3 (zkratka Graphical Network Simulator) je open source nástroj, který
umožňuje simulaci počítačové sítě. Skládá se ze dvou částí, jednou je samotné
uživatelské rozhraní a druhou virtuální server, který je tímto uživatelským
rozhraním využíván pro běh simulovaných systémů. Tento nástroj používá
především emulaci, což znamená, že na virtuálním serveru běží virtuální ob-
razy systémů. Menší část pak tvoří systémy, které jsou kompletně simulovány.
Jedná se především o přepínače, které na reálných zařízeních využívají funkcí
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definovaných v hardwaru a není tedy možné jejich chování emulovat. Nabídka
podporovaných systémů je poměrně obsáhlá a zahrnuje jak síťová zařízení
různých výrobců, tak i počítače, respektive servery. [14]

Za zmínku stojí také fakt, že vzhledem k tomu, že se jedná z větší části
o emulaci systémů, je nutné do simulátoru nahrát obrazy simulovaných sys-
témů. Napříkad pro Cisco IOS je nutné mít příslušné licence.

2.5.1.4 OMNeT++

OMneT++ je rozšiřitelná a modulární simulační knihovna a framework na-
psaná v jazyce C++. Je volně k dispozici pro vzdělávací a akademické účely.
Pro komerční využití pak existuje rozšířená verze pod názvem OMNEST.
Jedná se o velmi pokročilý nástroj, který díky své modularitě slouží k simulaci
síťových problémů, a to nejen ve smyslu počítačových sítí, ale i problémů z ob-
lasti teorie hromadné obsluhy, simulace dopravy a dalších problémů z různých
oblastí. [15]

2.5.1.5 Zhodnocení

Existuje několik více či méně kvalitních simulátorů síťových zařízení, respek-
tive jejich systémů. Vesměs všechny tyto simulátory podporují omezenou mno-
žinu síťových zařízení a není možné přidat do simulátoru podporu pro jiné
systémy. V případě OMNeT++ je možné přidat libovolný simulovaný systém,
nicméně pro žádané účely je až příliš obecný a komplexní.

Kromě toho se simulátory zaměřují na reálnou funkčnost simulovaného
zařízení a ne pouze na konfigurování, které je cílem této práce. Byť by se
navzdory tomu dala použít pouze malá část funkcionality zmíněných systémů,
není možné s nimi snadno interagovat pomocí příkazové řádky, API, či jiného
podobného způsobu, který by umožnil zapojení této části do dalších systémů
sloužících pro automatické konfigurování zařízení.

2.5.2 Nástroje pro automatizaci konfigurace systémů

Druhou částí analyzovaných řešení jsou nástroje pro automatizaci konfigurace
systémů. Analýza nástrojů řešících tuto problematiku byla zahrnuta do této
práce především z toho důvodu, že řeší problematiku popisu příkazů, jejich
zanoření a dalších vlastností.

2.5.2.1 Ansible

Ansible je open source nástroj pro správu konfigurací spravovaný společností
Red Hat, Inc. Používá se především pro konfiguraci serverů a instalaci a kon-
figuraci aplikací. [16]

Ansible využívá soubory ve formátu YAML (rekurzivní zkratka z YAML
Ain’t Markup Language). YAML je jazyk pro reprezentaci dat, který se často
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používá pro konfigurační soubory. Jeho výhodou je především dobrá čitelnost
pro uživatele. Pomocí jazyku YAML se zapisují seznamy úkonů, které poté
Ansible provede, těmto seznamům úkonů se v terminologii Ansiblu říká scénáře
(playbooks). [17]

Pro konfiguraci jednotlivých systémů či jejich částí pak Ansible využívá
moduly. Moduly jsou diskrétní jednotky kódu, které je možné použít v rámci
playbook či z příkazové řádky linuxových distribucí. Každý modul podpo-
ruje argumenty a existují i speciální příkazové moduly, které pouze zajišťují
vzdálené spouštění příkazů a jako argument přijímají textový příkaz. [18] Jed-
notlivé moduly jsou skripty psané v jazyku Python a je možné vytvářet nové,
uživatelsky definované moduly.

Od verze 2.1 obsahuje Ansible moduly pro konfiguraci síťových zařízení.
Jedná se například o modul ios_config pro konfiguraci systému Cisco IOS,
modul routeros_command pro konfiguraci Mikrotik RouterOS či ldap_attr
a ldap_entry pro správu záznamů v LDAP. Pro ISC DHCPD neexistuje ofi-
ciální modul, ale je možné ho konfigurovat pomocí modulu template, který
umožní pomocí jazyku Jinja2, což je jazyk pro tvorbu šablon, vytvořit konfi-
gurační soubory.

Například výše uvedený příklad konfigurace IP adresy na rozhraní a jeho
zapnutí v systému Cisco IOS vypadá v modulu ios_config následovně:

- name: configure ip address
ios_config:

lines:
- no shutdown
- ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

parents: interface fastethernet 0/0

Obdobně pak vypadá i konfigurace pro další zmíněné systémy a moduly.

2.5.2.2 Zhodnocení

Nástroje pro automatizaci konfigurace systému řeší především samotnou apli-
kaci příkazů na cílovém systému. Kromě reálného odeslání příkazů do cílo-
vého systému neumožňují kontrolu správnosti příkazů či jejich návaznosti, což
ovšem ani není jejich cílem.

2.6 Analytický model tříd

Analytické třídy reprezentují abstrakci problémové domény a měly by mapo-
vat pojmy skutečného světa. Za problémovou považujeme doménu, ze které
vzešel požadavek na požadovaného softwarového systému. Bohužel ne vždy
jsou pojmy jasně definovány. [19]
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Obrázek 2.2: Analytický model tříd.

Obzvláště pak v případě, kdy samotný navrhovaný systém simuluje systém
reálný, jehož problémová doména a názvosloví zůstávají navenek skryta.

Analytická třída by měla především obsahovat (výčet vychází z [19]):

• název,

• atributy - v případě analytických tříd je možné zahrnout pouze důležité
atributy,

• operace - ve fázi analýzy je možné operace vyjádřit jako velmi obecné
odpovědnosti třídy, přičemž není nutné specifikovat datové typy či ar-
gumenty.

Další součásti není nutné v analytických třídách zachytit a bývají upřesňovány
až v průběhu návrhu.

Dle výše stanovených zásad byly identifikovány čtyři hlavní analytické
třídy vycházející především z pojmů problémové domény. Tyto třídy jsou zná-
zorněny v diagramu analytických tříd - viz obrázek 2.2.
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Kapitola 3
Návrh

Z analýzy provedené v předchozí kapitole vyvstaly odlišnosti jednotlivých sys-
témů, ale i jejich společné vlastnosti. Především odlišnosti je nyní nutné pod-
chytit v rámci modelu simulátoru a popisu sémantiky příkazů.

3.1 Model simulátoru

Model simulátoru slouží k definování obecných vlastností konfigurovaného sys-
tému. Jedná se o obecné chování systému a společné vlastnosti všech příkazů
na daném systému.

3.1.1 Obecné vlastnosti příkazů

V rámci modelu simulátoru je zapotřebí mít možnost vydefinovat obecné vlast-
nosti příkazů tak, aby nebylo nutné tyto vlastnosti opakovaně zadávat u jed-
notlivých příkazů.

Konkrétně se jedná o:

• opakující se části v syntaxi jednotlivých příkazů,

• u zanořených příkazů

– označení začátku a konce bloku vnořených příkazů,

– odsazení vnořených příkazů.

3.1.2 Validační data

Pro další využití při validaci jednotlivých příkazů bude také umožněno vyde-
finovat si validační data. Tato možnost najde využití například u LDAP, kde
umožní uživateli vložit do validačních dat schéma. Tato validační data budou
uživateli zpřístupněna v rámci uživatelsky definovatelné validace.
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3.2 Popis příkazů
V rámci modelu simulátoru je zapotřebí popsat kromě obecného chování si-
mulátoru i jednotlivé příkazy a jejich sémantiku.

3.2.1 Popis syntaxe příkazu

V rámci návrhu popisu příkazu je zapotřebí v první řadě nadefinovat syntaxi
příkazu. V rámci návrhu bylo uvažováno několik možností řešení, které byly
i pomocí praktických pokusů vyzkoušeny, aby se ukázaly výhody či nevýhody
daného řešení.

Syntaxe příkazu může být popsána například následujícími způsoby:

• regulárním výrazem,

• výčtem parametrů a jejich vlastností,

• gramatikou.

Návrh způsobu popisu příkazu vycházel z analýzy syntaxe příkazů v jed-
notlivých systémech. V průběhu analýzy byla mimo jiné nakreslena struktura
složitějšího příkazu - konkrétně příkazu access-list z operačního systému
IOS - viz obrázek 3.1 (v rámci přehlednosti byl nákres zkrácen, přesto je
na něm zachyceno vše podstatné).

Jak je z obrázku patrné, příkaz se v určitých bodech větví, aby se následně
spojil v jiném místě. Zároveň se v rámci příkazu nachází několik částí, které
jsou využity ve více větvích.

Dále budou představeny jednotlivé způsoby popisu příkazu, jejich výhody
a nevýhody.

Popis syntaxe příkazu regulárním výrazem

Variantu popisu syntaxe příkazu pomocí regulárního výrazu jsem zavrhl již
v poměrně rané fázi návrhu. Především z důvodu, že se jedná o nejméně
komfortní variantu pro uživatele, kde je velmi obtížné zapsat opakující se části
vyskytující v různých částech příkazu. Kromě toho bylo velmi komplikované
i samotné rozdělení příkazu na jednotlivé části, tj. parametry tak, aby bylo
možné s nimi dále pracovat.

Řetězce odpovídající regulárnímu výrazu je možné rozdělit, tzv. odchyt-
nout – označení v angličtině je capturing groups, podle skupin v regulárním
výrazu. Skupina odděluje jednotlivé části regulárního výrazu, přičemž skupi-
nou se rozumí část regulárního výrazu uzavřená v závorkách. Takováto skupina
může být pojmenovaná, což by mohlo řešit problém s rozdělením a zpřístupně-
ním částí příkazů k dalšímu zpracování. Nicméně ve většině programovacích a
skriptovacích jazycích se ve skupině nachází vždy poslední výskyt této skupiny
v řetězci.
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3. Návrh

Například pro regulární výraz:

(?<celyRetezec>(?<prvniSkupina>h1|h2)(?<druhaSkupina>h3|h4)+)

a vstup:

h1h3h4

jsou hodnoty jednotlivých skupin následující:

• celyRetezec - h1h3h4,

• prvniSkupina - h1,

• druhaSkupina - h4,

přestože, jak je vidět dle skupiny celyRetezec, byl přijmut celý řetězec, není
možné se pomocí pojmenované skupiny druhaSkupina dostat k hodnotě h3.

Popis syntaxe příkazu výčtem parametrů a jejich vlastností

Z počátku jsem se rozhodl pro způsob popisu syntaxe příkazu pomocí výčtu
parametrů. Podle popisu parametrů a jejich vlastností se následně poskládal
regulární výraz popisující příkaz. Nicméně samotný formát popisu parametrů
byl kvůli větvení a opakování jednotlivých částí příkazu opět velmi kompliko-
vaný.

Při zpracování pak toto řešení naráželo na problém s rozdělením řetězce
pomocí regulárního výrazu, který je popsaný výše. Tento problém byl odhalen
až při testování tohoto přístupu, nicméně kvůli lepší přehlednosti byl zahrnut
do předchozí kapitoly popisující řešení pomocí regulárních výrazů.

Popis syntaxe příkazu gramatikou

V důsledku výše uvedeného jsem se nakonec rozhodl pro definici syntaxe po-
mocí gramatiky. Výhodou tohoto způsobu popisu je především snadná definice
a použití opakujících se částí a v neposlední řadě lepší čitelnost a snazší práce
pro uživatele.

Součástí popisu příkazu bude tedy gramatika popisující syntaxi příkazu.
Na základě této gramatiky bude provedena syntaktická analýza, vytvoří se de-
rivační strom příkazu a na základě názvů neterminálních symbolů bude možné
přistupovat k jednotlivým částem příkazu. To je přístup výhodný především
pro další uživatelsky definovatelné možnosti a akce.
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3.2. Popis příkazů

3.2.2 Validace příkazu

V první řadě je validována syntaxe příkazu. Dále pak může být zapotřebí
provádět další validace. Například může jeden příkaz vyžadovat dřívější zadání
jiného příkazu či dokonce jiného příkazu se specifickými parametry.

Jako nejvariabilnější řešení jsem se rozhodl umožnit uživateli vydefino-
vat vlastní validační kód. V rámci prostředí pro běh uživatelského kódu, pak
budou uživateli zpřístupněny potřebné informace - konfigurace simulovaného
systému, výstup ze syntaktické analýzy příkazu a validační data. Uživatel by
pak pokročilejší validaci řešil sám v tomto kódu. V případě, že uživatelsky defi-
novaná validace nebude specifikována, bude validována pouze syntaxe příkazu
a příkaz bude prohlášen za validní.

3.2.3 Zpracování příkazu

Zpracování příkazu spočívá v převedení vstupních dat do vnitřního stavu sys-
tému, tj. konfigurace.

Při zpracování příkazu může být zapotřebí provádět složitější operace. Pře-
devším s ohledem na následný výpis konfigurace může být zapotřebí data před
uložením vhodným způsobem upravit.

Z tohoto důvodu je opět podobně jako u validace možné vydefinovat uži-
vatelský skript sloužící ke zpracování příkazu. Skript dostane na vstupu deri-
vační strom a kompletní konfiguraci systému. Výstupem tohoto skriptu bude
pozměněná konfigurace systému.

3.2.4 Výpis příkazu

Při výpisu příkazu, respektive celé konfigurace simulovaného systému, je za-
potřebí vydefinovat formát výpisu jednotlivých příkazů. Výpis bude možné
definovat buď pomocí vzoru, kde se použijí parametry identifikovány jménem,
respektive neterminálním symbolem z gramatiky popisující příkaz. Vzor může
vypadat následovně:

command-name ${neterminalA.neterminalB} ${neterminalC}

přičemž hodnoty ve složených závorkách uvozených dolarem budou nahrazeny
příslušnou hodnotou.

Dalším způsobem pro komplikovanější příkazy je možnost vydefinovat uži-
vatelský skript, který vrátí řetězec. Tento způsob může být velmi silný přede-
vším v kombinaci s uživatelsky definovaným zpracováním příkazu popsaném
výše. Uživatel tím získává možnost definovat zpracování příkazu, uložení pa-
rametrů příkazu a nakonec i převedení příkazu na řetězec reprezentující tento
příkaz v konfiguraci.
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3. Návrh

3.3 Simulátor

Chování simulátoru je popsáno modelem simulátoru popsaným výše. Jednot-
livé části modelu simulátoru, který obsahuje i popis jednotlivých příkazů a
jejich syntaxe pak využívají jednotlivé části simulátoru.

Vstupem samotného simulátoru jako celku jsou jednotlivé příkazy, výstu-
pem poté konfigurace simulovaného systému.

3.3.1 Syntaktická analýza vstupu

Jedním ze stěžejních úkonů při zpracování vstupního textového příkazu je
syntaktická analýza vstupu. V rámci syntaktické analýzy vstupu je vstupní
řetězec převeden na derivační strom.

Derivační strom derivace podle gramatiky G je orientovaný acyklický graf,
jehož kořenem je startovní symbol gramatiky, listy jsou ohodnoceny terminál-
ními symboly a všechny ostatní uzly jsou ohodnoceny neterminálními sym-
boly. Koncové uzly čtené zleva doprava pak tvoří větnou formu v gramatice
G. Každá hrana vedoucí do nižší úrovně pak představuje využití jedno pravidla
z gramatiky G. [20]

3.4 Návrhový model tříd

Návrhové třídy jsou třídy, jejichž specifikace je na takové úrovni, že je možné
tyto třídy implementovat. Jedná se především o upřesnění analytického mo-
delu tříd, při kterém dochází především k rozšíření o implementační detaily,
ale také může dojít k rozpadu jedné analytické třídy na více návrhových tříd.
V rámci procesu upřesňování jsou také doplněny typy atributů a typ viditel-
nosti, u metod jsou doplněny názvy a typy všech argumentů, návratový typ a
typ viditelnosti. [19]

Z výše popsaného návrhu řešení dílčích problémů došlo k upřesnění ana-
lytického modelu tříd na návrhový model tříd. V diagramu na obrázku 3.2
je znázorněn vztah jednotlivých tříd u návrhového modelu. Ve zbytku kapi-
toly budou představeny jednotlivé třídy z návrhového modelu, jejich klíčové
atributy a metody.

3.4.1 Command

Třída Command reprezentuje příkaz uložený v konfiguraci simulovaného sys-
tému.

Důležitý atribut této třídy je:

• Map<String, Object> customParameters - Uživatelsky definované pa-
rametry v rámci skriptu pro zpracování příkazu.
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Obrázek 3.2: Návrhový model tříd.

Důležitou vazbou třídy Command je vazba parametersTreeRoot na třídu
ParameterTreeNode. Tato třída reprezentuje uzel stromu parametrů, který je
vytvořen na základě syntaktické analýzy.

3.4.2 Container

Třída Container dědí ze třídy Command a reprezentuje příkaz, který v sobě
může obsahovat další příkazy (jsou v něm zanořené). Třídu Command tak roz-
šiřuje o vazbu na tyto zanořené příkazy.
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3. Návrh

3.4.3 CommandDefinition

CommandDefinition je třídou reprezentující vlastnosti určitého příkazu. Kromě
samotné gramatiky sloužící k syntaktické analýze zadaného vstupu obsahuje
popis vlastností příkladu, které není v rámci gramatiky možné podchytit a
které mají především vliv na to, jak se příkaz uloží do vnitřního stavu sys-
tému, tj. konfigurace.

Důležité atributy této třídy jsou:

• String position - Udává pozici příkazu v rámci nadřazené definice
příkazu.

• String name - Jméno příkazu.

• Boolean multiple - Příznak určující, zda se může příkaz vyskytovat
v konfiguraci vícekrát (vícenásobný příkaz).

• String identificatorPattern - Vzor pro vytvoření identifikátoru, který
jednoznačně identifikuje vícenásobné příkazy.

• String grammar - Gramatika popisující syntaxi příkazu.

• String outputPattern - Slouží pro jednoduchou definici formátu vý-
stupu příkazu, pokud není zapotřebí skriptu.

• String printOutputScript - Skript pro výpis příkazu.

• String validationScript - Skript pro uživatelskou validaci.

• String processScript - Skript pro uživatelské zpracování příkazu.

• CommandAction commandAction - Akce, kterou příkaz provádí. Může
nabývat následujících hodnot:

– INSERT_OR_REPLACE - přidání příkazu do konfigurace či nahrazení
příkazu v konfiguraci

– DELETE - odstraní dříve přidaný příkaz z konfigurace
– EXIT_CONTAINER - přepne o úroveň výše (do nadřazeného Container).

Jednotlivé příkazy mohou být v sobě zanořeny. Tento vztah je zachycen
pomocí reflexivní relace subCommandsDefinitions.

3.4.4 SimulatorModel

SimulatorModel je třída reprezentující model simulátoru, ta kromě definic
příkazů obsahuje i obecné vlastnosti simulovaného systému.

Důležité atributy této třídy jsou:

26



3.4. Návrhový model tříd

• String containerStart - Řetězec uvozující kontejner při výpisu kon-
figurace.

• String containerEnd - Řetězec ukončující kontejner při výpisu konfi-
gurace.

• String containerSubcommandOffset - Řetězec reprezentující odsazení
podpříkazů v rámci nadřazeného příkazu při výpisu konfigurace.

• Map<String, Object> validationData - Mapa obsahující validační data,
která si vydefinuje uživatel. Simulátor s nimi nijak nepracuje, pouze je
zpřístupňuje uživateli v rámci validačního skriptu.

• List<CommandDefinition> globalCommandsDefinitions - Definice pří-
kazů, které jsou dostupné v rámci celého systému. Může se jednat na-
příklad o řídící příkaz sloužící k návratu do nadřazené úrovně.

• String globalGrammarRules - Globální pravidla gramatiky, která jsou
přístupná z gramatik všech příkazů v tomto modelu.

Dále SimulatorModel obsahuje definice příkazů na hlavní úrovni, tedy
příkazů, které nemají žádný nadřazený příkaz. Příkazy na nižších úrovních
jsou pak definovány jako podpříkazy těchto příkazů.

3.4.5 Simulator

O samotné zpracování vstupního řetězce na vnitřní stav systému, tedy konfigu-
raci, kde je příkaz reprezentován buď třídou Command nebo třídou Container,
se stará třída Simulator.

Tato třída mimo jiné obsahuje aktuální konfiguraci simulovaného systému.
Ta je uložena pomocí vazby mainContainer jako reference na Container,
který slouží jako obálka příkazů na hlavní úrovni.

Další vazbou, která stojí za zmínění je vazba actualContainer, jedná
se o vazbu na Container. Ta nám říká v jakém kontextu se právě proces
konfigurace nachází a díky tomu víme, jaké příkazy je v dané chvíli možné
zadat.

Klíčovými metodami jsou metoda process, která zpracuje příkaz a uloží
ho do vnitřní konfigurace systému a metoda getConfigurationStrings, která
vrátí seznam řetězců reprezentující konfiguraci.

Samotný simulátor byl rozdělen do několika funkčních celků, které na sebe
navazují. Tyto části reprezentují třídy InputParser, CommandValidator,
CommandProcessor a CommandPrinter. Toto rozdělení umožňuje především
snazší vývoj jednotkových testů. Pokud by se v budoucnosti objevilo vhodnější
řešení některé z částí, je ji díky rozdělení možné snadno nahradit.

Návaznost jednotlivých částí simulátoru je znázorněna na obrázku 3.3.
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Obrázek 3.3: Struktura simulátoru.

3.4.6 InputParser

Třída InputParser reprezentuje část simulátoru, která se stará o syntaktickou
analýzu vstupu.

Metoda parse přijme vstupní řetězec a vstupní neterminál gramatiky a
na základě popisu syntaxe příkazu, která je popsána gramatikou, provede
analýzu zadaného řetězce a sestaví derivační strom. Ten následně převede
na strom parametrů a vrátí instanci třídy InputParserResult.

3.4.7 InputParserResult

InputParserResult je pomocná třída, která obaluje výsledek syntaktické ana-
lýzy převedený na strom parametrů (reprezentovaný třídou ParameterTreeNode).

3.4.8 CommandValidator

Třída CommandValidator reprezentuje část simulátoru zodpovědnou za vali-
daci.

Metoda validate přijímá výsledek syntaktické analýzy a na základě odpo-
vídající definice příkazu provede validaci. Pokud definice příkazu neobsahuje
validační skript, je příkaz prohlášen za validní, jelikož splňuje syntaxi příkazu a
nejsou kladeny žádné další požadavky na validnost příkazu. Pokud je validace
úspěšná, pokračuje proces zpracování do třídy CommandProcessor, kterému
je předán nezměněný výsledek syntaktické analýzy.
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3.4.9 CommandProcessor

CommandProcessor je poslední částí simulátoru, která se stará o průběh zpra-
cování příkazu do konfigurace systému. Na vstupu přijímá výsledek syntak-
tické analýzy na jehož základě, společně s příslušnou definicí příkazu, vytvoří
instanci příkazu. Ta je následně zpracována simulátorem a promítnuta do kon-
figurace simulovaného systému.

Pokud příslušná definice příkazu obsahuje processScript, je ještě před
vytvořením instance příkazu proveden tento skript. Jeho výstupem jsou para-
metry příkazu, které jsou uloženy v instanci příkazu.

3.4.10 CommandPrinter

CommandPrinter je třída, která se stará o výpis příkazu. Výpis je možné pro-
vést buď pomocí vzoru popsaného výše nebo pomocí uživatelského skriptu,
který dostane k dispozici informace o příkazu a vrátí řetězec.
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Kapitola 4
Realizace

Další fází po návrhu je realizace. Cílem této práce bylo vytvořit implementaci
simulátoru umožňující ověření správnosti návrhu modelu simulátoru a celého
procesu od rozpoznání příkazu, přes jeho validaci, zpracování, uložení do kon-
figurace až po výpis příkazu v konfiguraci.

Tato kapitola nejprve seznámí čtenáře s technologiemi použitými k im-
plementaci a dále popíše jednotlivé částí simulátoru známé z kapitoly Návrh
z pohledu implementačního.

4.1 Použité technologie

Tato podkapitola přiblíží použité technologie, tedy zvolený programovací ja-
zyk, použité nástroje a externí knihovny.

4.1.1 Java

Jazyk Java byl pro implementaci této práce zvolen po pečlivém zvážení vý-
hod a nevýhod různých jiných programovacích jazyků. V prvotní fázi byla
především zvažována implementace ve skriptovacím jazyku JavaScript a to
především kvůli variabilitě simulátoru, který by měl umožňovat vykonávat
uživatelem definovaný kód v rámci uživatelských validací, zpracování a po-
dobně. JavaScript se ukázal jako ne příliš vhodný, kvůli tomu, že je ze své
podstaty netypový. Nakonec tedy byla zvolena Java, která umožňuje snadné
spouštění kódu napsaného v jazyce JavaScript.

4.1.2 ANTLR v4

ANTLR (ANother Tool for Language Recognition) je nástroj skládající se
ze dvou částí. První částí je generátor, který na základě zadané gramatiky
vygeneruje parser. Druhou částí je runtime knihovna potřebná pro běh vyge-
nerovaného parseru. [21] ANTLR ve své čtvrté verzi poskytuje tuto runtime
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knihovnu pro programovací jazyky Java, C#, Python (2 a 3), JavaScript, Go,
C++ a Swift.

Nástroj na základě zadané gramatiky vygeneruje syntaktický analyzátor
v jednom z podporovaných programovacích jazyků.

Výhodou tohoto nástroje je fakt, že samotný nástroj je napsaný v jazyku
Java. Vzhledem k tomu, že implementace simulátoru je také v jazyku Java, je
možné použít generování syntaktického analyzátoru pro zadanou gramatiku
v době běhu a takto vygenerovaný syntaktický analyzátor pak zkompilovat
v době běhu a pomocí reflexe zaintegrovat do simulátoru.

Zjednodušená gramatika popisující příkaz ‘access-list‘ vypadá následovně:

accesslist : ’access-list’’ ’number’ ’action’ ’(ip | udp);

number : Num;
action : ’permit’ | ’deny’;
octet : Num;
ipAddress : octet’.’octet’.’octet’.’octet;
wildCard : octet’.’octet’.’octet’.’octet;
port : Num;
ip : ’ip’’ ’source’ ’destination;
udp : ’udp’’ ’source’ ’destination;
source : ((ipAddress | ’any’)(’ ’port)?);
destination : ((ipAddress | ’any’)(’ ’port)?);

Num : (’0’..’9’)+;

V rámci runtime knihovny napsané v Javě je k dispozici nástroj, který
umožní po vygenerování parseru tento parser spustit a pro zadaný vstup zob-
razí grafickou reprezentaci výstupu parseru – tedy derivační strom.

Následující vstup:

access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any

reprezentuje derivační strom na obrázku 4.1. Díky tomuto nástroji je možné
snadno ověřit, zda je uživatelem vytvořená gramatika správná a zároveň usnadní
hledání případných chyb.

Derivační strom je grafickou reprezentací syntaktické struktury analyzova-
ného řetězce (věty).

4.1.3 Apache Commons Text

Apache Commons Text je knihovna usnadňující práci s řetězci. [22] V rámci
práce byla tato knihovna využita pro nahrazování vzorů v řetězcích při výpisu
konfigurace.
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Obrázek 4.1: Ukázka derivačního stromu.

4.1.4 JavaScript

JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk. Ja-
vaScript jako takový je standardizovaný asociací Ecma International pod ná-
zvem ECMAScript. Jedná se o otevřený standard, který zaručuje, že se budou
všechny aplikace podporující tento standard chovat shodně. [23]

JavaScript byl využit pro definici rozšířeného chování pomocí uživatelských
skriptů. JavaScript byl zvolen především pro svou rozšířenost a podporu v ja-
zyce Java pomocí třídy ScriptEngine.

4.1.5 Javadoc

Javadoc je nástroj, který umožní z deklarací a dokumentačních komentářů
zdrojového kódu vygenerovat dokumentaci public a protected tříd, vnořených
tříd, rozhraní, konstruktorů, metod a atributů. [24] Vygenerovaná dokumen-
tace je ve formátu HTML (Hypertext Markup Language).

4.1.6 JUnit

JUnit je framework umožňující vytvářet jednotkové testy v jazyce Java.
V rámci práce byla knihovna JUnit využita pro testování pomocí testů

dodaných vedoucím práce, které testují funkčnost simulátoru jako celku.

4.2 Zpracování příkazu

Tato část popíše proces zpracování příkazu od syntaktické analýzy vstupu až
po uložení příkazu do vnitřního stavu systému, tedy konfigurace, a to přede-
vším s ohledem na implementační detaily jednotlivých částí.

O zpracování příkazu se stará třída Simulator, respektive její metoda
process, která argumentem přijímá textový příkaz. Dále následuje popis jed-
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notlivých částí zpracování příkazu v rámci této metody, včetně praktických
ukázek výstupu jednotlivých částí.

4.2.1 Syntaktická analýza vstupu

Syntaktickou analýzu vstupu řeší třída InputParser (viz 3.4.6), která je sou-
částí simulátoru a obaluje syntaktický analyzátor vytvořený pomocí nástroje
ANTLR. Klíčovou funkcí této třídy je převedení vstupního řetězce na výsledek
syntaktické analýzy, který je reprezentován třídou InputParserResult.

Při vytvoření simulátoru je z jeho modelu, který obsahuje definici jednotli-
vých příkazů, vytvořena z gramatik jednotlivých definic gramatika popisující
celý simulovaný systém. Jedním z úskalí, které bylo potřeba vyřešit, je možný
výskyt shodně pojmenovaných neterminálních symbolů v rámci gramatik po-
pisující jednotlivé příkazy. Názvy neterminálních symbolů jsou tedy nahrazeny
unikátním řetězcem – vygenerovaným UUID (Universal Unique Identifier).

Z takto připravené gramatiky je vygenerován pomocí nástroje ANTLR
syntaktický analyzátor. Vygenerovaný analyzátor je za běhu zkompilován a
pomocí reflexe je možné s takto zkompilovaným syntaktickým analyzátorem
pracovat.

Výsledkem syntaktické analýzy je derivační strom. Tento strom je následně
především kvůli zpřístupnění uživateli převeden na strom parametrů (uzel
tohoto stromu je reprezentován třídou ParametersTreeNode). Uzly v tomto
stromu jsou omezeny pouze na neterminální symboly, přičemž neterminální
symboly jsou obsaženy v atributu content, který obsahuje zřetězení všech
listů dosažitelných z uzlu daného neterminálního symbolu.

Následně dojde k nahrazení UUID zpět na názvy neterminálních symbolů,
aby s nimi bylo možné dále pracovat.

Příklad

Jako příklad vezměme příkaz subnet známý z ukázky v kapitole Analýza
ze systému ISC DHCPD.

Příkaz je popsán následující gramatikou:

subnet: ’subnet ’ipAddress’ netmask ’netMask;
ipAddress: IP;
netMask: IP;

kde IP je pravidlo definované v rámci položky globalGrammarRules v modelu
simulátoru.

Pro následující vstup:

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0
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vypadá ParametersTreeNode reprezentující parametry příkazu (již po nahra-
zení UUID zpět na neterminální symboly) následovně:

{
"childs": [

{
"key": "ipAddress",
"content": "10.0.0.0"

},
{

"key": "netMask",
"content": "255.255.255.0"

}
],
"key": "subnet",
"content": "subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0"

}

4.2.2 Určení příslušné definice příkazu

Na základě výsledku syntaktické analýzy je dle názvu neterminálního symbolu
gramatiky určena příslušná definice příkazu.

4.2.3 Validace vstupu

O validaci vstupu se stará třída CommandValidator (viz 3.4.8).
Validátoru příkazu je předán výsledek syntaktické analýzy, příslušná de-

finice příkazu a validační data z modelu simulátoru. Pokud definice příkazu
obsahuje validační skript, jsou tomuto skriptu předány validační data z mo-
delu simulátoru, mapa reprezentující výsledek syntaktické analýzy a skript je
vykonán. Očekává se, že v proměnné result validačního skriptu bude boo-
lovská hodnota, udávající zda validace prošla či nikoliv.

Pokud byla validace úspěšná, pokračuje proces zpracování příkazu na sa-
motné převedení výsledku syntaktické analýzy na konfiguraci systému.

4.2.4 Převedení výsledku syntaktické analýzy na konfiguraci
systému

Převedení výsledku syntaktické analýzy do vnitřního stavu systému má na sta-
rost třída CommandProcessor (viz 3.4.9), respektive její metoda process. Této
metodě je předán výsledek syntaktické analýzy spolu s příslušnou definicí
příkazu. Z těchto informací je pak vytvořen příkaz, reprezentovaný třídou
Command.
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Prostřednictvím definice skriptu na uživatelské zpracování, který je sou-
částí definice příkazu, může být ovlivněna podoba uložených parametrů. Tento
přístup je výhodný především v kombinaci se skriptem na výpis příkazu, kdy
je možné si uložit parametry způsobem, který je výhodný pro výpis příkazu.

Příkaz může mít různé vlivy na konfiguraci systému. Ty jsou popsány po-
mocí výčtu hodnot CommandActions a jedná se o INSERT_OR_REPLACE, DELETE
a EXIT_CONTAINER.

Prvním zmíněným je INSERT_OR_REPLACE, jedná se o přidání příkazu, pří-
padně jeho nahrazení pokud se již v konfiguraci nachází. Vícenásobné příkazy
vycházející ze stejné definice příkazu jsou v konfiguraci identifikovány pomocí
řetězce. Tento řetězec se získá pomocí vzoru identificatorPattern. Pokud
se již příkaz v konfiguraci nachází a jedná o definici kontejneru, tedy příkazu,
který v sobě zahrnuje další příkazy, je tento kontejner nastaven jako aktuální.

Naproti tomu DELETE slouží k odstranění dříve přidaného příkazu. Na zá-
kladě jména příkazu, případně identifikátoru v případě, že se jedná o vícená-
sobný příkaz, je nalezen příslušný příkaz, který je následně odstraněn z kon-
figurace.

Posledním typem je EXIT_CONTAINER, který určuje, že příkaz slouží pro
návrat do nadřazené úrovně.

4.3 Výpis konfigurace systému

Další důležitou operací simulátoru je výpis konfigurace simulovaného systému.
O výpis se stará třída CommandPrinter (viz 3.4.10). Existují dvě možnosti
výpisu příkazu.

První, jednodušší na použití, která postačí ve většině případů je vzor pro
výpis. Ten je zadán v rámci definice příkazu. Například pro příkaz subnet
ze systému ISC DHCPD by vzor vypadal následovně:

subnet ${ipAddress} netmask ${netMask}

Ve složených závorkách je uveden příslušný parametr, přičemž může být
i zanořený. V takovém případě se pak používá tečková notace - například:
${parametr.zanorenyParametr}. Vzory uzavřené ve složených závorkách jsou
pomocí knihovny Apache Commons Text a vlastní implementace jejího roz-
hraní StringLookup, která umožňuje pomocí tečkové notace přistupovat do za-
nořených parametrů, nahrazeny příslušnými parametry.

Po nahrazení vzorů parametry z výše zmíněného příkladu vypadá výpis
příkazu následovně:

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0
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4.4 Dokumentace
V rámci realizace byla vytvořena dokumentace zdrojového kódu pomocí ná-
stroje Javadoc, který umožňuje na základě speciálně formátovaných komen-
tářů ve zdrojovém kódu vygenerovat dokumentaci.

Dále je zdrojový kód celé aplikace okomentován, a to především v místech,
kde nemusí být na první pohled zřejmé, co nebo proč daná část kódu dělá.
Tyto komentáře by měli především usnadnit pochopení kódu jiným vývojářem.

Poslední částí dokumentace je popis formátu modelu systému. Pro po-
pis formátu modelu systému a definice příkazů byl využit nástroj Markdown.
Mardown je syntaxe pro zápis formátovaného textu pomocí prostého textu a
současně softwarový nástroj napsaný v Perlu, který umožňuje z tohoto pros-
tého textu vygenerovat formátované HTML. [25]
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Kapitola 5
Testování

V rámci testování došlo k vytvoření modelů pro všechny simulátory. Cílem bylo
především ověření správnosti konceptu navrženého simulátoru a modelu sys-
tému. Množina vytvořených definic příkazů pro jednotlivé systémy tedy není
nikterak obsáhlá, nicméně pokrývá většinu základních typů příkazů včetně
těch problematičtějších, které budou později v této kapitole rozvedeny.

5.1 Nástroj na uživatelské testování

V rámci práce byl vytvořen i jednoduchý nástroj pro uživatelské testování.
Jedná se o přímo spustitelnou aplikaci, která stejně jako celá implementace
této práce byla napsána v jazyce Java.

Uživatel, kterým je v případě této aplikace například správce sítě, zadá
model systému a následně může pomocí příkazové řádky zkoušet zadávání
jednotlivých příkazů a ověřit tak správnost vytvořeného modelu. Kromě toho
je možné vypsat konfiguraci systému.

Po spuštění je uživatel vyzván k zadání cesty k modelu simulátoru ve for-
mátu JSON. Dále může zadávat příkazy definované v tomto modelu a pomocí
klíčového slova print vypsat konfiguraci simulovaného systému.

Ukázka práce s nástrojem na uživatelské testování se nachází v příloze B.

5.2 Vytvořené modely systémů a definice příkazů

V rámci testování byly vytvořeny modely pro všechny analyzované systémy
včetně definice základních typů příkazů. Cílem nebylo vytvořit kompletní mo-
dely podporující všechny příkazy, ale vytvořit množinu definic příkazů, která
pokryje hlavní typy příkazů. Typem příkazu zde rozumíme příkazy, jejich
chování je velmi podobné. Tato množina by tedy měla demonstrovat jakým
způsobem je možné popsat různé vlastnosti příkazů.
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Následující podkapitoly nastíní způsob, jakým je možné definovat různé
typy příkazů v analyzovaných systémech pomocí navržených a implemento-
vaných principů, a to jak na jednodušších příkladech, tak na příkladech s ne-
standardním chováním v rámci daného systému. Tato část by měla čtenáři
přiblížit, jak je možné jednotlivé navržené principy využít v praxi.

5.2.1 Cisco IOS

V modelu simulátoru je zapotřebí definovat odsazení položek při výpisu po-
mocí atributu containerSubcommandOffset. V případě Cisco IOS jsou jed-
notlivé příkazy zanořené v nadřazených příkazech odsazeny pomocí mezery.

Dále bylo využito možnosti vydefinovat příkaz platný v celém systému.
Konkrétně se jedná o příkaz sloužící pro návrat do nadřazené úrovně, jehož
definice vypadá takto:

{
"name":"exit",
"commandAction":"EXIT_CONTAINER",
"grammar":"exit: ’exit’;"

}

Příkaz vlan

Příkaz vlan slouží k vytvoření VLAN (Virtual LAN), tedy virtuální LAN
(Local Area Network) sítě. V rámci definice virtuální sítě je možné specifikovat
její další vlastnosti, například pomocí příkazu name je možné nastavit její
pojmenování.

Následující sekvence příkazů:

Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name jmenoVlan10

se do konfigurace sytému projeví následovně:

vlan 10
name jmenoVlan10

Jelikož příkaz neobsahuje žádné specifické chování, je definice jeho chování
přímočará. Tedy:

{
"position":10,
"name":"vlan",
"grammar":"vlan: ’vlan ’id;\nid: Num;",
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"outputPattern":"vlan ${id}",
"multiple":true,
"identificatorPattern":"${id}",
"subCommandsDefinitions":{

"1":{
"position":1,
"name":"name",
"grammar":"name: ’name ’vlanName;\nvlanName: ~(’ ’)*;",
"outputPattern":"name ${vlanname}",
"multiple":false

}
}

}

Tento příkaz reprezentuje vícenásobný příkaz, ve kterém je zanořený další
příkaz. V definici příkazu vlan je možné si povšimnout využití vzoru pro
indtifikaci příkazu (identificatorPattern). V tomto případě je příkaz jed-
noznačně identifikován pomocí id VLAN.

Příkaz standard access-list

Příkaz standard access-list slouží k řízení provozu na síti na základě zdro-
jové IP adresy packetu. Z pohledu této práce je tento příkaz ovšem zajímavější
především svým chováním vzhledem ke konfiguraci systému.

Syntaxe příkazu je následující:

access-list access-list-number {permit|deny} \
{host_address |source source-wildcard |any}

přidání access listu, který obsahuje více záznamů pak vypadá následovně:

Router(config)#access-list 1 permit 10.0.0.1
Router(config)#access-list 1 permit 10.0.0.2
Router(config)#access-list 1 permit 10.0.0.3

nicméně v konfiguraci se jednotlivé záznamy zobrazí takto:

access-list 1 permit 10.0.0.2
access-list 1 permit 10.0.0.3
access-list 1 permit 10.0.0.1

jak je vidět, došlo ke změně pořadí záznamů.
Kvůli efektivnímu zpracovávání jsou záznamy v access listu, které defi-

nují hosta (nemají uvedenou masku sítě), uloženy v hash tabulce. Toto řešení
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urychluje vyhledávání při shledání shody zdrojové IP adresy příchozího pa-
ketu se záznamem v access listu. Nicméně díky hashování se změní pořadí,
ve kterém jsou jednotlivé položky vypsány v konfiguraci. [26]

Problém jiného řazení je možné řešit pomocí skriptu pro zpracování pří-
kazu a skriptu pro výpis příkazu.

V rámci uživatelsky definovaného skriptu pro zpracování příkazu se jed-
notlivé záznamy uloží do pole.

var identifier = parserResult.identifier.value;
var acl = configuration.commands.standardaccesslist;
if (acl != null) {

var thisAcl = acl[identifier];
}
var aceNum = 10;
if (thisAcl != null) {

aceNum += 10;
}
if ((acl !== null) && (thisAcl !== null)) {

var parameters = thisAcl.parameters;
parameters["ace"][aceNum] = parserResult;

} else {
var oneAce = {};
oneAce[aceNum] = parserResult;
var parameters = {

"ace": oneAce
};
parameters["identifier"] = identifier;

}

Pomocí skriptu pro výpis příkazu se pak jednotlivé záznamy vypíšou ve správ-
ném pořadí. Ve skriptu je možné spočítat hash jednotlivých záznamů a poté
je seřadit ve správném pořadí.

var acl = configuration.commands
.standardaccesslist[commandIdentificator].parameters.ace

var permitsHashes = new Object();
var denyiesHashes = new Object();

Object.keys(acl).forEach(function(key) {
var ace = acl[key];
var octets = ace.source.ipAddress.value.split(".");
var hash = (octets[0] ^ octets[1] ^ octets[2] ^ octets[3])
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if (ace.action.value == "permit") {
permitsHashes[hash] = ace;

} else {
denyiesHashes[hash] = ace;
}

});

var commandStrings = [];
Object.keys(permitsHashes).sort((a, b) => a - b)

.forEach(function(key) {
commandStrings.push(permitsHashes[key].value)

});
Object.keys(denyiesHashes).sort((a, b) => a - b)

.forEach(function(key) {
commandStrings.push(denyiesHashes[key].value)

});

commandString = commandStrings.join(’\n’);

5.2.2 MikroTik RouterOS

Zanořené položky nejsou ve výpisu konfigurace systému MikroTik Route-
rOS ani odsazené ani nejsou v rámci nadřazeného příkazu nijak uzavřeny
jako je tomu například u ISC DHCPD, tudíž není potřeba v modelu si-
mulátoru definovat hodnoty containerSubcommandOffset, containerEnd a
containerStart.

Pouze je zapotřebí na úrovni modelu simulátoru vydefinovat příkaz sloužící
pro návrat do nadřazené úrovně, kterým je příkaz /.

Příkaz interface bridge

Příkaz interface bridge slouží pro vydefinování propojení více LAN sítí,
tak aby mezi sebou mohli klienti z více sítí komunikovat, jako kdyby byly
v jedné LAN síti. [27]

Tyto příkazy:

[admin@MikroTik] > interface bridge
[admin@MikroTik] interface bridge> add name=bridge9
[admin@MikroTik] interface bridge> add name=bridge1

se projeví v konfiguraci následovně:
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/interface bridge
add name=bridge9
add name=bridge1

Definice tohoto příkazu může vypadat následovně:

{
"position":1,
"name":"interfaceBridge",
"grammar":"interfaceBridge: ’interface bridge’;",
"outputPattern":"/interface bridge",
"multiple":false,
"subCommandsDefinitions":{

"1":{
"position":1,
"name":"name",
"grammar":"name: ’add name=’nameValue;\n \
nameValue: ~(’ ’)*;",
"outputPattern":"add name=${nameValue}",
"identificatorPattern":"${nameValue}",
"multiple":true

}
}

}

Příkaz interface bridge port

Propojení vydefinované předchozím příkazem je zapotřebí přiřadit na pří-
slušná rozhraní, která mají být propojená. Přiřazení se provádí pomocí příkazu
interface bridge port, který přijímá dva parametry. Těmito parametry
jsou bridge, který určuje propojení vytvořené pomocí příkazu interface bridge
a parametr interface, který určuje rozhraní, které bude propojeno.

Tyto příkazy:

[admin@MikroTik] > interface bridge port
[admin@MikroTik] interface bridge port> add bridge=bridge1 \
interface=ether1
[admin@MikroTik] interface bridge port> add interface=wlan1 \
bridge=bridge1

se projeví v konfiguraci následovně:
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/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether1
add bridge=bridge1 interface=wlan1

jak je patrné z ukázky, nezáleží na pořadí v jakém jsou příkazy zadány, ale
ve výpisu konfigurace se obejeví vždy ve stejném pořadí. Takového chování je
možné dosáhnout pomocí definice vhodného vzorou pro výpis.

Definice tohoto příkazu vypadá následovně:

{
"position":2,
"name":"interfaceBridgePort",
"grammar":"interfaceBridgePort: ’interface bridge port’;",
"outputPattern":"/interface bridge port",
"multiple":false,
"subCommandsDefinitions":{

"1":{
"position":1,
"name":"interfaceBridgePortValue",
"grammar": viz ukázka níže,
"outputPattern":"add ${bridge} ${interface}",
"identificatorPattern":"${bridge} ${interface}",
"multiple":true

}
}

}

z definice byla kvůli lepší přehlednosti vyjmuta gramatika popisující formát
vnořeného příkazu add:

interfaceBridgePortValue: ’add ’bridge’ ’interface | \
’add ’interface’ ’bridge;
bridge:’bridge=’val;
interface:’interface=’val;
val: ~(’ ’)*;

5.2.3 ISC DHCPD

Konfigurace systému ISC DHCPD je specifická v tom, že se nejedná o jednot-
livé textové příkazy, ale o textový konfigurační soubor. Nicméně na jednotlivé
řádky konfiguračního souboru je možné koukat jako na příkazy.

Konfigurační soubor může vypadat například takto:
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subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
pool {

range 10.0.0.2 10.0.0.100
}
pool {

range 10.0.0.101 10.0.0.200
}

}

Pokud budeme na jednotlivé konfigurační direktivy nahlížet jako na pří-
kazy, bude definice direktivy subnet vypadat následovně:

{
"position":1,
"name":"subnet",
"grammar":"subnet: ’subnet ’ipAddress’ netmask ’netMask;\n \
ipAddress: IP;\nnetMask: IP;",
"outputPattern":"subnet ${ipAddress} netmask ${netMask}",
"multiple":true,
"subCommandsDefinitions":{

"1":{
"position":1,
"name":"pool",
"grammar":"pool: ’pool ’id;\nid:Num;",
"outputPattern":"pool",
"multiple":true,
"identificatorPattern":"${id}",
"subCommandsDefinitions":{

"1":{
"position":1,
"name":"range",
"grammar":"range: ’range ’from’ ’to;\
\nfrom: IP;\nto: IP;",
"outputPattern":"range ${from} ${to}",
"multiple":true

}
}

}
}

}

Jak je možné si povšimnout, v případě příkazu pool, který nemá žádný
parametr byl zaveden v rámci definice parametr id, který příkaz identifikuje.
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Toto zavedení je nutné, jelikož v případě textových konfiguračních souborů
mohou být takovéto příkazy identifikovány svým výskytem, respektive číslem
řádky, ale pokud je na jednotlivé řádky nahlíženo jako na příkazy, nebylo by
je jak rozlišit. Vzhledem k tomu, že v případě konfigurování systému pomocí
textových konfiguračních souborů, nám má simulátor především zajistit, že
výsledný konfigurační soubor bude mít správnou syntaxi, je toto řešení přija-
telné. Navíc díky vzoru pro výpis zajistíme, že výstup konfigurace vypadá tak,
jak se očekává. Déle je díky tomuto přidanému identifikátoru možné vytvořit
pomyslný odstraňovací příkaz, například přidáním klíčového slova delete před
příkaz. Pokud bychom neměli pool nijak identifikovaný, neměli bychom jak
určit, který z konfigurace odstranit.

5.2.4 LDAP Data Interchange Format

Formát LDAP Data Interchange Format popisuje změny nad položkami v ad-
resářovém serveru.

Přičemž například následující zápis:

dn: cn=Karel Novák,ou=People,dc=example,dc=com"
changetype: delete

slouží k odstranění položky z adresářové struktury. Umístění položky je jed-
noznačně definováno pomocí položky dn.

Na tento zápis je možné pohlížet jako na jeden příkaz a jeho chování je
možné definovat pomocí definice příkazu s akcí DELETE. Přičemž gramatika
popisující tento příkaz vypadá následovně:

ldif: ’dn:’’ ’?dn’\n’’changetype:’’ ’?changetype_identifier;
dn : (dnElement(’,’|’, ’))*(dnElement);
dnElement : dnElementKey’=’dnElementValue;
dnElementKey: (.)+?;
dnElementValue: (.)+?;
changetype_identifier: ’delete’;

Vzorem pro identifikovaní příkazu, který je určen v definici příkazu atributem
identificatorPattern, k odstranění pak je ${dn}, čímž říkáme, že chceme
z konfigurace odstranit příkaz (reprezentující položku ve jmenném serveru),
který je identifikován příslušným dn.

5.3 Testování konfigurování systémů
Vedoucím práce byly dodány testy testující komplexní chování simulátoru.
Nad simulátorem je provedena skupina příkazů a poté je porovnána očeká-
vaná konfigurace s výstupem simulátoru. Vzhledem k odlišenému rozhraní
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implementovaného simulátoru a systému, ze kterého tyto testy pochází, byly
testy využity pro tvorbu nových testů, které jsou uzpůsobeny rozhraní imple-
mentovaného simulátoru. Z testů bylo použito pouze testování příkazů, jejichž
definice byly vytvořeny v rámci této práce.
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Závěr

Cílem této práce bylo analyzovat vybranou množinu síťových systémů konfigu-
rovaných pomocí textových příkazů, navrhnout vhodný popis modelu systému
a sémantiky příkazů. Konkrétně se jednalo o Cisco IOS, ISC DHCPD, Mik-
rotik RouterOS a formát LDAP Data Interchange Format. Dále bylo cílem
implementovat simulátor, který na základě navrženého modelu simulátoru a
popisu sémantiky příkazů převádí vstupní textové příkazy na konfiguraci sys-
tému a v neposlední řadě vytvořit dokumentaci simulátoru a jeho modelu a
řádné otestování.

V rámci práce došlo k naplnění všech těchto cílů i splnění všech požadavků
vytyčených v zadání.

Při návrhu a ověřování jednotlivých přístupů bylo vyzkoušeno několik způ-
sobů popisu příkazů a zpracování vstupu, přičemž jako nejvhodnější byl na-
konec zvolen způsob popisu příkazu pomocí gramatiky a následná syntak-
tická analýza pomocí syntaktického analyzátoru vygenerovaného nástrojem
ANTLR.

Validace, zpracování a výpis jednotlivých příkazů je možné definovat i po-
mocí uživatelsky definovatelných skriptů, díky čemuž jsou možnosti simulátoru
velmi variabilní.

V rámci implementace došlo k vytvoření simulátoru, který na základě navr-
ženého modelu simulátoru a popisu sémantiky příkazů převede vstupní příkaz
na konfiguraci systému.

Dále byly pro všechny výše zmíněné analyzované systémy vytvořeny ukáz-
kové modely systémů s definicemi základních typů příkazů podporovaných tě-
mito systémy. Ty byly následně otestovány pomocí testů. Kromě toho vznikl
jednoduchý nástroj na uživatelské testování, který na základě zadaného mo-
delu umožňuje uživateli zadávat jednotlivé příkazy do příkazové řádky a ověřit
tak správnost modelu a vliv příkazů na konfiguraci.
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Budoucí vývoj
V budoucnu bude výsledek této práce začleněn do systému automatizovaného
konfigurování počítačové sítě, respektive systému pro řízení provozu počítačo-
vých sítí.

V rámci začlenění do tohoto systému je v plánu vytvořit uživatelské roz-
hraní umožňující především pohodlnější zadávání popisu jednotlivých příkazů
a modelů simulovaných systémů.

Obdobně může být využito konceptů nastíněných v této práci využito
v systémech řešících obdobné problematiky.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

ANTLR ANother Tool for Language Recognition

API Application Programming Interface

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

HTML Hypertext Markup Language

IP Internet Protocol

LAN Local Area Network

LDAP Lightweight Directory Access Protocol

LDIF LDAP Data Interchange Format

UUID Universal Unique Identifier

VLAN Virtual LAN

YAML YAML Ain’t Markup Language
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Příloha B
Ukázka nástroje na uživatelské

testování

Zadejte cestu k modelu simulátoru.
IOS.json
> print
>
> hostname test
>
> print
hostname test
>
> vlan 1
> name jmenoVlan1
>
> exit
>
> print
hostname test
vlan 1
name jmenoVlan1

>
> vlan 2
> name jmenoVlan2
> exit
>
> print
hostname test
vlan 1
name jmenoVlan1

vlan 2
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B. Ukázka nástroje na uživatelské testování

name jmenoVlan2
>
> vlan 1
> name noveJmenoVlan1
>
> print
hostname test
vlan 1
name noveJmenoVlan1

vlan 2
name jmenoVlan2

>
> quit
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Příloha C
Obsah přiloženého flash disku

readme.txt............................stručný popis obsahu flash disku
doc......................................................dokumentace

model..............................dokumentace modelu simulátoru
source...............................dokumentace zdrojového kódu

exe ....................... adresář se spustitelnou formou implementace
src

impl...................................zdrojové kódy implementace
thesis ...................... zdrojová forma práce ve formátu LATEX

models ...............................................modely systémů
text ....................................................... text práce

thesis.pdf............................. text práce ve formátu PDF
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