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měrovače řady AR jsou určeny pro 
koncové uživatele či střední fi rmy. 
Menší modely typu Quidway AR18 

obsahují fi xní počet rozhraní, které nelze 
měnit. Vyšší typy směrovačů AR28 a AR46 
jsou modulární a lze je doplnit o rozhraní 
podle potřeby. Do rozhraní MIM a SIC lze 
vkládat moduly pro různé typy přenosových 
technologií, např. Ethernet (10/100/1000 
Base T, 1000 Base FX), synchronní a asyn-
chronní sériovou linku, moduly ISDN (BRI 
S/T, U), linky E1, E3, ADSL, ATM či VoIP 
(FXS, FXO, E&M), analogový modem a dal-
ší. Směrovače řady Quidway AR46 patří do 
kategorie centrálních routerů podnikových 
sítí. Pro rychlé přeposílání paketů využíva-
jí dvou nezávislých sběrnic – PowerPC a IP 
Turbo Engine vyvinutou v Huawei. Díky 
tomu dosahují rychlosti směrování až 1000 
kpps. Tyto routery poskytují, kromě smě-
rovaní, širokou škálu služeb – MPLS, VPN, 
multicast, QoS, IPv6, NAT, user authentica-
tion, paketový fi rewall a další.

Routery řady 
Quidway NetEngine 
Zde jde o zařízení s úctyhodným výkonem 
určená pro páteřní sítě. Mezi podporované 
síťové funkce všech typů řady NE patří link 
aggregation, NAT, VPN, VLAN, IPv4/IPv6 
dual stack, L2/L3 QoS, MPLS a další funkce.

Řada NE zahrnuje modely NE 
05/08E/16E založené na výkonné multi-
procesorové architektuře. Uplatní se jako 
hraniční routery zajišťující přístup do 
sítí operátorů nebo podnikových páteř-
ních sítí. Vysoký směrovací výkon nabíze-
jí routery typu NE 20E/20 (až 4,5 Mpps), 
NE 40 (48 Mpps) a NE 80 (96 Mpps). Kro-
mě výkonu se liší i počtem slotů pro pří-

davné karty typu Ethernet (10/100/1000), 
E1/CE1, ATM, POS/CPOS/RPR.

Routery NE 40E,80E a 5000E pat-
ří do kategorie TSR (Terabit Switching 
Router). Obsahují sloty pro 10G modu-
ly s maximální přenosovou kapaci-
tou sběrnice v Tbps. S routery této řady 
se asi málokdo z nás setká, nicméně ve 
své kategorii patří ke špičkovým zaříze-
ním. Používají se v páteřních sítích ope-
rátorů a velkých podnikových sítích.

VRP není IOS
Pokud znáte IOS, bude vám rozhraní VRP 
připadat povědomé. A nebudete se mýlit. 
Způsob konfi gurace je velmi podobný, což 
je velkou výhodou pro administrátory, kte-
ří znají IOS. Stačí si lehce přečíst manu-
ál k VRP a jste připraveni konfi gurovat 
Quidway router. Pouze je potřeba zapamato-
vat si odlišné názvy některých příkazů. 

VRP v sobě obsahuje spoustu funkcí, 
a to i u zařízení nižší výkonové řady. I námi 
testovaný router Quidway AR 18-22-24 pod-
poruje vytváření VLAN, vytváření VPN, 
autentizaci AAA a další. Architekturu ope-

račního systému Quidway routerů nám při-
blíží obrázek. Systém podporuje několik 
typů linkových protokolů (Ethernet, HDLC, 
Frame Relay, ATM, X.25 či PPP). Na úrovni 
síťové obsahuje moduly pro rychlé směro-
vání, šifrování IPSec, fi rewally či nastave-
ní kvality služeb. Na aplikační úrovni jsou 
to jednak dynamické směrovací protoko-
ly (standardní jsou RIP, OSPF, IS-IS, BGP), 
protokoly pro vytváření VPN spojení (GRE, 
L2TP), či podpora hlasových služeb. 

Test Quidway AR 18-22-24
Podívejme se teď trochu podrobněji na jed-
no zařízení, které patří do série AR 18-2x 
(Ethernet Router) a nese označení Quidway 
AR 18-22-24. Jedná se o L3 switch (či kom-
binaci switch-router, jak chcete), který kro-
mě 24 LAN portů obsahuje také 2 WAN 
porty, všechny typu FastEthernet.

Podpora protokolů a služeb je roz-
sáhlá – viz následující tabulka. Co týká 
hardwarového vybavení, tak routery 
řady AR 18-22 obsahují 64 MB SDRAM 
a 8 MB Flash s operačním systémem 
VRP 3.4. Některé modely řady AR 18 
obsahují i přídavný modul pro hardwa-
rové šifrování (DES, 3DES, MD5, SHA-
1), netýká se to však typu AR 18-22-24.

Při testování routeru AR 18-22-24 jsme 
zjišťovali rychlost přepínání při součásné 
komunikaci na několika portech. Pro testo-
vání jsme používali generátor paketů síťo-
vého analyzátoru Fluke OptiView, kterým 

Huawei Quidway AR 18-22-24

KOMBINOVANÉ ŘEŠENÍ 
SWITCH/ROUTER
Nabídka směrovačů od fi rmy Huawei je nadmíru pestrá. Firma 
nabízí jak menší zařízení pro domácnosti a malé fi rmy, tak také 
výkonná zařízení pro páteřní sítě operátorů a ISP. Základní řady 
směrovačů jsou Quidway AR (Access Router) a Quidway NE (Net 
Engine). Kromě širšího pohledu na portfolio se zaměříme na 
test Quidway AR 18-22-24. 

Autor je odborným asistentem 
na FIT VUT v Brně, kde se věnu-
je počítačovým sítím. Zabývá 
se verifi kací časovaných systé-
mů a validací protokolů. A
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recenze

Směrovače řady Quidway AR (Access Router)
model fi xní WAN rozhraní rozšiřující sloty další vlastnosti
AR18-1x sériové, ISDN, T1/E1 1× 10/100 port FXS pro VoIP
AR18-2x Ethernet 10/100, ADSL 4,8,24× 10/100 VLAN, šifrovací čip
AR18-3x ADSL/2+, SHDLS, ISDN BRI 4× 10/100
AR28-09 sériové, 1x100 Ethernet, AUX 2× SIC, 1× MIM(+) fwd 70 kpps (*)
AR28-10/11 1–2× 100 Ethernet 2× SIC, 1× MIM fwd 80 kpps
AR28-30/31 1–2× 100 Ethernet 3× MIM fwd 100 kpps
AR28-40/80 – 4–8×MIM fwd 120 kpps
AR46 2×10/100 nebo 3x 1000BaseX 2–8× FIC (+) fwd 1 000 kpps
* max. rychlost přeposílání (počet paketů za sekundu) 
+ smart interface card (SIC), multifunctional interface module (MIM), fl exible interface card (FIC)

Směrovače řady Quidway NE (NetEngine)

model  max. rychlost 
přeposílání [pps]

kapacita sběrnice 
[bps]

velikost 
směrovacích tabulek

NE 05/08E/16E Edge Router 1,2/1,8/3,6 M 2/2/4 G 0,7/0,7/0,7 M
NE 20E/20 High-end Router 4,5 M 8 G 0,6 M
NE 40 Universal Switching Router 12/24/48 M 16/64/128 G 1,2 M
NE 80 Gigabit Core Router 96 M 256 G 1,7 M
NE 40E Core Router 200 M 1,28 T 3,2 M
NE 80E Core Router 400 M 4 T 3,2 M

NE 5000E Terabit Core Router 1,6 G 2,56 T 3,2 M
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recenze

Podpora protokolů a služeb Quidway AR 18-22-24
linková vrstva Ethernet, PPP, MP, PPPoE

síťová vrstva IP, IPX, ICMP, IP Fast Switch, DLSw

aplikační DHCP, telnet, FTP, TFTP, SNMP, RMON, NTP, SSH

směrování statické, OSPF, RIPv1/2, BPG

bezpečnost AAA Radius, Huawei-TACACS, Firewall, NAT, L2TP, 
GRE, IPSec, IKE

kvalita služeb PQ, CQ, WFQ, CAR, GTS, WRED, LR, CBQ, RTPQ, RED, LLQ

backup VRRP, Backup Center

jsme simulovali provoz na sítí. Přenoso-
vou rychlost jsme měřeli pomocí aplika-
ce ttcp. Při testování jsme použili zapojení 
(viz obrázek) – dvě LAN sítě propojené 
WAN sítí (100 Mbps Ethernet). Na stra-
ně routeru Quidway jsou navíc počíta-
če rozděleny do nezávislých VLAN sítí. 

Testovali jsme přenos souboru o veli-
kost 1 GB mezi dvěma počítači, zatímco 
na dalších počítačích probíhala komuni-
kace – generování paketů různé velikosti. 

Výsledek byl velice uspokojivý – zjisti-
li jsme, že přepínací logika routeru vystačí 
na souběžný přenos na hranici přenosového 
pásma portů. Naměřené hodnoty ukázaly, 
že při přenosu gigabytového souboru jsme 
dosahovali rychlosti 92 Mb/s. Tato rych-
lost se nezměnila, ani když jsme součas-
ně přes router posílali velké množství dat 
z generátoru paketů. Propustnost zůstávala 
stejná pro malé pakety (64 B), které mohou 
zahltit vyrovnávací paměti směrovačů, 
i pro velké pakety (1600 B), které je potře-
ba při přenos přes Ethernet fragmentovat. 

Když jsme vyzkoušeli souběžný přenos 
souboru a generování broadcastového provo-
zu bez použití VLAN, rychlost podle očeká-
vání klesla. Soubor byl úspěšně přenesen až 
poté, co broadcast skončil. Rychlost dosaho-
vala 48 Mb/s. Po oddělení komunikující uzlů 
VLAN sítí, se rychlost přenosu opět vrátila 
na 92 Mb/s. Celkově můžeme říci, že zaříze-
ní AR 18-22-24 se chová při velkém zatížení 
stabilně a zvládá i velký přenosový objem.

Co se týká dalších vlastností routeru 
AR 18-22-24, obsahuje spoustu možností, 
které lze nastavit a využít. Vyzkoušeli jsme 
například dynamické směrování protokolem 
RIPv2 při použití subnettingu v obou lokál-
ních sítí. Přestože druhý router byl od jiné 
fi rmy než Huawei, dobře se domluvili a šíře-
ní směrovacích tabulek bylo bez problémů. 

Mezi dalších funkce směrovače/přepínače 
AR 18-22-24, které jsou u routerů této řady 
ne příliš obvyklé, patří implementace AAA 
(Authentication, Autorization, Accounting), 
která pracuje s autentizačním serverem Radi-
us nebo Huawei Tacacs. Služba AAA dáva 
možnost využít AR 18-22-24 jako přístupo-
vý server (NAS, Network Access Server) pro 
vzdálené uživatele. Výhodná je také imple-
mentace šifrovaného přenosu pomocí IPSec. 
AR 18-22-24 nabízí ustavení spojení pomo-
cí manuálně nastavených klíčů (pre-shared 

keys) nebo automatickou 
výměnu protokolem IKE 
(Internet Key Exchange). 
Pro autentizaci podporu-
je algoritmy MD5 a SHA-1, 
pro šifrování DES, 3DES 
a AES. Bohužel AR 18-22-
24 neobsahuje rozšiřující 
šifrovací karty pro rychlej-
ší šifrovanou komunikaci. 

Udělal dojem
Z testovaného zařízení i z dodané doku-
mentace máme velmi dobrý dojem. 
Dokonce si troufáme říci, že tak přehled-
ně napsanou dokumentaci (Operatio-
nal Manual) včetně příkladů konfi gurace, 
jsme už dlouho neviděli. Samotné zařízení 
je snadno konfi guravatelné. Výkon testo-
vaného zařízení je dostatečný pro použi-
tí v menších fi rmách jako víceportový 
směrovač. Co se týká funkcionality, určitě 
zařízení uspokojí každého síťového admi-
nistrátora. ❑
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