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Koncepcja komunikacji grupowej
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Unicast i Broadcast vs Multicast

unicast

multicast

broadcast

• unicast – jeden nadawca i jeden odbiorca
• broadcast – jeden nadawca przesyła do wszystkich
• multicast – jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) 

odbiorców
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Grupa w świecie IP
• grupę tworzą węzły posiadające identyczny tzw. 

adres grupowy IP (ang. IP multicast address)
• węzły tworzące grupę mogą znajdować się w 

różnych sieciach IP (tzn. mieć adresy unicast w 
różnych sieciach IP)

• Uwaga – nadawca pakietu multicast nie musi być 
członkiem grupy

LAN

LAN

ucast addr: 150.254.17.104/27
mcast addr: 224.5.5.1

ucast addr: 150.254.17.106/27
mcast addr: 224.5.5.1

ucast addr: 130.130.1.2/24
mcast addr: 224.5.5.1

Grupa
224.5.5.1
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Multicast - korzyść

• oszczędne zużycia pasma transmisyjnego (wysyłamy 
jeden pakiet do wielu odbiorców zamiast wielu 
pakietów do pojedynczych odbiorców)

wiele pakietów
brak multicast

jednen pakiet
multicast
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Multicast lokalny i rutowany
• multicast lokalny (ang. link local multicast) – gdy wszystkie węzły są w 

jednej sieci lokalnej
• multicast rutowany (ang. routed multicast) – gdy węzły tworzące grupę 

znajdują się w różnych sieciach lokalnych

link local multicast

routed multicast
225.6.1.1

225.6.1.1

225.6.1.1

225.6.1.1
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Warstwa transportowa

• do komunikacji grupowej w sieci Internet 
najczęściej stosowany jest protokół UDP

• protokół TCP się nie nadaje, gdyż realizuje 
połączenia typu punkt-punkt

• ciągle trwają badania nad opracowaniem 
połączeniowego protokołu dla komunikacji 
grupowej
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Znaczenie interfejsu

• w tablicy tras trasa dla ruchu multicast nie zawiera 
parametru „brama” (ang. next hop lub gateway), 
gdyż trasa dotyczy wielu odbiorców, a nie jednego

• zamiast „bramy”, kolejnym etapem trasy dla ruchu
multicast jest zbiór interfejsów rutera, przez które 
pakiety multicast zostaną przesłane dalej (ang.
outgoing interfaces, w skrócie oif)
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Adresy grupowe IPv4
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Zakresy adresów

• Uwaga – adresy grupowe są zawsze adresami 
docelowymi w pakiecie multicast; adresem 
źródłowym jest adres unicast nadawcy pakietu

• adresy grupowe IP to adresy z klasy D, w której 
pierwsze cztery bity adresu są równe 1110

• zatem ogólny zakres adresów grupowych IP to: 
224.0.0.0 – 239.255.255.255
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Zakresy adresów
• zakres 224.0.0.0 – 224.0.0.255 jest zarezerwowany dla

multicastu lokalnego (ruter nie przenosi pakietów z takimi 
adresami pomiędzy interfejsami; parametr TTL tych 
pakietów jest równy 1)

• zakres 239.0.0.0 – 239.255.255.255 prywatne adresy 
grupowe (ang. Limited Scope Addresses, RFC 2365); są 
odpowiednikiem adresów RFC1918

• zakres 224.0.1.0 – 238.255.255.255 używany jest w skali 
globalnej (ang. Global Scope Addresses)

• adresy z zakresu 233.0.0.0/8 mają w drugim i trzecim 
bajcie zaszyty numer systemu autonomicznego, do którego 
należą; są to tzw. adresy GLOP (RFC 2770);
Przykład: AS nr 62010 => F23A hex => adres 233.242.58.0

F2 3A
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Dobrze znane adresy
• 224.0.0.1 – wszystkie komputery końcowe w sieci LAN, 

posiadające funkcjonalność IP multicast (ang. all hosts)
• 224.0.0.2 – wszystkie rutery ruchu IP multicast w  sieci LAN 

(ang. all routers)
• 224.0.0.9 – wszystkie rutery protokołu RIPv2 w sieci LAN
• 224.0.0.13 – wszystkie rutery protokołu PIM w sieci LAN
• 224.0.0.22 – wszystkie rutery protokołu IGMP w sieci LAN
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Adres IP i adres MAC

• aby warstwa 2 mogła rozpoznać ramki z pakietami
multicast, muszą istnieć adresy grupowe MAC

• warstwa 2 automatycznie generuje adres grupowy 
MAC na podstawie adresu grupowego IP

• przełączniki przekazują ramki z adresami grupowymi 
MAC na wiele portów (mniej zaawansowane 
przełączniki rozgłaszają)

• stały prefiks 01-00-5E w adresie MAC oznacza adres 
grupowy

• bit 24 adresu MAC jest zawsze równy 0
• pozostałe 23 bity są kopiowane z mniej znaczącej 

części adresu IP



14

Adres IP i adres MAC

01-00-5E 0

• przekształcenie gubi informację o pięciu bitach adresu IP (XXXXX na rysunku)
• Przykład:

wszystkie adresy z zakresu 224.0.0.1, 225.0.0.1, 226.0.0.1, ..., 239.0.0.1 
odwzorowane są do adresu MAC 01-00-5E-00-00-01

• zatem dopiero warstwa 3 potrafi ostatecznie stwierdzić, czy pakiet trafił pod 
właściwy adres

1110 XXXXX 23 mniej znaczące bityAdres IP

Adres MAC

24 bity 23 bity
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Próg TTL
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Próg TTL

• interfejsowi rutera przypisywana jest stała wartość, 
którą ruter porównuje z wartością TTL w pakiecie; 
wartość ta nosi nazwę progu TTL (ang. TTL threshold)

• pakiet zostanie wpuszczony na wejściowy interfejs
rutera, jeśli TTL w pakiecie jest większy niż próg TTL 
tego interfejsu

• mechanizm ten ogranicza zasięg pakietów multicast
• przy wyjściu z rutera parametr TTL w pakiecie

multicast jest zmniejszany o 1, jak w każdym pakiecie 
IP
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Próg TTL
Przykład:

pakiet
TTL=24TTL threshold

16

TTL=23
TTL=23

32

pakiet
TTL=24

16
TTL=23

8 32

Standardowe wartości TTL:
0 – ograniczenie do maszyny; pakiet nie zostanie wysłany przez żaden interfejs
1 – ograniczenie do sieci LAN; pakiet nie zostanie przeniesiony przez ruter
<32 – ograniczenie do jednej organizacji
<128 – ograniczenie do jednego kontynentu
<255 – zasięg nieograniczony, globalny
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Reverse Path Forwarding (RPF)



19

RPF - zasada

• ruter przyjmuje pakiety multicast od danego nadawcy 
tylko na tym interfejsie, którego używa do wysłyania
pakietów unicast do tego nadawcy

• po przyjęciu pakiet jest przekazywany na wszystkie 
interfejsy oprócz interfejsu wejściowego

• jak widać, ruter przenoszący ruch multicast musi 
posiadać trasy dla ruchu unicast
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RPF – przykład 1

Unicast routing table

E1

E2 S0

pakiet
src = 130.130.1.1

RPF check OK

pakiet
src = 130.130.1.10

RPF check fail .........

E0...130.130.1.0/
24

InterfaceNext hopDestination

E0

• ruter przyjmuje i przekazuje dalej pakiet multicast od 
nadawcy 130.130.1.1 na interfejsie E0, gdyż do sieci 
130.130.1.0/24 wysyła pakiety unicast przez ten interfejs

• ponieważ od nadawcy 130.130.1.10 pakiet multicast dotarł na 
inny interfejs niż E0, ruter nie przyjmuje go
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RPF – przykład 2
• źródło przykładu: książka J. F. Kurose, K. W. Ross „Computer Networking – A Top-Down 
Approach Featuring the Internet”
• linie oznaczają połączenia fizyczne pomiędzy ruterami
• linie grube opisują najkrótsze ścieżki do źródła pakietu wyznaczone przez mechanizm 
wyboru trasy unicast

LAN

źródło
pakiet zostanie przekazany dalej

pakiet nie zostanie przekazany dalej
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RPF - zastosowanie

• RPF stanowi prosty mechanizm propagowania 
pakietów multicast bez tworzenia pętli

• RPF stosuje się najczęściej w obszarach, w których 
wiele ruterów utrzymuje daną grupę IP; w takich 
środowiskach można założyć, że każdy ruter jest 
zainteresowany otrzymywaniem pakietów multicast

• mechanizm RPF może być optymalizowany przez 
odłączanie poddrzew ruterów, które nie utrzymują 
danej grupy IP
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Protokół IGMP
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IGMP - podstawy
• pełna nazwa angielska - Internet Group Management Protocol
• wiadomości IGMP są kapsułkowane w pakietach IP
• IGMP działa w sieci LAN i zarządza składem grup; pozwala na 

dołączanie do grup lub usuwanie z nich komputerów

LAN

protokół wyboru trasy dla ruchu multicast,
np. PIM, DVMRP, MOSPFIGMP
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IGMP v1
• ruter okresowo odpytuje komputery, czy nadal są 

zainteresowane członkowstwem w danej grupie
• ruter używa do tego komunikatów IGMP Query, wysyłanych 

pod adres 224.0.0.1 (grupa all-hosts)
• przynajmniej jeden komputer odpowiada, wysyłając po 

losowym czasie pod adres danej grupy komunikat IGMP
Report (pozostałe komputery z grupy również odbierają tę 
wiadomość i wtedy rezygnują z wysyłania własnej 
odpowiedzi); ruter wie wówczas, że powinien utrzymywać tę 
grupę i kierować do niej właściwy ruch multicast oraz 
ogłaszać ją innym ruterom

• po upływie pewnego okresu i braku odpowiedzi od 
komputerów, ruter usuwa daną grupę

• brak mechanizmu jawnego opuszczania grupy
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IGMP v2

• IGMPv2 działa podobnie jak IGMPv1, jednak 
dodatkowo posiada mechanizm jawnego 
opuszczania grupy

• komputer opuszczający grupę wysyła pod adres 
224.0.0.2 (grupa all-routers) komunikat IGMP
Leave, zawierający adres opuszczanej grupy

• ruter reaguje, wysyłając pod adres opuszczonej 
przez komputer grupy wiadomość IGMP Group-
Specific Query, by poznać, czy istnieją jeszcze w 
sieci komputery zainteresowane tą grupą
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Rodzaje protokołów wyboru trasy dla 
ruchu IP multicast

• dense mode – protokoły z tej grupy zakładają duże skupienie 
(zagęszczenie) ruterów ruchu multicast na danym obszarze.
Najczęściej stosowaną strategią propagacji pakietu multicast
jest RPF, stosowany dla drzewa, którego korzeń stanowi 
nadawca pakietu (ang. source-based tree).
Drzew jest tyle, ilu jest nadawców pakietów multicast

• sparse mode – protokoły tego typu zakładają, że rutery ruchu
multicast są bardzo rozproszone.
Do propagacji pakietu multicast obliczane jest drzewo, którego 
korzeń stanowi wyróżniony węzeł, nazywany RP (ang.
Rendezvouz Point); węzeł ten pośredniczy w wymianie 
informacji o nadawcach i odbiorcach pakietów multicast
W danej grupie istnieje tylko jedno współdzielone drzewo z 
korzeniem w węźle RP (ang. shared tree)
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Przykłady protokołów wyboru trasy dla 
ruchu IP multicast

• DVMRP (ang. Distance-Vector Multicast Routing Protocol) –
wyznacza trasy dla ruchu multicast w oparciu o trasy unicast
protokołu RIP; należy do grupy dense-mode

• MOSPF (ang. Multicast OSPF) – wyznacza trasy dla ruchu
multicast w oparciu o trasy unicast protokołu OSPF; należy do 
grupy dense-mode

• PIM (ang. Protocol Independent Multicast) – wyznacza trasy dla 
ruchu multicast w oparciu o trasy unicast pozyskane przez dowolny 
mechanizm (RIP, OSPF, trasy statyczne itd.)
Istnieją dwie odmiany protokołu PIM: PIM Sparse Mode (w 
skrócie PIM-SM) oraz PIM Dense Mode (PIM-DM)
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PIM

• PIM-DM – należy do grupy dense mode; został 
zaprojektowany dla niewielkich geograficznie 
sieci (np. sieć przedsiębiorstwa); realizuje RPF z 
jedną optymalizacją – można odcinać te gałęzie 
drzewa, w których żaden ruter nie utrzymuje danej 
grupy

• PIM-SM – należy do grupy sparse mode; został 
zaprojektowany dla sieci WAN; podstawowym 
celem jest minimalizacja liczby ruterów, które nie 
utrzymują grupy IP, a pomimo tego otrzymują 
pakiety multicast adresowane do tej grupy
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MBone
• MBone (ang. Multicast Backbone) to globalny zbiór sieci przenoszących ruch

multicast; aby móc przesyłać pakiety multicast w odległe miejsca, należy 
dołączyć się do MBone

• MBone to zbiór wielu obszarów obsługujących ruch multicast (tzw. „wysp”), 
podzielonych przez sieci nie przenoszące pakietów multicast

• komunikacja multicast pomiędzy „wyspami” odbywa się za pomocą 
tunelowania - pakiety multicast przenoszone są wewnątrz pakietów unicast

• w MBone stosowany jest protokół DVMRP
• MBone przestanie być potrzebny, gdy w całej sieci Internet będzie 

przenoszony ruch multicast

wyspa

tunel
...
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Konfigurowanie IGMP i PIM
w ruterach Cisco
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Podstawowe konfiguracje

Włączenie wyboru tras dla ruchu multicast
(config)# ip multicast-routing

Włączenie protokołu IGMP w interfejsie:
(config-if)# ip igmp version [1|2]

(Opcjonalnie) Dołączenie interfejsu do grupy IP:
(config-if)# ip igmp join-group <adres grupy>

Diagnostyka protokołu IGMP:
#show ip igmp ...
#debug ip igmp ...
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Konfigurowanie PIM w ruterach 
Cisco

Włączenie protokołu PIM-DM w interfejsie:
(config-if)# ip pim dense-mode

Włączenie protokołu PIM-SM w interfejsie:
(config-if)# ip pim sparse-mode
Konfiguracja statycznego adresu węzła RP dla PIM-SM:
(config)# ip pim rp-address <adres IP> ...

Diagnostyka protokołu PIM:
#show ip mroute
#show ip pim neighbor
#show ip pim interface
#show ip pim bsr (dla PIM-SM)
#show ip pim rp (dla PIM-SM)
#debug ip pim
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Trasa multicast - notacja
(S, G) – trasa dla ruchu od nadawcy S do grupy G
(*, G) – trasa dla ruchu od dowolnego nadawcy do grupy G
Incoming interface – interfejs wejściowy
Outgoing interface list – zbiór interfejsów 
wyjściowych
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Zadania
1. Uruchom znaną Ci aplikację grupową w obrębie jednej sieci LAN.

Niech wybrane węzły pełnią rolę nadawców, a pozostałe – rolę 
odbiorców. Przykładowa aplikacja – program wb (ang. White 
Board), dostępna pod adresem ftp://ftp.ee.lbl.gov/wb

LAN

ftp://ftp.ee.lbl.gov/wb
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Zadania
2. W środowisku ukazanym poniżej skonfiguruj protokoły IGMPv2

oraz PIM, tak by rutery przenosiły pakiety multicast i by dzięki
temu komputery znajdujące się w różnych sieciach LAN mogły
korzystać z aplikacji grupowej. Wykonaj następujące zadania:
a) konfiguracja protokołu PIM-DM
b) konfiguracja protokołu PIM-SM ze statycznym adresem RP
c) konfiguracja protokołu PIM-SM z dynamicznie wybieranym
węzłem RP (mechanizm BSR).
Używając poleceń diagnostycznych, zaobserwuj pracę protokołów
IGMP i PIM. Zwróć szczególną uwagę na zawartość tablic tras
ruterów.

R1 R2

LANLAN PIM
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Pytania
1. Dlaczego w tablicy tras dla ruchu multicast nie ma parametru

„brama”? Dlaczego obecne są tam parametry Incoming
interface oraz Outgoing interfaces?

2. Protokół PIM-SM umożliwia ruterom przełączenie się z
topologii drzewa współdzielonego do drzewa z korzeniem
w węźle nadawcy. Kiedy zachodzi takie przełączenie?

3. W jakich środowiskach sieciowych protokół PIM-SM jest
bardziej efektywny od PIM-DM? Dlaczego?
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