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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací třech laboratorních úloh pro 
studenty předmětu MNSB, zaměřených na procvičení základů počítačových sítí, přesněji 
konfigurací sítě LAN a problematikou IP adresování a směrování. K procvičování 
laboratorních úloh je využit lokální desktopový simulátor počítačových sítí CCENT Network 
Visualizer, ve kterém je pomocí grafických objektů prováděno vytvoření počítačových sítí, 
které se v rámci laboratorní úlohy konfigurují a posléze diagnostikují. Simulátor doplňuje 
software po podporu výuky ve formě webových stránek, kde jsou uvedeny návody pro 
jednotlivé laboratorní úlohy, výsledky jejich řešení, uvedení příkladů. Je zde také možnost 
provádět testy, které jsou jejich součástí, včetně vyhodnocení odpovědí. Simulátor spolu 
s doplňujícím software je studenty spouštěn ve virtuálním stroji VMware, tudíž je rozebrána  
i implementace software na počítačové stanice. 

Abstract 

This work describes design and practical realization of three laboratory works for students of 
MNSB. These works are aimed to practice basics of computer networks, especially the 
configuration of LAN, IP addressing and routing. Local desktop simulator of computer 
networks CCENT Network Visualizer is used as a training program. Networks are created 
with the help of several graphical objects, which are configured and diagnosed as a part of 
this lab work. Additionally there is software that supports studying in the form of web pages, 
where the lab tasks are mentioned with correct results and some examples. Also the 
possibility of taking included tests and evaluation of answers. The simulator combined with 
the software is run by students on VMware virtual machine, so the work deals as well with 
the implementation on computer workstations. 
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1 Úvod 
V době rozmachu informačních technologií nás počítače a počítačové sítě stále více a více 
obklopují, můžeme se s nimi setkat jak ve velkých podnicích s mnoha a mnoha počítači, ve 
školách, bankách, tak i v domácnostech o dvou či více počítačích. Jen těžko si dnes 
dovedeme představit větší firmu, která by se obešla bez možnosti sdílení výpočetních            
a datových prostředků mezi zaměstnanci. Také přístup ke globální síti Internet je dnes již 
bezmála běžnou záležitostí. Pro studenty vysoké školy oboru telekomunikací je tedy přímo 
nutností seznámit se s problematikou počítačových sítí a porozumět všem základním pojmům 
z této oblasti.  
 

Úkolem této práce je stručné uvedení problematiky fungování LAN (Local Area 
Network –lokální počítačová síť) a WAN (Wide Area Network –rozlehlá počítačová síť),         
spolu s vytvořením třech laboratorních úloh, které se budou simulovat pomocí software 
CCENT Network Visualizer. A to tak, aby byly splnitelné do 90 minut i studenty, kteří 
s uvedeným software nikdy nepracovali. První laboratorní úloha má být zaměřená na 
základní provozní úkoly v sítích LAN a seznámení studenta se simulačním prostředím. 
Druhá a třetí úloha má být zaměřená na základní provozní úkoly v sítích WAN s postupným 
doplňováním znalostí konfigurace síťových zařízení Cisco, které se v simulačním prostředí 
používají 
 

Součástí práce má být také implementace výukového software v počítačové 
laboratoři, kdy bude využito virtuálního stroje VMware. Výukový software CCENT Network 
Visualizer bude doplňovat software pro podporu výuky ve formě webových stránek, který 
bude vytvořen jako součást bakalářské práce, přičemž tento bude obsahovat teoretické úvody 
a zadání v elektronické podobě, dále také možnost provedení a vyhodnocení testu, spolu 
s řešeními otázek jednotlivých laboratorních úloh.  

1.1 Definice sítě 
Síť je spojením určitého hardwaru, softwaru a kabelů (vodičů), které společně umožňují 
vzájemnou komunikaci různých výpočetních zařízení. Tato výpočetní zařízení jsou také 
nazývána uzly sítě  [1, 2].  

 
První počítačové sítě začaly vznikat v 70. letech 20 stol. a důvod jejich vzniku je 

jednoduchý, neboť vychází z potřeby sdílení obrovského množství dat, které se na 
jednotlivých počítačích a serverech nachází, za předpokladu, že budou dostupné za 
minimální čas a z jakéhokoliv místa na světě. Z tohoto důvodu se postupným vývojem, od 
připojování k velkým sálovým počítačům pomocí terminálu, přes propojování několika málo 
počítačů do menších sítí LAN, přešlo až k propojování celých oblastních sítí WAN, které 
tvoří dnešní Internet [1]. 

1.2 Desktopové simulační nástroje 
Z důvodů značné finanční náročnosti na vybudování kvalitní laboratoře k výuce 
počítačových sítí za pomocí reálných síťových prvků, je vhodné maximálně využít 
simulačních nástrojů, které nejsou tolik finančně náročné, při zachování kvality výuky. To 
zejména při výuce základů, kdy není nutné pracovat na reálných zařízeních, ale je snaha 
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studentům co nejvíce dostat do povědomí problematiku počítačových sítí pro jejich další 
vývoj a práci. Simulační nástroj může také do značné míry zkrátit čas na výuku, který by byl 
potřeba v případě výuky na reálných zařízeních, neboť je možné studentům předložit již 
navrženou, případně částečně nebo plně nastavenou topologii sítě. 
 

Cisco Networking Academy je komplexní e-learningový vzdělávací program, který 
umožňuje studentům získávat hodnotné informace a vzdělání z oboru komunikačních 
technologií [3]. Tento program využívá velmi kvalitní nástroj Packet Tracer, který je lokální 
desktopovou aplikací s možností sestavení libovolné síťové topologie a konfigurace 
jednotlivých virtuálních prvků spolu s diagnostikou provozu v síti [4]. Dalším ze simulátorů 
je například Emulátor Boston Software RouterEMU, tento však není tak intuitivně a kvalitně 
zpracovaný jako Packet Tracer, nebo dále popisované simulátory z dílny RouterSim. 

 
Simulátory RouterSim 
 

Do značné míry podobnými a dalšími známými desktopovými simulátory určenými 
pro Cisco Networking Academy jsou CCENT, CCNA a BSCI Network Visualizery od 
společnosti RouterSim. Ty jsou v základu stejné, pouze jsou svojí možnou funkčností 
rozděleny podle stupňů certifikace Cisco akademie, tudíž je na nich možné provádět 
konfigurace pouze do určitého stupně z důvodu absence některých příkazů.  
 

• CCENT- verze je určená k výuce základní problematiky sítí, jako je problematika 
instalace sítě a řešení problémů v menších sítích spolu se základy síťové bezpečnosti. 

 
• CCNA- verze oproti CCENT více robustnější, podporuje až 500 možných příkazů      

a přes 190 laboratorních úloh, které jsou více zaměřeny na složitější operace v sítích. 
 

• BSCI- verze je nejrobustnějším simulátorem v řadě, podporuje až 600 možných 
příkazů a přes 230 laboratorních úloh [5].  

 
U uvedených simulátorů se buduje a konfiguruje simulační počítačová síť, resp. její 

model na pracovní ploše, tak lze přehledně získat povědomí o topologii, způsobu propojování 
a konfiguraci dané sítě.  

 
V tomto projektu bude věnována pozornost simulátoru CCENT Network Visualizer, 

který je s oblibou často používán k výuce předmětů z oblasti počítačových sítí na VUT Brno. 

2 CCEN Network Visualizer 

2.1 Základní informace 

CCENT Network Visualizer 6.0, někdy také zkráceně uváděný pod názvem RouterSim, je 
lokálním desktopovým simulátorem primárně určeným k výuce problematiky počítačových 
sítí v rámci základního kurzu CCENT Cisco Network Academy. Lze jej tedy využít 
například k výuce propojování síťových zařízení, nauce základní konfigurace těchto zařízení 
pro funkční použití v LAN. Primárně je však určen k výuce konfigurace směrovačů               
a přepínačů. Je tedy možno provádět i složité konfigurace, jako například propojení               
a směrování mezi více LAN s využitím směrovacích protokolů jako jsou RIP, RIP2, nebo 
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IGRP. Je možné použití i linkových protokolů typických pro některé WAN sítě, například 
PPP nebo Frame Relay. 
 

 Jedná se tedy o výukový software sloužící k simulacím počítačových sítí a lze jej 
velmi snadno použít k získání potřebné praxe v instalaci a odstraňování problémů, spojených 
s návrhem a budováním síti LAN a WAN. To napomáhá studentům lépe se zorientovat 
v dané problematice s možností okamžitého praktického vyzkoušení bez nutnosti používat 
reálná a nákladná zařízení. 

 
Přestože se jedná o verzi, která je do určité míry omezená svojí funkčností, například 

absencí protokolu OSPF, ale pro potřebu výuky základů počítačových sítí je dostatečná. Jak 
již bylo zmíněno, simulátor je primárně určen k výuce Cisco akademie (Cisco CCENT™ 
640-822 exam) a je tedy zaměřen na práci se zařízeními Cisco [5].  
 

Vhodný pro výuku: 
• Zájemců o certifikát Cisco® CCENT™ 640-822 exam 
• Pracovníkům z oblasti síťových technologií 
• Studentům středních a vysokých škol 

2.2 Nástroje simulátoru 

Simulátor obsahuje několik velmi zajímavých nástrojů, které se dají použít jak k přípravě 
výuky, tak k testování znalostí studentů. Zároveň obsahuje i nástroje sloužící jako určitá 
nápověda pro řešitele laboratorních úloh.  
 

Laboratorní úlohy a praktická cvičení lze tedy v tomto software jak vytvářet, tak           
i upravovat stávající, což je zejména vhodné pro instruktory laboratorních cvičení.  
 

• Net Assessment– umožňuje generovat náhodná poškození libovolně zvoleného 
výchozího modelu sítě a zadat je studentům k opravě. Následně vypracované úlohy 
pomocí přidruženého nástroje Assess velmi rychle kontrolovat. 

 
• Grade Me– slouží k vyhodnocení práce studenta na laboratorních úlohách, které jsou 

přímo součástí software. 
 

• Net Configs– umožňuje získat přehled o nastavení IP adres zařízením a portům. 
 

• Net Packet monitor– jednoduchý nástroj sloužící k analýze síťového provozu 
v rámci simulátoru, v praxi by takovýmto nástrojem byla například aplikace Wire 
Shark. 

 
• Net Detective– pomáhá jako nápověda při řešení problémů se sítí, kdy studentům 

v textové podobě upozorňuje na nedostatky, které zcela jistě znemožňují funkčnost 
namodelované a nakonfigurované sítě. 

 
• Supported Commands– lze zobrazit u jednotlivých zařízení. Takto lze zjistit 

dostupnost a použití příkazů pro dané zařízení v rámci simulačního software CCENT 
Network Visualizer 6.0. 
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2.3 Možnosti simulátoru 

Simulátor umožňuje použít k simulacím dva typy směrovačů a pět typů přepínačů Cisco, dále 
je možné použití jednoduché klientské stanice. Jednotlivé prvky sítí lze propojovat pomocí 
UTP kabelu pro Ethernet, Fast Ethernet a Gigabit Ethernet, přičemž směrovače je také 
možno propojovat pomocí Sériové linky. Vše podle potřeby konkrétní úlohy. Směrovače          
a přepínače lze konfigurovat pomocí terminálu. U klientských stanic lze pomocí dialogového 
okna nastavovat síťové rozhraní (IP adresu, masku sítě a výchozí bránu), nebo použít 
příkazovou řádku. Tu je vhodné použít k ověřování komunikace mezi stanicemi. Navíc se lze 
připojit z jednoho zařízení na druhé pomocí virtuálního terminálu Telnet. 

 
 
Směrova če: 

• Cisco 2621, 2811 
 

 
Přepínače: 

• Cisco 1900, 2950, 2960, 3550, 3560 
 

2.3.1 Obsah software 

• Studijní materiály 

• Praktická cvičení 

• Laboratorní úlohy 

Software včetně dokumentace a laboratorních úloh je psán v anglickém jazyce. Laboratorní 
úlohy jsou primárně zaměřeny na získáni znalostí ke zmiňovanému certifikátu Cisco, tedy 
k výuce dovedností v problematice počítačových sítí. Součástí balíku jsou také návody pro 
obsluhu software, zejména pro obsluhu nástroje Net Assesment. 

2.3.2 Laboratorní úlohy dostupné v software 

Lab 1.x: RouterSim Network Environment 
-obsahuje výuku základního ovládání software Network Visualizer, tj. 
vytvoření pracovní plochy, přidávání zařízení na plochu, jejich propojování, 
způsoby propojení zařízení a základní nastavení software. 

 
 Lab 4.x.: Cisco IOS 

-rozebírá přístup do operačního systému směrovačů a přepínačů Cisco, 
základní nastavení rozhraní, nastavení IP adres, zabezpečení přístupu. 

 
 Lab 5.x.: IP Routing 

-obsahuje informace o způsobu nastavení směrovačů pomocí SDM (Security 
Device Manager), což je webové rozhraní usnadňující konfiguraci (v této 
verzi značně omezeno nastavení). Dále konfiguraci směrovače pro funkci 
směrování pomocí statického směrování, směrování pomocí protokolu RIP      
a RIPV2. Také příklad pro konfiguraci DHCP serveru. 

 
 Lab 6.x.: Managing a Cisco Internetwork 

-správa Cisco zařízení, jako jejich zálohování a použití hyperterminálu. 
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 Lab 8.x: Configuring the Catalyst Switch 
  -informace o základním nastavení přepínače 2960. 
 
 Lab 11.x: NAT-PAT 
  -konfigurace funkce NAT a PAT. 
  

Lab 14.x: Cisco Wide Area Network 
-návody ke konfiguraci směrovačů používajících k přenosu dat protokoly PPP 
a Frame Relay ve WAN sítích. 

 
 Lab 16.x Net Assessment 
  -návody k vytváření testovacích sítí a jejich kontrolu po vypracování [6].  
  

Z uvedeného přehledu laboratorních úloh popsaných v dokumentaci a z absence 
mnoha příkazů je zřejmé, že je určen k výuce několika základních znalostních částí                 
a problematiky počítačových sítí. To znamená, že se student nejprve naučí ovládat software 
Network Visualizer, propojovat vložená zařízení, dále je student seznámen se základním 
nastavením směrovačů, přepínačů, přidělování IP adres. V následujících uvedených 
laboratorních úlohách již využívá tyto znalosti ke konfiguraci složitějších konstrukcí, 
například sítě LAN s DHCP serverem, nastavení směrovacích protokolů a další.    

2.4 Uživatelské rozhraní 

Po spuštění software pomocí zástupce na ploše je zobrazeno uvítací okno obr. 2.1, pomocí 
nějž lze zobrazit nápovědu k instalaci obr. 2.2 a licencování produktu, správu licencí              
a tlačítko Net Visualizer Screen, kterým lze spustit simulační prostředí obr. 2.3.  

 

 

 
 

Obr. 2.1:  Uvítací okno 
 

 
 

Obr. 2.2:  Okno nápovědy 
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 Obr. 2.3:  Simulační prostředí 
 

Vlastní simulační prostředí je složeno ze třech částí, horního menu sloužícího 
k obsluze prostředí, nástrojové lišty, sloužící k rychlému vkládání objektů a obsluze 
prostředí, a dále z pracovní plochy, ve které je možno pracovat s vloženými objekty. Tyto 
objekty je možno na pracovní ploše jednoduše přesouvat pomocí myši. Modely sítě je možno 
vytvářet a ukládat, nebo načítat z uložení, popřípadě tisknout.  

 
Pomocí tlačítka Labs lze přistoupit k dokumentaci software uvedené v kapitole 2.3.2. 

Ta je řešena jako webové stránky zobrazující se v místním webovém prohlížeči. 
V dokumentaci je rozebráno ovládání software a možné konfigurace zařízení. Najdeme zde   
i možnost vyvolat již vytvořené praktické scénáře nebo instrukce k individuálním 
laboratorním úlohám, jež jsou určeny k samostatnému procvičování. U praktických scénářů 
je navíc možnost zobrazení zadání úkolu i nápovědy k řešení, to se zobrazí jako webová 
stránka při načtení modelu zvolené laboratorní úlohy U praktických scénářů je také možné 
nechat si svoji práci zkontrolovat tlačítkem Grade Me. 

3 Návrh laboratorních úloh 
Jelikož není možné, z důvodu značné rozsáhlosti tématu, jako součást bakalářské práce 
hlouběji rozebírat problematiků počítačových sítí, je problematika LAN a WAN sítí uvedená 
vždy jako součást laboratorní úlohy. Přičemž teoretický úvod laboratorních úloh je zároveň 
zaměřen na základní provozní úkoly, které mají studenti v rámci dané laboratorní úlohy 
provést a osvojit si je. Další informace k problematice jsou rozebírány na přednáškách 
v rámci výuky předmětu MNSB. Na závěr každé laboratorní úlohy má také student za úkol 
provést určité změny v nastavení, zamyslet se nad jejich důsledky, dát si je do souvislostí,     
a na základě toho zodpovědět otázky uvedené na konci úlohy. Součástí laboratorní úlohy je 
vždy také 10 testových otázek, které se týkají probraného tématu. Zodpovězení otázek 
k vypracování laboratorní úlohy a správné odpovědi k testovým otázkám jsou uvedeny 
v příloze 4. na DVD. Pro snazší přístup studentů k návodům laboratorních úloh, jsou návody 
také zpracovány v elektronické podobě –Webové centrum MNSB, spolu s možností nechat 
okamžitě vyhodnotit 10 testových otázek, které jsou jejich součástí. 
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3.1 Návrh laboratorní úlohy pro LAN 

V první laboratorní úloze zaměřené na základní provozní úkoly v sítích LAN bude student 
seznámen s problematikou komunikace uzlů v sítích LAN pracujících na technologii 
Ethernet. A to jak pomocí fyzických adres, tak pomocí logických adres (IP adres). Seznámen 
s aktivními prvky, používanými v lokálních sítích. Uveden do problematiky veřejných           
a privátních IP adres, přidělování IP adres uzlům staticky a pomocí DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol ) serveru, neboť statické a dynamické přidělování IP adres je 
hlavním úkolem praktické části úlohy.  
 

Student má tedy za úkol prakticky realizovat vytvoření lokální sítě tak, aby spolu 
mohly stanice komunikovat, přičemž pro nastavení jejich IP adres použije statické                  
a dynamické přidělování IP adres. Dynamické je realizováno pomocí DHCP serveru, který je 
realizován jako součást směrovače. Součástí první laboratorní úlohy je také naučit studenty 
pracovat se simulačním software CCENT Network Visualizer tak, aby byli schopni sami 
vytvořit zadaný model počítačové sítě a provést patřičná nastavení dle zadání laboratorní 
úlohy.   

3.2  Návrh laboratorní úlohy pro WAN 1 

Ve druhé laboratorní úloze zaměřené na základní provozní úkoly v sítích WAN je student 
seznámen se základní definicí a vlastnostmi sítí WAN. Dále je seznámen s protokolem IP, 
v rámci něhož je následně rozebrána teorie adresování a směrování v IP sítích, včetně 
uvedení názorných příkladů. Součástí teoretického úvodu úlohy je i rozebrání možných 
způsobů propojování sítí WAN na fyzické a linkové vrstvě. V přiloženém oddílu o Network 
Visualizeru již nejsou rozebírány základní způsoby ovládání a nastavení tohoto software, 
neboť jsou již známy z předchozí laboratorní úlohy. Je ale rozebrán způsob propojování 
směrovačů pomocí sériového rozhraní a pro tuto laboratorní úlohu je v návodu Network 
Visualizeru také uveden postup nastavení statického směrování, které je uvedeno 
v teoretickém úvodu. 
 

V praktické části má student za úkol vybudovat model sítě, který je uveden v zadání 
úlohy -jedná se o tři sítě LAN propojené sériovou linkou. Směrovače těchto síti mají být 
následně pomocí statického směrování nastaveny tak, aby byla funkční komunikace mezi 
jednotlivými sítěmi LAN, toto má student následně ověřit. Součástí zadání je také úkol, který 
bezprostředně souvisí s nastavením směrovače pomocí statického směrování. Z tohoto úkolu 
vyplynou určité skutečnosti, které má student na základě znalostí z teoretického úvodu 
objasnit v jedné z přiložených otázek k vypracování laboratorní úlohy. 

3.3 Návrh laboratorní úlohy pro WAN 2 

Ve třetí laboratorní úloze zaměřené na dynamické směrování, resp. směrovací protokoly 
v sítích WAN, je student seznámen s tím, co směrovací protokoly jsou, jaké mají úkoly 
v rámci potřeb směrování. Dále jsou seznámeni se základním rozdělováním směrovacích 
protokolů, přičemž je rozebrána teorie Distance-Vector protokolů včetně uvedení příkladů 
jejich fungování, stejným způsobem je rozebrána teorie Link-State protokolů včetně uvedení 
příkladů jejich fungování. Neboť v praktické části má student za úkol realizovat propojení 
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směrovačů pomocí směrovacích protokolů RIP v.1 a RIP v.2. O těchto protokolech podány 
bližší informace včetně porovnání, výhod nevýhod atd. 
 

V praktické části mají studenti za úkol dokončit rozpracovanou konfiguraci sítě na 
základě znalostí z předchozích úloh a následně na nich realizovat použití směrovacích 
protokolů RIP v.1 a RIP v.2, a to tak, aby byly zřejmé rozdíly mezi verzí RIP v.1 a RIP v.2, 
zejména pak možnost používat beztřídní adresaci sítí při použití RIP v.2. Přičemž jejich 
úkolem je také sledování provozu a odstraňování chyb při konfiguraci celé zadané sítě. 

4 Implementace 
Implementace prostředí pro výuku předmětu MNSB v laboratoři k tomuto určené, je řešena 
za pomoci virtuálního stroje VMware, ve kterém je provozován operační sytém Microsoft 
Windows XP Profesional SP3. V tomto je nainstalován námi používaný software CCENT 
Network Visualizer 6.0, ve kterém studenti provádí simulace zapojení počítačových sítí         
a jejich konfiguraci, tak jak mají za úkol v jednotlivých laboratorních úlohách. Dále je 
z plochy operačního systému zpřístupněno Webové centrum MNSB, které studentům slouží 
jako zdroj informací k předmětu MNSB.  

4.1 Hardware a operační systém 

4.1.1 Hardware počítačů v laboratoři 

Počítače v laboratoři určené pro výuku laboratoří předmětu MNSB jsou v počtu 26kusů         
a mají následující hardware:  
 

• CPU:     Intel® Core™ 2CPU 1,86GHz 
• RAM:    1GB 
• DISK: 23,5GB (FAT32) 

4.1.2 Operační systém 

Operační systém nainstalovaný na těchto počítačích je Windows XP Profesional 
s hromadnou licencí VUT Brno. Přihlášení studentů do systému je řešeno pomocí vlastních 
studentských účtů, přidělených VUT Brno. Na počítačích je nainstalován software VMware 
Player, pomocí kterého si studenti spouští virtuální stroj.  

4.1.3 VMware 

VMware Player je freewarovým přehrávačem virtuálních operačních systémů. S jeho pomocí 
je na počítači schopno, na sobě nezávisle, pracovat více operačních systémů, a to i zároveň. 
Této skutečnosti se hojně využívá ve výuce operačních systémů a aplikací. Prostředí software 
VMware je uvedeno na obrázku 4.1. Plochu operačního systému spuštěného ve virtuálním 
stroji lze zobrazit v režimu Full screen, tak aby plnohodnotně překryla plochu výchozího 
operačního systému. Běh virtuálního stroje lze jednoduše ovládat pomocí tlačítek Power, Off 



10  

a Suspend. Přístup k počítačové síti z virtuálního stroje je řešen pomocí NAT mezi 
hostitelským systémem a virtuálním strojem. Z důvodu jednotného systému, zjednodušení 
nastavení, případné správy a licencí software, je na každý z počítačů nahrána kopie 
virtuálního stroje, který si studenti pomocí VMware spouští a v něm dále provádějí úkoly 
spojené s výukou. 
 

Operační systém nainstalovaný ve virtuálním stroji je Microsoft Windows XP 
Profesional SP3. Z pohledu licenčních zákonů pro tento operační systém je nutné dodržet 
požadavek na to, aby každá instalace tohoto OS byť i v rámci použití ve virtuálním stroji 
měla vlastní licenci. Toto je v našem případě splněno použitím hromadné licence, kterou 
vlastní VUT Brno.  
 

Z instalačních souborů OS byly nejprve pomocí freewarového software nLite 
odstraněny součásti, které nejsou potřebné, například Outlook Express, Windows Messenger 
a další. Tímto byla velikost instalace Windows zmenšena na cca. 1,9GB, tím pádem nejsou 
kladeny takové nároky na hardware a je zajištěn plynulý běh virtuálního stroje. Nastavení 
operačního systému a uživatelského prostředí pro studenty je možné pomocí VMware uložit 
tak, aby při startu virtuálního stroje došlo automaticky k obnovení tohoto uloženého 
nastavení. Tím pádem bude systém zůstávat jednotný a čistý po celou dobu provozu výuky 
laboratorních cvičení. 

 
 

 
 

Obr. 4.1:  Virtuální stroj VMware 
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4.2 Network Visualizer 

CCENT Network Visualizer 6.0 je nainstalován s update na verzi 6.0.6 (březen ´09). Jedná se 
o produkt společnosti RouterSim, která se zaměřuje na produkci software a výukových 
materiálů určených k výuce správy síťových zařízení firmy Cisco a ke zkouškám k získání 
Cisco certifikátů pro správce počítačových sítí. Více informací je možno získat na stránkách 
společnosti www.routersim.com. 

 
Pro účely výuky bylo zakoupeno 27 licencí tohoto software. Jelikož je virtuální stroj 

pouze okopírován na ostatní počítače, je Visualizer na všech počítačích nainstalován pod 
jediným licenčním číslem a zbývající licence jsou nepřímo použity k pokrytí všech stanic 
potřebným počtem licencí. 

4.3 Webové centrum MNSB 

Aby měli studenti snazší přístup k návodům laboratorních úloh, byly vytvořeny webové 
stránky, které jsou uloženy přímo na disku virtuálního stroje. Tyto webové stránky jsou 
spustitelné v jakémkoliv běžném webovém prohlížeči (Testováno na Firefox 3.0.10 a Internet 
Explorer 7). V tomto případě se dají prohlížet pomocí IE 7, který je již součástí instalace 
operačního systému Windows.  
 

Webové centrum MNSB, uvedené na obrázku 4.2, zjednodušuje práci vyučujícího 
v laboratoři, kdy není nutné neustále tisknout návody laboratorních úloh, ale studenti je 
najdou přímo na svých počítačích. Díky elektronické verzi bylo také možno implementovat 
testování znalostí studentů pomocí testů, které si mohou nechat ihned vyhodnotit. Testy jsou 

 
 

 
 

Obr. 4.2:  Webové centrum MNSB 
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vždy zaměřeny na aktuálně probírané téma, ale není u nich řešeno zabezpečení proti 
možnosti opakovat test, ani není nijak řešena otázky vazby testu na studenta, neboť tyto testy 
mají pouze výchovný charakter. Z důvodu výchovného charakteru jsou také po vyhodnocení 
teoreticky správné odpovědi označeny zatržítkem nebo radiobuttonem, bez ohledu na to, 
které odpovědi byly zatrhnuty před vyhodnocením. Potom jsou studentem správně zatržené 
odpovědi označeny tučně zeleně, nesprávně zatržené pak tučně červeně, nezatržené 
nesprávné jsou beze změny, nezatržené správné tučně černě, viz. obr 4.3. 
 
 

 
Obr. 4.3:  Vyhodnocování odpovědí 

Webové centrum je psáno v jazyku HTML s využitím CSS stylů. Vyhodnocování 
otázek je řešeno pomocí JavaScriptu, přičemž je koncipováno tak, aby jeho ovládáni bylo co 
nejsnazší a webové stránky přehledné. 
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5 Lab. 1: Síť LAN s DHCP serverem 

5.1 Teoretický úvod 

5.1.1 Základní informace 

Sítě LAN jsou malého rozsahu co do fyzické rozlehlosti, to znamená, že pokrývají 
maximálně  několik budov. Jsou charakteristické svými vysokými přenosovými rychlostmi, 
v dnešní době je možné dosahovat rychlosti až 10Gbit/s, mezi uzly. K propojování 
jednotlivých uzlů se používá strukturovaná kabeláž z koaxiálních, UTP (kroucená dvojlinka) 
nebo optických kabelů. 

 
Tyto sítě jsou charakteristické i tím, že jejich vybudování a pozdější správu nejčastěji 

provádějí sami majitelé sítě na vlastní náklady. Jsou budovány za účelem jednoduché správy 
v rámci jednoho subjektu, kterými mohou být domácí síť o dvou počítačích, přes firmy 
s několika počítači a serverem, až po rozsáhlejší objekty například nemocnice či školy. Dále 
jsou budovány za účelem sdílení síťových prostředků, jako jsou diskové prostory, síťové 
tiskárny připojené buď přímo k síti, nebo sdílené některým z počítačů, za účelem sdílení 
připojení k síti Internet a mnoho jiných. 
 

V podstatě většina provozovaných lokálních sítí v současné době používá technologie 
Ethernet. Tato technologie se prosadila díky své jednoduchosti, levné implementaci a správě. 
Je založena na principu sdílení přenosového média všemi lokálními uzly, neboli zařízeními, 
které se v lokální síti nacházejí. Při odesílání dat z jednoho uzlu druhému není nutné 
navazovat spojení, neboť koncový uzel na základě informací obsažených v datovém rámci 
sám rozhoduje, zdali mu data náleží či nikoliv [7].  

 
Sítě LAN nejprve používaly protokoly IPX/SPX, v současnosti jsou nejvíce 

používané protokoly z rodiny TCP/IP.  

5.1.2 Určení LAN pomocí IP 

LAN je logicky určená síť nebo podsíť, pomocí IP adresy a masky tak, že každé číslo sítě 
reprezentuje jednu síť. Problematika IP adresování není součástí této úlohy, proto nám bude 
stačit, když si definujeme jednu logickou síť nad sítí LAN ve tvaru např. 192.168.1.0 
s maskou sítě 255.255.255.0. Číslo 192.168.1.0 je v tomto případě číslo sítě, číslo 
192.168.1.255 broadcast viz. kap. 5.1.3, pak z definice IP adres vyplývá, že v našem případě 
číslo sítě určuje jednu logickou síť s možným počtem 254 uzlů (stanic). Uzlům náležícím do 
této sítě tedy lze přiřadit IP adresy z rozsahu 192.168.1.1 – 192.168.1.254, tak aby spolu 
mohly komunikovat [1].  

 
Tab. 5.1:  Definice LAN 

Číslo sítě: 19.168.1.0
Maska sítě 255.255.255.0
Broadcast: 192.168.1.255
Max. počet stanic: 254
Rozsah IP stanic: 192.168.1.0 - 192.168.1.254  
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Obr. 5.2:  Síť LAN 

Fyzicky je síť LAN určena množinou všech uzlů, které jsou propojeny přenosovými 
médii a patří do stejné logické sítě [1]. 

5.1.3 Komunikace síťových rozhraní 

U Ethernetu je přístup uzlů ke sdílenému médiu (dříve např. koaxiálnímu kabelu) náhodný, 
myslí se tím, že stanice mohou začít vysílat v libovolnou chvíli, aby ale nedošlo ke kolizi 
tím, že dva nebo více uzlů začne vysílat zároveň, používá Ethernet metodu CSMA/CD 
(Carrier Sense with Multiple Access and Collision Detection), neboli metodu 
mnohonásobného přístupu k médiu s nasloucháním nosné a detekci kolizí. Znamená to, že 
uzel naslouchá na sdíleném médiu provoz, pokud je volno a má data k odeslání, začne 
okamžitě odesílat. Jestliže se však i jiný uzel rozhodl ve stejnou dobu, že začne své vysílání, 
dojde ke kolizi. Stanice je schopna sama detekovat kolizi, pokud je rozdíl mezi signálem 
stanicí vysílaným a signálem zároveň stanicí přijímaným. O kolizi následně informuje ostatní 
stanice signálem JAM (Jamming -blokování). Všechny stanice přeruší vysílání a pokusí se 
odeslat data po libovolně dlouhé době znovu. Jestliže jedna stanice vodič/vodiče používá 
k vysílání a ostatní stanice jej požívají k příjmu, vytváří tyto uzly mezi sebou kolizní 
doménu. –V případě, že je kolizní doméně náleží velký počet uzlů, které spolu neustále 
komunikují, dochází ke kolizím častěji, a tak značně zpomalují komunikaci. Je tedy potřeba 
vhodným způsobem kolizní domény vytvářet s co nejmenším počtem uzlů. 
 

Uzly v síti LAN postavené na technologii Ethernet spolu komunikují pomocí rámců, 
přičemž k adresaci používají MAC adresy, což jsou fyzické adresy, které síťovým kartám 
přidělil výrobce a jsou jedinečné. To velmi zjednodušuje a usnadňuje komunikaci v LAN 
sítích, neboť není nutné při průchodu každým uzlem provádět rozbalení rámce na paket v 
síťové vrstvě. Přepínače zjišťují pomocí protokolu ARP (Address Resolution Protocol) MAC 
adresy (Media Access Control) ostatních uzlů v síti tím způsobem, že záplavou (na MAC 
broadcast adresu FF:FF:FF:FF:FF:FF) zašlou ARP dotaz ve znění: jakou MAC adresu má 
zařízení s IP adresou x.x.x.x ? Rámec  označený touto speciální MAC broadcast adresou 
FF:FF:FF:FF:FF:FF akceptují všechny uzly, které patří do stejného segmentu jako zdroj 
dotazu, přičemž stanice s danou IP adresou zašle zpět svoji odpověď, přepínač, či jiná stanice 
ve stejné kolizní doméně z ní zjistí MAC adresu příslušné stanice a uloží si ji do své tabulky 
MAC adres i s údajem o portu na který odpověď přišla. Segment sítě zpravidla ohraničuje 
směrovač, který takový rámec nepropustí do jiného segmentu sítě. 
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Podobně jako záplavová broadcast adresa FF:FF:FF:FF:FF:FF u MAC adres, existuje 
i záplavová adresa u IP adres. Ta je určena jako nejvyšší možná IP adresa v síti/podsíti, 
nazývá se IP broadcast => broadcastová doména. V podstatě jde o to, že rámec, který je 
odesílán na Broadcastovou IP adresu má nastavenu MAC adresu příjemce MAC broadcast, 
tedy FF:FF:FF:FF:FF:FF, tím pádem je opět takovýto paket/rámec doručen všem uzlům 
nacházejícím se ve stejném segmentu sítě, jako odesílatel paketu. Tyto pakety mají nastavenu 
MAC adresu příjemce MAC broadcast, z tohoto důvodu taktéž neopouštějí vlastní segment 
sítě skrze směrovač [7].  
    

Stanice Přepínač

Hub

Stanice Stanice

Směrovač Směrovač

Stanice

Kolizní doména

Segment sítě/
broadcastová doména/
lokální síť

Přepínač

Obr. 5.3:  Kolizní domény, segmenty sítě/ broadcastové domény/ lokální sítě 

5.1.4 Aktivní prvky lokálních sítí 

Rozbočovač (Hub)– je centrálním prvkem, který přijatá data na jednom portu zopakuje na 
porty ostatní => rozšiřuje kolizní a broadcastovou doménu.  
 
Můstek (Bridge)– je dvouportové zařízení, sloužící k propojení dvou segmentů sítě na 
základě učení se MAC adres. Rozhoduje, zda data do druhého segmentu sítě propustit, nebo 
je ponechat v segmentu prvním. Můstek zmenšuje kolizní doménu, ale zvětšuje doménu 
broadcastovou. 
 
Přepínač (Switch)– je multiportový vysokorychlostní můstek, který umožňuje provádět 
paralelní propojení mezi několika porty, např. 1 a 2, 3 a 4. To značně zvyšuje propustnost 
centrálním prvkem. Pokud data ze dvou portů směřují současně do portu jediného, pak jsou 
tato data postupně ukládána ve vyrovnávací paměti a z ní odesílána po sobě. Jelikož tvoří 
kolizní doménu pouze dvě zařízení, lze oddělit vodiče kroucené dvojlinky pro příjem od 
vodičů pro vysílání, tím je možné zdvojnásobení komunikační rychlosti tzv. Full duplex. 
Odděluje kolizní domény, broadcastovou rozšiřuje. Porty mohou pracovat s různými 
přenosovými rychlostmi, tak lze například připojovat klientské stanice pomocí nižších 
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rychlostí a naopak několik přepínačů mezi sebou pomocí rychlejších portů. Díky uvedeným 
přednostem se jedná o nejčastěji používaný aktivní prvek v lokálních sítích. 

 
Směrovač (Router)– je v podstatě můstek pracující na síťové vrstvě. Na rozdíl od můstku 
obsahuje dvě tabulky, přičemž jedna obsahuje informace o MAC adresách přímo připojených 
uzlů, a druhá obsahuje seznam IP adres. Na základě těchto tabulek se následně rozhoduje na 
který port odešle svá data, popřípadě jestli data nenasměruje do jiné sítě přes jedno ze svých 
rozhraní. Směrovače slouží k propojování sítí LAN, kdy oddělují kolizní a broadcastovou 
doménu od jiné. Takže ke každému portu směrovače může být připojena jedna síť, přičemž 
se za síť považuje i síť definovaná mezi dvěma směrovači. Dále slouží k propojování 
vzdálených lokalit v sítích WAN. Jeho součástí již dnes běžně bývá DHCP server, DNS 
server, NAT, firewall a další programové vybavení umožňující řízení sítě. 

5.1.5 Propojování síťových zařízení 

Protože výrobci aktivních prvků vědí, že ethernetová karta v klientské stanici vysílá data na 
pinech 1 a 2  a přijímá na pinech 3 a 6, je to u portů aktivních prvků přesně naopak – z tohoto 
důvodu je potřeba použít přímý kabel. Naproti tomu pokud je potřeba propojit dvě klientské 
stanice navzájem, je potřeba propojit vysílací piny stanice jedné s přijímacími piny stanice 
druhé a naopak – k tomu je tedy nutno použít kabel křížený. Z předchozího textu vyplývá, že 
pokud potřebujeme propojit aktivní síťové prvky mezi sebou, je také nutné použít křížený 
kabel [1].  
 

 
Obr. 5.4:  Propojení kříženým kabelem 

 
Na tomto místě je vhodné zmínit, že většina dnešních aktivních síťových prvků je 

natolik inteligentních, že dokáží v případě potřeby sami rozhodnout, na které dvojici pinů 
budou vysílat, či přijímat. Není tedy nutno mezi kabely rozlišovat. Aktivní prvky                    
a ethernetové karty často také podporují různé přenosové rychlosti. Díky automatickému 
potvrzování rychlosti si zařízení na obou koncích kabelu mohou sami dohodnout správnou 
rychlost, a stejně tak se mohou dohodnout, jestli používat plný nebo poloviční duplex [1].  

5.1.6 Veřejné a privátní IP adresy 

Jednou ze základních myšlenek globální sítě (Internet) je, aby každý z uzlů vlastnil svoji 
jedinečnou IP adresu, ovšem s narůstajícím počtem uzlů docházelo ke značnému plýtvání IP 
adres, neboť nebylo možné účinně využít všechny IP adresy z institucím přidělených 
rozsahů, a přestože v dnešní době je snaha nahrazovat 32 bitové IP adresy protokolu 
IPv4 128mi bitovými protokolu IPv6, byl nejprve vytvořen způsob, jakým zajistit možnost 
duplikace IP adres, pokud se nacházejí v různých lokálních sítích. A to oddělení veřejných IP 
adres Internetu od privátních IP adres používaných v lokálních sítích, aplikací mechanizmu 
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NAT (Network Address Translating –překlad síťových adres) nebo Proxy serveru. Kdy spolu 
uzly v rámci lokální sítě komunikují pomocí privátních IP adres, ale směrem do veřejné sítě 
jsou skryty pod jedinou veřejnou IP adresou, která je nastavena na směrovači sloužícím 
k připojení lokální sítě do veřejné sítě Internet [8]. 

 
Z hlediska směrování je nutné, aby IP adresy používané pro účely privátních sítí 

nebyly zároveň použity ve veřejné síti. Byly proto vyčleněny tři rozsahy z celkového rozsahu 
IP adres veřejné sítě, pro použití v privátních sítích.  

 

Tab. 5.2:  Privátní rozsahy IP adres 

Třída Rozsah Podsítí Stanic
A 10.0.0.0   -   10.255.255.255 1 16 777 214
B 172.16.0.0   -   172.31.255.255 16 1 048 544
C 192.168.0.0   -   192.168.255.255 255 254  

 

Lokálním uzlům je tedy doporučeno nastavovat IP adresy tak, aby nedocházelo ke 
konfliktům v případě komunikace směrem do veřejné sítě => v lokálních sítích se zpravidla 
používají privátní IP adresy. 

 
Na tomto místě je nutno říci, že skrytí několika lokálních uzlů za jeden uzel veřejný 

zároveň posloužilo ke značnému zvýšení ochrany lokálních uzlů proti napadení z veřejné 
sítě, neboť pokud chce lokální uzel komunikovat s uzlem veřejným, musí být nejprve 
vznesen požadavek od lokálního uzlu, činnost podobná funkci Firewall. 

5.1.7 DHCP server 

Jestliže se v síti nachází velké množství stanic, kterým je potřeba v rámci lokální sítě nastavit 
IP adresu, je vhodné použití DHCP serveru, což je zařízení, které bývá velmi často 
realizováno jako součást směrovače, a který se o přiřazení IP adres stanicím postará 
automaticky. Tím se do značné míry zjednoduší přechody stanic mezi různými lokálními 
sítěmi bez nutnosti pokaždé ručně nastavovat IP adresu. Toto je v praxi zejména znatelné      
u přenosných počítačů (notebooků), které se velmi často připojují do různých lokálních sítí 
s různým rozsahem IP adres. Použití DHCP serveru nám také zajistí, že IP adresa 
z definovaného rozsahu přidělovaných IP adres nebude přidělena více než jedné stanici.  
 

Jelikož DHCP server propůjčuje IP adresy stanicím pouze na omezenou dobu, stanice 
po uplynutí této doby požádají DHCP server o novou adresu, která se však nutně nemusí 
shodovat s adresou přidělenou dříve. To může komunikaci v rámci sítě znesnadnit, pokud se 
aplikace stanic na sebe odkazují pomocí pevně stanovené IP adresy. Např. stanice má ve 
svém konfiguračním souboru uloženu informaci o tom, že má nainstalovánu IP tiskárnu pod 
určitou IP adresou, pokud by se ale adresa tiskárny změnila, nebylo by možné se k tiskárně 
správně připojit a tudíž i tisknout. Je tedy z logického hlediska důležité nastavovat u zařízení 
typu server, IP tiskárna, IP telefon, případně jiná sdílená zařízení, na která je potřeba se ze 
stanic přímo odkazovat, IP adresy ručně. Také lokální IP adresa směrovače je vždy pevně 
stanovena a nastavena. 
 

Při návrhu lokální sítě je tedy potřeba pouze důrazně dbát na to, aby stanice s ručně 
nastavenou IP adresou nepoužívaly IP adresy z definovaného rozsahu přidělovaných IP adres 



18  

pomocí DHCP –mohlo by dojít k tomu, že stanici bude přidělena IP adresa, která je již v síti 
použita, a tím pádem ke konfliktu. 

5.1.8 Network Visualizer 

Software Network Visualizer lze spustit pomocí zástupce umístěného na ploše. Výběrem 
tlačítka Net Visualizer Screen následně spustit simulační prostředí sloužící k vybudování       
a uložení testovací sítě, popřípadě načtení již uložené sítě. 

 
Jednotlivé prvky sítě se vkládají kliknutím na patřičnou ikonu z výběru na nástrojové 

liště simulační obrazovky obr. 5.5. Takto je možné vložit jednotlivé stanice tlačítkem Insert 
Host, směrovače tlačítkem Insert 2621 a 2811 Router, a přepínače tlačítkem Insert 1900 – 
3560 Switch. Vložené objekty je možno přesouvat pomocí myši. Odstranění je možné 
pomocí výběru prvku a klávesy delete. Popřípadě smazat všechny prvky z plochy pomocí 
tlačítka Clear Network Visualizer. 

 
 

                             

Obr. 5.5:  Nástrojová lišta pro vkládání objektů 

 

Kliknutím pravým tlačítkem myši na vložený objekt lze zobrazit náhled na zařízení    
a jeho fyzické porty, pomocí tlačítka Close umístěného v levém dolním rohu je možné náhled 
zavřít. Fyzické porty jsou označeny počátečními písmeny určujícími typ rozhraní tak, aby 
bylo možné rozpoznat o jaký typ rozhraní se jedná.  

 

• S: Sériové rozhraní 
• E:  rozhraní Ethernet (10Mb/s) 
• F: rozhraní FastEthernet (100Mb/s) 
• G:  rozhraní  GigabitEthernet (1Gb/s) 

 
Dále jsou fyzické porty označovány ve formátu modul/karta/port nebo ve formátu 

modul/port. Tudíž je možné určovat číslo rozhraní, přičemž číslování se provádí od nuly, pak 
tedy například označení FE0/1 říká, že se jedná o první port v nultém modulu pro rozhraní 
FastEthernet. Případně označení S1/0/0 říká, že se jedná o nultý port na nulté kartě modulu 
jedna pro sériové rozhraní. Některá zařízení porty tímto způsoben označené porty nemají.  

 
Propojení jednotlivých prvků lze provést kliknutím pravého tlačítka myši na námi 

zvolený port jednoho zařízení v náhledu, kdy se tímto náhled uzavře, a následným vyvoláním 
náhledu zařízení druhého, kdy následným kliknutím pravým tlačítkem myši na zvolený port 
druhého zařízení dojde k propojení obr. 5.6. Rozpojení lze realizovat kliknutím pravého 
tlačítka myši na jeden z portů, které chceme rozpojit, v náhledu jednoho ze zařízení. 

 
Dvojklikem levého tlačítka myši na vybrané zařízení lze zobrazit konzoli jednotlivých 

zařízení. U stanice jde o příkazovou řádku, v případě směrovačů a přepínačů jde                     
o hyperterminál. Pomocí těchto konzolí lze provádět jejich nastavení. Dále lze pomocí 
tlačítek Net Detective a Net Packet Monitor získat další informace ke stavu zařízení, a jeho 
případných přenosech dat. 
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a) b) 
 

Obr. 5.6:  Pohled na rozhraní zařízení:  a) směrovač 2811,  b) přepínač 3560 

 
U stanice se provádí nastavení IP adresy pomocí tlačítka Configs vyvolaného 

v náhledu stanice. Zde je také nutno vyplnit masku sítě a výchozí bránu, která určuje směr, 
kam se mají zasílat pakety, jež nenáleží stanici ve stejné lokální síti. Nebo lze nastavit 
získávání IP adresy z DHCP serveru volbou Obtain an IP address automatically. 
 

U směrovače lze pomocí hyperterminálu, který je spuštěn v operačním systému 
zařízení, neboli IOS (Internetwork Operating Systém) provádět jeho konfiguraci, přičemž je 
Hyperterminál tvořen hierarchicky režimy uvedenými na obr. 5.7. 

 

 

 

Obr. 5.7:  Režimy Cisco IOS směrovače 

 

Do uživatelského režimu lze přejít klávesou Enter, do privilegovaného režimu se lze 
přepnout příkazem ena nebo enabled, do konfiguračního režimu příkazem configure 
terminal, do režimu rozhraní příkazem interface <označení rozhraní>, do režimu 
terminálu příkazem line, do režimu směrovacích protokolů příkazem router. Naopak 
návrat do nižšího režimu v hierarchii se provádí příkazem exit [9].  

 
V následujícím příkladu, konfigurace IP adresy jednomu z portů směrovače je 

ilustrován způsob, jakým se pracuje v hyperterminálu. 
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Nastavení IP adresy rozhraní sm ěrova če: 

 

Nastavení DHCP serveru na sm ěrova či: 
V následujícím příkladu jsou uvedeny příkazy pro nastavení DHCP serveru na 

směrovači. Nejprve jsou z celkového rozsahu sítě vyjmuty IP adresy, které jsou přiděleny 
v síti staticky. Pokud by toto nebylo zajištěno, mohlo by později docházet ke zdvojování IP 
adres v síti, což by mělo za následek způsobování konfliktů v této síti. Dále je rozsah 
přidělovaných IP adres pojmenován a přiřazen síti. Příkaz default-router nastavuje 
stanicím výchozí bránu, příkaz lease <dny> <hodiny> nastavuje dobu platnosti přidělených 
IP adres, v tomto případě 30 hodin. Nakonec se celé nastavení uloží do konfiguračního 
souboru, ze kterého je čerpáno při startu zařízení. 

 
Router>ena 

 -přepnutí se do privilegovaného režimu 

Router#configure terminal 

 -přepnutí se do konfiguračního režimu 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z 

 -informace od směrovače 

Router>ena 

 -přepnutí se do privilegovaného režimu 

Router#configure terminal 

 -přepnutí se do konfiguračního režimu 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z 

 -informace od směrovače 

Router(config)#interface f0/1 

 -volba konfigurace rozhraní FastEthernet port 0/1  

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 -nastavení IP adresy a masky zvolenému portu 

Router(config-if)#no shutdown 

 -aktivace nastaveného portu 

12:22:50%LINK-3-UPDOWN:Interface FastEthernet0/1,changed state to 

up 

12:22:50%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 

FastEthernet0/1, changed state to up 

            -potvrzení aktivace portu směrovače                                               
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Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.50 

 -vyjmutí IP adres 192.168.1.1 až 192.168.1.50 z rozsahu přidělovaných IP adres. 

Router(config)#ip dhcp pool mojeLAN 

 -pojmenování rozsahu dhcp 

Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0 

 -určení logické IP sítě na které se bude aplikovat přidělování pomocí DHCP ser. 

 => rozsah přidělovaných IP je 192.168.1.51 až 192.168.1.254 

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1 

 -nastavení výchozí brány stanicím 

Router(dhcp-config)#lease 1 6 

 -nastavení doby přiřazení IP adresy jedné ze stanic ve formátu Den Hodina 

Router(dhcp-config)#exit 

Router(config)#exit 

 -návrat do konfiguračního a následně do privilegovaného režimu 

Router#copy running-config startup-config 

 -uložení aktuální konfigurace směrovače  

Destination filename [startup-config]?  

 -dotaz na potvrzení uložení 

Building configuration... 

[OK] 

 -potvrzení směrovače o uložení     

 
Zobrazení informací o nastavení sm ěrova če: 
 Pomocí příkazu zobrazení aktuálního nastavení směrovače lze ověřit, zdali je 
směrovač správně nastaven. 
 
Router>ena 

 -přepnutí se do privilegovaného režimu 

Router#show running-config 

 -zobrazení informací o aktuálním nastavení směrovače 

-výpis informací o nastavení směrovače: 

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.50 

! 

ip dhcp pool mojeLAN 

   network 192.168.1.0 255.255.255.0 
   default-router 192.168.1.1 
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   lease 1 6 

! 

--more-- 

! 

interface FastEthernet0/1 

  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

  no ip directed-broadcast 
! 

 
 
Změny nastavení: 

Pokud je potřeba změnit nastavení směrovače, je potřeba nejprve patřičný údaj 
smazat pomocí příkazu no. Například smazání IP adresy na vybraném portu se provede 
pomocí příkazu 

 
Router(config-if)#no ip address 
 
Následně je možné nastavit novou IP adresu. 
 
 
Ověřování komunikace: 

K prověření komunikace mezi síťovými zařízeními se používá program Ping (Packet 
InterNet Groper), který periodicky odesílá IP pakety na zvolené zařízení a očekává jeho 
odpověď. Při doručení kladné odpovědi je vypočtena a zobrazena délka zpoždění mezi 
odesláním paketu a doručením odpovědi => komunikace je funkční. Pokud není odpověď do 
stanoveného limitu doručena je odpovědí vypršení časového limitu => komunikace není 
funkční [10].  

 
Komunikaci mezi stanicemi lze ověřit příkazem ping <IP adresa cílového portu>, 

který se zadává do příkazové řádky stanice nebo jej lze použít v konzoli zařízení, jehož 
konektivitu k ostatním zařízením prověřujeme. 

5.2 Realizace 

Realizujte jednoduchou lokální síť dle obrázku 5.8, která je v základu tvořena 
směrovačem “2811 Router A“. Směrovač je výchozí branou pro připojení místní sítě 
k Internetu, zároveň slouží jako DHCP server pro přiřazování IP adres stanicím v místní síti  
a má staticky nastavenu lokální IP adresu. Dále síť tvoří dva přepínače 3560 mezi sebou 
propojeny pomocí GigabitEthernetu.  
 

K prvnímu přepínači “3560 Switch A“ jsou připojeny tři stanice -servery: Souborový 
(File) server, Poštovní (Post) server a Tiskový (Print) server (reprezentovány stanicemi Host    
A – C). Z běžné praxe je doporučeno, aby aktivní prvky sítě, servery a síťové tiskárny měly 
přiřazenu lokální IP adresu staticky, proto jejich IP adresy nastavíte ručně. Toto je velmi 
důležité, neboť je pak možné jejich neměnné IP adresy zapisovat do konfiguračních souborů 
ostatních stanic, tak aby byly tyto informace stanicím kdykoliv přesně známy. Ke druhému 
přepínači “3560 Switch B“ jsou připojeny tři klientské stanice, které používají dynamické 
přiřazování IP adres z důvodu jejich snadnějšího přemisťování v případě potřeby.  
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Obr. 5.7:  Zadaný model sítě LAN 

 

Zadané údaje: 
Stanice serverů (Host A-C): 
IP adresy: z rozsahu statických IP 
maska podsítě: 255.255.255.0 
výchozí brána: 192.168.1.1 
 

Směrovač 2811 Router A: 
rozhraní FE 0/1: 
IP adresa: 192.168.1.1 
maska podsítě: 255.255.255.0  
 
nastavení DHCP: 
název rozsahu: DHCP 
doména: mojeLAN 
platnost IP adresy: 54 hodin 
statické IP: 192.168.1.1 – 192.168.1.10 
síť: 192.168.1.0 255.255.255.0 
výchozí brána: 192.168.1.1 
 

Klientské stanice (Host D-F): 
IP adresy: přiřazeny serverem DHCP 
maska podsítě: přiřazena serverem DHCP 
výchozí brána: přiřazena serverem DHCP 

5.3 Postup 

1. V simulačním prostředí Network Visualizer vložte na pracovní plochu všechny 
uvedená zařízení dle zadání podle obr. 5.7, prozatím je nepropojujte. 

2. S pomocí výše uvedených příkladů a postupů proveďte nastavení IP adresy na 
rozhraní FE0/1 směrovače. Dále proveďte nastavení DHCP serveru, který je součástí 
směrovače, tak aby se aplikoval ve vytvořené síti. 

3. Stanicím serverů nastavte IP adresy z rozsahu statických IP adres. Klientským 
stanicím nastavte získávání IP adres automaticky z DHCP serveru. 
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4. Zařízení dle obr. 5.7 propojte a ověřte správné přidělení IP adres klientským stanicím. 
5. Pomocí programu Ping proveďte ověření funkčnosti komunikace mezi jednotlivými 

stanicemi a  mezi libovolnou stanicí a směrovačem. 
6. Přepojte jednu z klientských stanic k přepínači “3560 Switch A“, ověřte správné 

přidělení IP adresy a možnost komunikace s ostatními stanicemi v lokální síti. 
Následně přepojte stanici k portu FE0/0 směrovače a opět proveďte ověření přidělení 
IP adresy a možnost komunikace. 

7. Vypracujte odpovědi na níže uvedené doplňující otázky, dále si na zvláštní papír 
napište vaše odpovědi k níže uvedenému testu, následně si nechejte obojí spolu 
s vypracovaným zadáním zkontrolovat vyučujícím. 

5.4 Otázky k vypracování 

1. Uveďte rozsah statických a rozsah dynamických IP adres uvedených u úkolu. 
 

2. Stručně zdůvodněte, proč je doporučeno zařízením typu server, výchozí brána, IP 
tiskárna apod. přidělovat statické IP adresy. 
 

3. Zdůvodněte, proč při přepojení klientské stanice mezi dvěma přepínači došlo 
k přidělení IP adresy, naproti situaci, kdy při připojení klientské stanice k portu FE0/0 
směrovače, k přidělení IP adresy nedošlo.  

5.5 Test 

1. Sítě LAN svojí rozlehlostí: 
a) překračují hranice států 
b) nejčastěji pokrývají maximálně několik budov jedné organizace 
c) pokrývají města nebo metropole 

 

2. LAN jsou nejčastěji řešeny technologií 
a) Ethernet 
b) FDDI 
c) TokenRing 

 

3. Ethernet používá metodu: 
a) mnohonásobného přístupu k médiu s nasloucháním nosné a detekci kolizí 
b) řízeného přístupu pomocí Tokenu 
c) CSMA/CD 

 

4. Uzly v jednom segmentu si zasílají data v podobě: 
a) příznaků 
b) rámců 
c) metadat 
d) tokenů 
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5. Broadcast rámec má v poli adresy příjemce: 
a) EE:EE:EE:EE:EE:EE 
b) 255.255.255.255 
c) FF:FF:FF:FF:FF:FF 
d) nejvyšší možnou IP adresu v síti/podsíti 

 

6. Přepínač: 
a) zmenšuje kolizní doménu 
b) zvětšuje kolizní doménu 
c) zmenšuje broadcastovou doménu 
d) zvětšuje broadcastovou doménu 

 

7. Směrovač: 
a) odděluje segmenty sítě  
b) může být DHCP serverem 
c) nesmí obsahovat DHCP server 
d) pracuje na síťové vrstvě 

 

8. IP adresa 192.168.1.1 je: 
a) privátní 
b) veřejná 
c) neúplná 
d) používána v lokálních sítích 

 

9. Operační systém směrovačů Cisco je: 
a) IOS 
b) NAT 
c) BIOS 

 

10. Příkaz nastavující IP adresu rozhraní směrovače je: 
a) ip address 192.168.1.1 
b) no ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 
c) ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 
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6 Lab. 2: Sítě WAN – statické směrování 

6.1 Teoretický úvod 

6.1.1 Základní informace 

Výrazem rozlehlé sítě WAN (Wide Area Network) označujeme takové sítě, jejíž zařízení jsou 
od sebe prostorově dosti vzdálená. Tato vzdálenost je poměrně relativní, ale můžeme za 
takovou považovat síť, jejíž kabely musí být vedeny mimo prostor jedné firmy či 
domácnosti. Je tedy často svojí velikostí již tak rozsáhlá, že překonává hranice měst, oblastí, 
ale i států. Jejím základem je propojení množství LAN a MAN (Metropolitan Area Network) 
sítí. Na tomto místě je potřeba zmínit, že za největší a nejvíce známou WAN lze považovat 
síť Internet [1].  

 
Sítě WAN jsou budovány jednotlivými organizacemi a jsou soukromé, ale nejčastěji 

jsou budovány poskytovateli připojení k internetu (ISP –Internet Service Provider), k čemuž 
využívají pronajatých linek telekomunikačních společností, případně vlastních. Z tohoto 
důvodu je přenos dat v rámci WAN sítí velmi nákladný. V dnešní době jsou často jednotlivé 
dílčí sítě propojeny pomocí vysokorychlostních páteřních spojů, založených na přenosu dat 
pomocí optických kabelů, pozemních bezdrátových technologií, nebo pomocí satelitu. 
Přestože přenosové rychlosti na páteřních spojích mohou dosahovat rychlostí až 10Gbit/s 
nemohou být z různých důvodu, zejména značných vzdáleností a sdílení přenosového pásma 
velkým počtem uzlů, tak rychlostně výkonné jako sítě LAN. Celková přenosová rychlost 
páteřního spoje je postupně přerozdělována mezi několik dílčích sítí ve formě stromové 
struktury, a tak tedy v podstatě většina sítí propojených pomocí sítě WAN nedosahuje na 
nejnižší úrovni přenosových rychlostí vyšších než 20Mbit/s. Touto úrovní jsou myšleny 
přípojky jednotlivých podnikových LAN sítí, viz. první laboratorní úloha [1].  

 
 Sítě WAN bývají postaveny na metodách přepojování okruhů, nebo přepojování 

paketů. Jejich síťové služby používají pro adresování protokoly z rodiny TCP/IP. Pro přenos 
dat v těch to sítích se také nejčastěji používají protokoly ATM, PPP, nebo Frame Relay [1].  

6.1.2 IP protokol 

Směrovač je síťové zařízení, ke kterému jsou připojeny dvě či více sítí, příkladem je 
ethernetová síť LAN uvedená v první laboratorní úloze. Směrovač v případě potřeby 
přeposílá data z jedné sítě do jiné. Proces kdy odesílaná data ze zdrojového zařízení projdou 
podle určitých pravidel přes několik směrovačů až ke koncovému zařízení nazýváme 
směrováním. Jednotlivé dílčí sítě, například ethernetové jsou tedy vzájemně propojeny 
pomocí směrovačů, celkově takovou síť poté nazýváme internetovou sítí [1].  
  

Aby spolu mohly jednotlivé uzly sítě komunikovat, je nutno stanovit jistá pravidla. 
Protokol IP (Internet Protocol), který je základní komponentou sady protokolů 
označovaných jako TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol), je jedním 
z těchto balíků pravidel, který definuje způsob logického adresování a směrování včetně 
popisu přesných mechanizmů [1, 9].  
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IP adresy:  
IP adresy typu IPv4 jsou 32bitová čísla, jelikož by ale pro člověka bylo toto číslo 

obtížně čitelné v binárním formátu, vyjadřují se hodnoty ve formátu kanonickém, neboli 
formátu dekadickém odděleném tečkami. Tak například binární číslo 00001000 00000100 
00000010 00000001 je převedeno na mnohem lépe čitelné číslo 8.4.2.1. Každou osmici bitů 
nazýváme oktet, ten může v dekadickém tvaru nabývat hodnot od 0 do 255. IP adresa je 
složena ze dvou částí, první určuje adresu sítě/podsítě a druhá adresy uzlů. Pokud mluvíme    
o IP síti číslo 3, máme tím namysli jistou skupinu adres, jejichž IP adresa má v prvním oktetu 
číslo 3 a ve zbývajících oktetech číslo od 0 do 255 (3.x.x.x), přičemž IP síť samotná je 
definována zvláštní IP adresou, jež má v prvním oktetu číslo 3 a ve zbývajících oktetech 
samé 0 (3.0.0.0). Toto číslo tedy definuje určitou IP síť a nelze jej přiřadit žádnému ze 
zařízení v síti. Dále nelze žádnému ze zařízení přiřadit IP adresu všesměrového vysílání, 
neboli broadcastu (3.255.255.255). Jelikož je v síti 3.0.0.0 možno připojit přes 16 milionů 
zařízení, ale přitom je možno definovat pouze 254 různých sítí, jsou IP adresy rozděleny to 
tzv. tříd A, B, C viz. tab. 6.1 a obr. 6.1 [1, 9]. 

 
 

Tab. 6.1:  Třídy IP adres 

Třída Bajtů (bitů) 
vyhrazených pro sítě

Bajtů (bitů) 
vyhrazených pro uzly

Počet možných uzlů

A 1 (8) 3 (24) 224-2 neboli 16 777 214

B 2 (16) 2 (16) 216-2 neboli 65 534
C 3 (24) 1 (8) 28-2 neboli 254  

 

 

8
A 0

B 0 1

C 0 0 1

adresový bit sít ě

adresový bit uzl ů

1 16 24 32

 

Obr. 6.1:  Binární vyjádření tříd IP adres 

 
Aby bylo možné jednoduše rozlišovat třídy IP adres na základě binárního vyjádření, 

je třída určena pozicí prvního bitu hodnoty 0. Jelikož je tímto ubíráno z binárních hodnot, 
může třída A v prvním oktetu nabývat pouze hodnot: 0 – 127, třída B: 128 – 191 a konečně 
třída C: 192 – 223. Zde je nutno uvést, že existují další speciální třídy IP adres, ty se však 
používají za jiným účelem, například pro všesměrové vysílání multimédií, tzv. Multicast [9]. 

 
Rozdělení IP adres pouze do třech tříd se ukázalo jako nedostatečné, neboť docházelo 

ke značnému plýtvání IP adresami z toho důvodu, že některým organizacím stačilo pouze 
několik málo IP adres z celkového rozsahu sítě, ale nebylo možné je dát k dispozici jiné 
organizaci, která jich měla naopak málo. Byl proto vyvinut způsob, jakým sítě dělit na 
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podsítě pomocí tzv. masky sítě. Maska sítě je stejně jako IP adresa 32bitové číslo vyjádřené 
v kanonickém formátu, u něhož pozice prvního bitu s hodnotou 0 určuje pozici prvního 
adresového bitu pro uzly. Maska neovlivňuje adresu sítě, může pouze danou síť rozdělit na 
několik podsítí tak, aby v jednotlivých podsítích byl dostatečný počet IP adres pro uzly,         
a naproti tomu se IP adresami zbytečně neplýtvalo [9]. 

 
Tak například v IP síti 192.168.1.0 s maskou 255.255.255.252 lze uzlům přiřadit 

pouze dvě IP adresy a to: 192.168.1.1 a 192.168.1.2. IP adresa 192.168.1.3 je broadcastovou 
adresou této sítě. Následující logickou IP sítí vytvořenou pomocí masky 255.255.255.252 by 
tedy byla síť: 192.168.1.4. Stejně jako předchozí uvedená obsahuje pouze dvě adresy pro 
uzly. IP adresy lze zejména ušetřit pokud propojujeme dva směrovače pomocí sériové linky 
=> v síti nebudou více než dva uzly. 

6.1.3 Směrování 

Při odesílání paketu je do jeho hlavičky připojeno pole s hodnotou cílové IP adresy a pole      
s hodnotou IP adresy odesílatele, tak například směrovač pozná, zdali daný IP paket náleží do 
stejné sítě, ve které vznikl, či ho má přes některé ze svých rozhraní odeslat do jiné sítě. Aby 
mohl směrovač rozhodnout, na které své rozhraní má dále poslat paket, v jehož hlavičce se 
nachází příslušná cílová IP adresa, musí znát své síťové okolí, resp. musí znát cesty 
k ostatním sítím. V praxi to tedy znamená, že směrovače nemusí nutně znát IP adresy všech 
uzlů v síti, ale pro účely směrování mu stačí znát jen jednotlivé sítě. Každý směrovač má 
svoji směrovací tabulku, v níž má uloženy informace o okolních sítích. Ve směrovací tabulce 
má směrovač uloženy i údaje o svých fyzicky připojených sítích. Směrovač se tedy při 
obdržení paketu na jedno ze svých rozhraní podívá do hlavičky příslušného paketu, kde najde 
záznam o cílové IP adrese, podívá se do své směrovací tabulky a pokud zjistí, že pro daný 
paket existuje cesta skrze jedno z jeho rozhraní, odešle paket na toto rozhraní [1]. 

 
Informace ve směrovací tabulce mohou být vytvořeny třemi způsoby: 
 
Automaticky - Tím, že daná síť je přímo fyzicky připojena ke směrovači. Příslušný řádek se 
ve směrovací tabulce vytvoří automaticky při konfiguraci síťového rozhraní. 
 
Staticky- Informace o směrování jsou nastavovány ručně správcem sítě, který musí přesně 
zapsat všechny cesty do okolních sítí. To je však v případě velkého množství sítí velmi 
časově náročné a také pokud dojde ke změně topologie, cesty se stanou neplatnými do doby 
než jsou znovu nastaveny.  
 
Dynamicky- Směrovače si sami mezi sebou pomocí směrovacích protokolů vyměňují 
informace  o cestách, které sami znají. Takto se mohou dozvědět i která cesta je k cíli 
nejvýhodnější a tu následně používat. Tyto informace si mohou směrovače vyměňovat 
v pravidelných intervalech, nebo pouze pokud dojde ke změně topologie či ke změně 
přenosových poměrům v síti –to již záleží na konkrétním protokolu. Aktualizace 
směrovacích cest je tedy mnohem rychlejší nežli u statického směrování a provádí se 
samovolně.  
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Obr. 6.2:  Internetová síť se třemi směrovači a čtyřmi sítěmi IP 

 
Na obrázku 6.2 je vyobrazena internetová síť obsahující tři směrovače (ve tvaru 

válce), dva přepínače (ve tvaru kvádru) a dvě klientské stanice. Propojením těchto zařízení 
vznikly čtyři různé IP sítě.  
 
Příklad: 
Pokud Host A bude chtít poslat data Hostu B: 

 
1. Host A zapíše do pole příjemce v hlavičce odesílaného paketu IP adresu Hosta B 

(192.168.4.2).  
2. Jelikož Host A ví, že cílová IP adresa je v jiné síti, zapouzdří paket do 

ethernetového rámce a zašle ho na MAC adresu, kterou má uvedenou ve své 
tabulce MAC adres pod IP adresou jeho výchozí brány –tou je v jeho případě 
lokální rozhraní směrovače R1 s IP adresou 192.168.1.1.  

3. Směrovač R1 se podívá do své směrovací tabulky a zjistí, že síť 192.168.4.0 je 
dostupná přes rozhraní, které vede ke směrovači R2 (192.168.2.2), a předá paket 
směrovači R2. 

4. Následně i směrovač R2 se podívá do své směrovací tabulky a zjistí, že síť 
192.168.4.0 je dostupná přes rozhraní, které vede ke směrovači R3 (192.168.3.2), 
a předá  paket směrovači R3. 

5. Jakmile je paket přijat směrovačem R3, směrovač ze své směrovací tabulky zjistí 
že paket směřuje do IP sítě, kterou má fyzicky připojenu –obalí paket do 
ethernetového rámce a zašle jej na MAC adresu, kterou má uvedenou v tabulce 
MAC adres pod IP adresou 192.168.4.2.  

 
Na tomto místě je nutno říci, že k obalování datového paketu a rozbalování rámce 

dochází i při přenosu dat mezi jednotlivými směrovači. To může být opět realizováno pomocí 
ethernetových rámců, ale v mnoha případech se jedná o jinou technologii. Tato problematika 
bude probrána dále. 
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6.1.4 Fyzické propojování WAN 

Jelikož se většinou jedná o propojení směrovačů na velmi velké vzdálenosti, není                    
z technických důvodů již možné použití technologie Ethernet, jako tomu bylo u sítí LAN, 
popřípadě menších sítí. Z tohoto důvodu jsou spojení realizována pomocí telekomunikačních 
linek, přičemž tyto jsou nejčastěji realizovány pomocí optických vláken, popřípadě využívají 
satelitních přenosů. Jsou definovány čtyři možné způsoby propojování WAN sítí:  
 

a) dvoubodové pomocí vlastní/pronajaté linky 
b) přepojování okruhů 
c) přepínání paketů 
d) přepojování buněk 

 

A)  U dvoubodové v takovém případě mluvíme o lince sítě WAN, ale princip směrování 
zůstal zachován. Úkolem směrovačů tedy nadále zůstává předávání dat do jiné sítě a úkolem 
datové linky WAN je tato data správně přenést telefonní, či jinou sítí. 

Směrovače jsou propojeny pomocí sériové linky, která musí mít definovánu svoji 
hodinovou rychlost (Clock Rate) odesílaných bitů, ta bývá nejčastěji v násobcích 64Kb/s.      
U propojení aktivních prvků pomocí sériové linky je nutné určit ukončující datové zařízení 
(DCE –Data Circuit Terminating) a koncové zařízení datového přenosu (DTE –Data 
Terminal Equipment), kdy DCE určuje přenosovou rychlost, se kterou de budou data linkou 
přenášet. Jelikož se v případě dvoubodových linek jedná o pouze dvoubodové spojení 
pomocí čtyř drátového okruhu, lze vyčlenit jeden pár pro příjem dat a druhý pár pro odesílání 
dat. Mluvíme tedy o možnosti plně duplexního přenosu dat (Full Duplex). 

Stejně jako u Ethernetu je potřeba datové pakety před odesláním zaobalit do rámce, 
který poté putuje přes datové linky WAN. Pro přenos dat na WAN linkové vrstvě se 
nejčastěji používají dvoubodové protokoly HDLC (High-Level Data Control) a PPP (Point-
to-Point Protocol). Dvoubodové spojení má tu výhodu, že v hlavičce rámce není potřeba 
uvádět cílovou adresu, neboť se rámec nemůže přenést jinam než z jednoho směrovače do 
druhého [1].  
 
B)  U přepojování okruhů je mezi koncovými stanicemi vytvořen vyhrazený okruh, tento 
způsob je typický pro technologii ISDN. 
 
C) Jelikož budování mnoha dvoubodových spojení je neefektivní, byl vytvořen způsob 
přepínaných WAN sítí, tzv. Frame Relay , kdy se síť s touto technologií chová podobně jako 
Ethernetová síť s přepínačem, k němuž jsou připojeny jednotlivé stanice, v tomto případě se 
již jedná o podsítě. Standardy pro fyzický přenos bitů jsou u Frame Relay totožné se 
standardy sériové linky. Spojením přepínačů Frame Relay je vytvořena síť Frame Relay. 
Stejně jako u Ethernetu je použito MAC adres k přepínání na linkové vrstvě, u technologie 
Frame Relay je k tomu použito desetibitové adresy DLCI (data-link connection identifier) 
zapisované dekadicky v rozsahu od 0 do 1023 do hlavičky rámce Frame Relay. Oproti 
Ethernetu, kde se fyzické adresy zjišťují dynamicky, je zde podstatný rozdíl v tom, že 
přepínače Frame Relay musí mít definovánu konfiguraci pevně [1].  
 
D)  Přepojování buňek je podobné přepínání paketů, ale buňky mají v tomto případě 
neproměnlivou velikost. Data se posílají pomocí virtuálních okruhů. Na tomto principu 
fungují sítě ATM (Asynchronous Transfer Mode). 
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6.1.5 Network Visualizer 

Z předchozí laboratorní úlohy je již známo základní ovládání a způsoby vytváření síťových 
modelů, není tedy třeba toto v následujícím textu opět rozebírat.    
 

K propojení směrovačů je možno použít sériové linky, která je vyobrazena červenou 
čarou ve tvaru blesku na obr. 6.3. Způsob vytvoření propojení směrovačů je stejný jako byl 
uveden v první laboratorní úloze pro Ethernet. U sériové linky je však naproti Ethernetu 
nutno definovat ukončující datové zařízení (DCE –Data Circuit Terminating) a koncové 
zařízení datového přenosu (DTE –Data Terminal Equipment), kdy DCE určuje hodinovou 
rychlost (Clock Rate), neboli taktovací frekvenci, se kterou sériové porty komunikují. Tu je 
nutno na patřičném směrovači nastavit. Při kliknutí na port prvního směrovače za účelem 
provedení propojení se software dotazuje, zdali je tento port směrovače v síti typu DCE nebo 
DTE. Pokud je zvoleno, že port je typu DCE, pak se nastaví přenosová rychlost na tomto 
směrovači. Pokud je zvoleno, že směrovač je typu DTE, pak je nutno nastavit přenosovou 
rychlost na příslušném portu druhého směrovače [6]. 
 

 

Obr. 6.3:  Propojení směrovačů sériovou linkou 

 

Nastavení p řenosové rychlosti na sériovém portu DCE sm ěrova če: 
 Na portu směrovače, který jsme určili jako typu DCE nastavíme přenosovou rychlost 
pomocí uvedeného návodu: 
 
Router>ena 

 -přepnutí se do privilegovaného režimu 

Router#configure terminal 

 -přepnutí se do konfiguračního režimu 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z 

 -informace od směrovače 

Router(config)#interface s0/0/1 

 -volba konfigurace rozhraní Serial port 0/0/1 

Router(config-if)#clock rate ? 

 -vyžádání informací o možných přenosových rychlostech 
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        Speed (bits per second) 

  1200 

  2400 

  4800 

 -more- 

 …… 

  8000000 

  <1200-8000000>    Choose clockrate from list above 

 -zobrazení informací o možných přenosových rychlostech 

Router(config-if)#clock rate 19200 

 -volba rychlosti 19200bit/s 

 

 
 
Statické sm ěrování: 
 Po propojení směrovačů a nastavení taktovací frekvence přenosu je potřeba naplnit 
směrovací tabulky. Nejjednodušším způsobem, jak tohoto docílit je použití statického 
směrování, kdy se nastavení provádí u každého směrovače zvlášť tím způsobem, že se do 
jeho směrovací tabulky ručně zapisují všechny sítě, které jsou přes určité porty sousedních 
směrovačů dostupné. Tohoto je zejména výhodné použít v případě propojení pouze několika 
směrovačů v zapojení se síťovou topologií typu strom, kdy mezi dvěma libovolnými 
směrovači existuje pouze jediná možná cesta.  
 

 
 

Obr.6.4:  Topologie typu strom 
 
 

Pří použití statického směrování je nutné vytvořit v každém ze směrovačů ručně zadáním 
příkazu ve tvaru: 
ip route <IP cílové sítě> <Maska cílové sítě> <IP následujícího směrovače> 

Pak např. podle obrázku 6.4, by se na směrovači R2 použily příkazy: 
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1 

ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.1 

tímto se směrovači R2 určí, že síť 192.168.1.0 je dostupná přes IP adresu 192.168.2.1. Dále 
síť 192.168.4.0 je dostupná přes IP adresu 192.168.3.1. 
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Použitím těchto příkazů vznikne následující obsah směrovací tabulky pro R2: 
 

S 192.168.1.0 [1/0] via 192.168.2.1 
S 192.168.4.0 [1/0] via 192.168.3.1 
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/1 

C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/0/0 

 
přičemž, označení řádku písmenem S (Static) znamená, že se jedná o cestu nastavenou 
staticky, označení řádku písmenem C (Connected) znamená, že se jedná o síť, která je přímo 
připojena k jednomu z portů směrovače. Např. síť 192.168.2.0 je připojená k sériovému portu 
0/0/1, který je přímo součástí této sítě. Řádky C vznikají ve směrovací tabulce automaticky 
při konfiguraci příslušného rozhraní směrovače, resp. při nastavování jeho IP adresy. 
 
 Pokud by měl být dle uvedené směrovací tabulky zpracován paket, jehož hlavička 
obsahuje v poli příjemce IP adresu 192.168.4.2, pak je pomocí prohledávacího algoritmu 
zjištěno, že paket pro IP adresu 192.168.4.2 náleží do sítě 192.168.4.0 a tato je přístupná 
skrze IP následujícího směrovače v cestě, tzv next hop, 192.168.3.1, dále je ze směrovací 
tabulky zjištěna informace o tom, na kterém portu je přímo dostupná síť 192.168.3.0, v tomto 
případě je jím port Serial0/0/0, na který se okamžitě předá zpracovávaný paket, přičemž je 
tento zasílán na IP adresu 192.168.3.1. 
  
 
Konfigurace statické sm ěrovací cesty: 
 

Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1 
 -nastavení směrovací cesty 

Router(config)#exit 
 -návrat do privilegovaného režimu 

Router#show ip route 
 -požadavek na zobrazení směrovací tabulky 

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP 

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate 

default 

       U - per-user static route, o - ODR, P - periodic downloaded static 

route 

       T - traffic engineered route 
  
              -uvedení legend k nastaveným směrovacím cestám 
 
Gateway of last resort is not set 

S     192.168.1.0 [1/0] via 192.168.2.1 

C     192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/1 
  
 -výpis směrovací tabulky    
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6.2 Realizace 

Realizujte propojení třech sítí LAN do jedné sítě WAN dle obrázku 6.5 uvedeného níže. 
Každá z LAN sítí je tvořena jednou klientskou stanicí, přepínačem a směrovačem. Klientské 
stanice jsou s k přepínači připojeny pomocí Ethernetového rozhraní, přepínač je ke 
směrovači připojen pomocí FastEthernetu. Jednotlivá propojení směrovačů jsou realizována 
pomocí sériové linky, která je na portu S0/0/1 směrovače 2811 Router A a na portu S0/0/0 
směrovače 2811 Router B typu DCE.  

 
Na směrovačích nastavte statické směrování tak, aby bylo možno komunikovat mezi 

uvedenými sítěmi LAN. Tuto komunikaci následně ověřte. 
 

 

Směrovač 2811 Router B: 
rozhraní FE 0/0: 
IP adresa: 192.168.3.1 
maska podsítě: 255.255.255.0 
 
rozhraní S0/0/1: 
IP adresa: 192.168.2.2 
maska podsítě: 255.255.255.252 
typ: DTE 
 
rozhraní S0/0/0: 
IP adresa: 192.168.4.1 
maska podsítě: 255.255.255.252 
typ: DCE 
hodinová rychlost: 19200 
 
směrovací tabulka: 
192.168.1.0 přes 192.168.2.1 
192.168.4.0 přes 192.168.3.2 
  
 
 

Směrovač 2811 Router A: 
rozhraní FE 0/0: 
IP adresa: 192.168.1.1 
maska podsítě: 255.255.255.0 
 
rozhraní S0/0/1: 
IP adresa: 192.168.2.1 
maska podsítě: 255.255.255.252 
typ: DCE 
hodinová rychlost: 19200 
 
směrovací tabulka: 
192.168.3.0 přes 192.168.2.2 
192.168.4.0 přes 192.168.2.2 
192.168.5.0 přes 192.168.2.2 
 

Směrovač 2811 Router C: 
rozhraní FE 0/0: 
IP adresa: 192.168.5.1 
maska podsítě: 255.255.255.0 
 
rozhraní S0/0/1: 
IP adresa: 192.168.4.2 
maska podsítě: 255.255.255.252 
typ: DTE 
 
směrovací tabulka: 
192.168.1.0 přes 192.168.4.1 
192.168.2.0 přes 192.168.4.1 
192.168.3.0 přes 192.168.4.1  
 

Host A: 
IP adresa: 192.168.1.2 
maska podsítě: 255.255.255.0 
výchozí brána: 192.168.1.1 
 
Host B: 
IP adresa: 192.168.3.2 
maska podsítě: 255.255.255.0 
výchozí brána: 192.168.3.1 
 
Host C: 
IP adresa: 192.168.5.2 
maska podsítě: 255.255.255.0 
výchozí brána: 192.168.5.1 
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Obr. 6.5:  Zadaný model sítě WAN 

6.3 Zadání 

1. V simulačním prostředí Network Visualizer vložte na pracovní plochu všechny 
uvedená zařízení dle zadáni z obr. 6.5 a propojte je. Nezapomeňte u správných 
rozhraní směrovačů nastavit, že jsou typu DCE. 

2. S pomocí návodu uvedeného u předchozí laboratorní úlohy nastavte všem 
využívaným portům směrovačů IP adresy dle zadání. 

3. Podle výše uvedeného postupu nastavte u rozhraní typu DCE jejich přenosové 
rychlosti tak, jak je uvedeno v zadání. 

4. Klientským stanicím nastavte IP adresy dle zadání a prověřte u nich dostupnost 
výchozí brány pomocí příkazu ping, popřípadě dostupnost rozhraní sousedního 
směrovače. 

5. Podle výše uvedeného návodu proveďte na směrovačích nastavení statických 
směrovacích cest tak, jak pro jednotlivé směrovače vycházejí ze zadání. 

6. Pomocí příkazu show ip route použitého v privilegovaném režimu směrovače 
vypište u jednotlivých směrovačů jejich směrovací tabulku a zkontrolujte, zdali jste 
nastavili cesty správně. 

7. Prověřte funkčnost komunikace mezi klientskými stanicemi pomocí příkazu ping. 
Pokud komunikace není funkční, zjistěte proč a proveďte opravu, k tomu můžete 
použít i nástroje Net Detective. 

8. U libovolného směrovače nastavte pro rozhraní FE0/1 IP adresu 192.168.6.1 
255.255.255.0 a připojte k tomuto rozhraní novou klientskou stanici s IP adresou 
192.168.6.2 255.255.255.0, bránou 192.168.6.1. Prověřte komunikaci této stanice 
s ostatními. 

9. Vypracujte odpovědi na otázky k vypracování úkolu a taktéž zodpovězte testové 
otázky uvedené na konci laboratorní úlohy. Vypracované zadání spolu 
s odpověďmi na otázky a test si nechejte zkontrolovat vyučujícím. 

 



36  

6.4 Otázky k vypracování 

1. Vypište obsah směrovací tabulky směrovače 2811 Router A. 
 
2. Stručně uveďte rozdíl mezi statickým a dynamickým směrováním, jejich 

výhody/nevýhody. 
 

3. Zdůvodněte proč klientská stanice vytvořená v úkolu 8. odpovídala na ping pouze 
z klientské stanici připojené ke stejnému směrovači a naopak.  

6.5 Test 

1. Linkovými protokoly používanými v sítích WAN jsou: 
a) IPX/SPX 
b) TCP/IP 
c) PPP, Frame Relay, ATM 

 
2. IP adresy pro IPv4 mají: 

a) 32bitů 
b) 36bitů 
c) 4oktety 
d) 6oktetů 

 
3. Ve třídě C je pro uzly sítě vyhrazeno IP adres: 

a) 253 
b) 255 
c) 254 
d) 128 

 
4. Třída A může v prvním oktetu nabývat pouze hodnot: 

a) 0 – 255 
b) 192 – 255 
c) 128 – 191 
d) 0 – 127 

 
5. Počet bajtů vyhrazených pro uzly u třídy B je: 

a) 1 
b) 2 
c) 3 

 
6. Směrovač se při směrování do jiných sítí rozhoduje na základě údajů z: 

a) směrovací tabulky 
b) tabulky MAC adres 
c) tabulky IP adres 

 
7. Směrovač, který nastavuje taktovací frekvenci sériového spoje je typu: 

a) CDE 
b) DTE 
c) ROOT 
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8. Na principu přepojování buněk pracuje: 
a) Frame Relay 
b) ATM 
c) PPP 

 

9. Kolik by bylo pot řeba definovat statických cest na směrovačích uvedených na 
obrázku, aby bylo možné komunikovat mezi stanicemi A a B: 

  
a) 16 
b) 12 
c) 8 

 

10. Ze směrovací tabulky  
  
S 192.168.3.0 [1/0] via 192.168.1.1 

 S 192.168.2.0 [1/0] via 192.168.4.1 

 C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1 

 C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/0/0 

 
 vyplývá: 

a) paket s cílovou adresou 192.168.3.10 bude odeslán z rozhraní Serial0/0/1 
b) síť 192.168.1.0 je přímo připojenou sítí 
c) paket s cílovou adresou 192.168.3.10 bude odeslán na rozhraní s IP adresou 

192.168.1.1 
d) cesta do sítě 192.168.2.0 je definována staticky 
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7 Lab. 3: Sítě WAN – dynamické směrování 

7.1 Teoretický úvod 

7.1.1 Základní informace 

Ve druhé laboratorní úloze byly popsány základní principy IP adresace, způsoby fyzických 
propojování lokálních sítí do WAN sítí a základní principy směrování spolu s uvedením 
příkladu na konfiguraci směrovačů pomocí statického směrování, používaného 
v jednodušších WAN sítích, nebo u sítí topologie strom. Jelikož se v případě statického 
směrování provádí konfigurace směrovacích cest ručně administrátorem sítě, je tento způsob 
konfigurace v případě velkého počtu sítí (10 a více LAN) velmi neefektivní, neboť může 
docházet k tomu, že i přestože jsou některé ze sítí fyzicky propojené a existuje mezi nimi 
dokonce i několik fyzických cest, nelze z důvodu neznalosti směrovacích cest mezi těmito 
sítěmi navázat komunikaci. Také v případě statického směrování může být velice složité 
reagovat na změny topologie sítě. Z tohoto důvodu může být narušen jeden z důležitých 
požadavků na přenos dat v počítačové síti, tj. při přenosu je kladen požadavek na doručení 
odeslaných dat ze stanice zdrojové ke stanici cílové v co možná nejkratší době.  

 
Z uvedených důvodu je lépe používat směrovací protokoly. To jsou zvláštní 

protokoly, podle jejichž zpráv si směrovače mohou vzájemně vyměňovat informace               
o cestách, přičemž směrovač říká ostatním směrovačům o cestách, které sám zná, a naopak 
poslouchá, jaké informace mu o svých cestách řeknou sousední směrovače. Pokud se této 
výměny informací účastní všechny směrovače sítě, dozví se nakonec všechny směrovače 
cesty do všech sítí čí podsítí dané internetové sítě IP. Směrovací protokoly pomáhají 
směrovačům dozvědět se  nejen informace o cestách do všech podsítí, ale také jsou schopny 
zjistit tu nejlepší cestu do cíle a poté z nich vybírat tu nejlepší [1].  

 
Hlavním problémy směrování: 
• Změny topologie ovlivňují rychlost konvergence a stabilitu, 
• Rozšiřitelnost (škálovatelnost) velkého množství propojených sítí, směrovačů      

a linek, 
• Která cesta je nejlepší? 

o Minimální počet mezilehlých uzlů, 
o Minimální zpoždění, 
o Maximální propustnost.  

7.1.2 Směrovací protokoly 

Směrovací protokoly slouží k automatickému a dynamickému plnění směrovacích 
tabulek záznamy, tedy bez zásahu administrátora sítě. Jelikož je možné, aby k cílové síti 
existovalo několik fyzických cest, pak může docházet k tomu, že směrovač obdrží informaci 
o několika možných cestách do stejné sítě. Aby byl směrovač schopen rozlišit, která z těchto 
možných cest je pro něj nejvhodnější, je zavedena tzv. metrika , což je číslo, které právě 
pomáhá při, rozhodování, která z cest je nejvhodnější, pro přenos dat do cílové sítě. Primárně 
je stanoveno, že čím menší číslo metriky má určitá cesta, tím je pro přenos dat vhodnější. 
Tuto nejvhodnější cestu si také směrovač uloží do své tabulky.  
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V případě, že dojde ke změně topologie sítě tak, že by jiná novější cesta měla menší 
metriku, pak je starší záznam nahrazen touto novější směrovací cestou. Aby se směrovače 
dozvěděly o této změně topologie musí v takovém případě dojít k výměně nových informací 
mezi směrovači, neboli směrovače si zašlou směrovací aktualizace. Způsob jakým si 
směrovače s okolními směrovači vyměňují směrovací aktualizace, v jakých intervalech nebo 
případech, co je ve směrovacích aktualizacích obsaženo za informace a jak s těmito 
informacemi nakládají, je definován určitým směrovacím protokolem [1].  

 
Ve vhodných místech sítě je možnost využít typicky hierarchické struktury sítě 

k sumarizaci směrovacích cest. Sumarizací, nebo také agregací směrování, umožňují 
směrovací protokoly dále propagovat mnoho sítí jako jedinou adresu. Záměrem tohoto, je 
redukovat velikost směrovací tabulky v paměti směrovače, ve které je následně vyhrazen 
kratší čas na vyhledání cesty do cílové sítě. V některých případech a obzvláště u některých 
typů směrovacích protokolů není vhodné sumarizaci provádět, proto se musí potlačit, nebo 
upravit její nastavení [10].  

 

 
 

Obr. 7.1: Sumarizace směrovacích cest v hierarchické síti 
 

Ve směrovači R2 došlo k automatické sumarizaci dvou vektorů do jednoho, ve 
směrovači R4 došlo opět k sumarizaci třech vektorů do jednoho, takto může mít směrovač 
R4 ve své směrovací tabulce jediný záznam, který je odkazem pro čtyři sítě a tento jediný 
záznam může opět dále propagovat. 

 
Dělení směrovacích protokolů je dvojí a je na sobě nezávislé. 

 

a) DVP (Distance-Vector Protocols) a LSP  (Link State Protocols) 
b) IGP (Interior Gateway Protocols) a EGP (Exterior Gateway Protocols) 
 

7.1.2.1 DVP a LSP 

Protokoly DVP –zkráceně DV (Distance-Vector) neboli vektorové protokoly vzdáleností 
pracují tak, že si sousední směrovače mezi sebou vyměňují celé obsahy směrovacích tabulek, 
přičemž vektorem se míní jeden řádek směrovací tabulky. Směrovač po obdržením vektorů 
ze směrovací tabulky sousedního směrovače může doplnit vektory do vlastní směrovací, 
popřípadě je aktualizovat tak, aby byl neustále schopen reagovat na změny topologie v síti. 
Před uložením vektoru z tabulky sousedního směrovače je potřeba provést kontrolu, 
porovnáváním informací z tabulek ostatních sousedních směrovačů se směrovací tabulkou 
vlastní, a pro určitou cílovou síť vybrat vektor s nejmenší metrikou. Při uložení vektoru do 
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vlastní tabulky provede směrovač zvýšení metriky, která je u protokolů RIP a RIP2 dána 
počtem přeskoků mezi dvěma libovolnými uzly, u protokolů IGRP a EIGRP je pak metrika 
odvozena například z propustnosti linky a zpoždění [10]. 
 
Příklad:  
-protokol RIP 

 
 

Obr. 7.2: Směrovací tabulky před výměnou směrovacích aktualizací 
 

1. R2 zašle svojí směrovací tabulku směrovači R3: R3 si do své směrovací tabulky uloží 
vektor k síti F, neboť R3 tento vektor ještě nezná, a jeho metriku zvýší o +1 (2). Totéž 
provede s vektorem k síti B. Dále porovná metriku pro vektor do sítě D uložený ve 
své směrovací tabulce s vektorem přijatým od směrovače R2, jelikož jsou metriky 
stejné vektor ve své tabulce nezmění. 

 
2. R3 zašle svojí směrovací tabulku směrovači R1: R1 si do své směrovací tabulky uloží 

vektory k sítím D a E, neboť R1 tyto vektory ještě nemá ve své směrovací tabulce,      
a jejich metriku zvýší o +1 (2), taktéž si uloží vektor F, který byl v R3 uložen 
s metrikou 2 a jeho metriku zvýší o +1 (3), dále porovná metriku pro vektor do sítě    
C uložený ve své směrovací tabulce s vektorem přijatým od směrovače R2, jelikož 
jsou metriky stejné vektor ve své tabulce nezmění. Z porovnávání vektoru do sítě      
B směrovač zjistí, že metrika vektoru, který má uložen ve své směrovací tabulce je 
menší (1), než vektor obdržený od směrovače R3 (2), tudíž neprovede změnu tohoto 
vektoru. 

 
3. R2 zašle svojí směrovací tabulku směrovači R1: R1 z této informace porovnáváním 

mimo jiné zjistí, že vektor do sítě F, který obdržel od R2 má menší metriku (2), než 
jakou má uloženu ve své směrovací tabulce (3), proto dojde k nahrazení vlastního 
vektoru novým. 
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 Podobné úkony jako v bodech 1. – 3. by byly provedeny ve všech směrovačích 
navzájem, až by došlo k naplnění všech směrovacích tabulek a v těchto by dále nedocházelo 
ke změnám do doby, než by došlo ke změně topologie sítě. 
 

 
 

Obr. 7.3: Směrovací tabulky po výměně směrovacích aktualizací 
  
 Proces, kdy směrovače vyhledávají cesty, které buď ve své směrovací tabulce nemají, 
nebo je mají s menší metrikou, přičemž takto vyhledanou cestu si uloží do své směrovací 
tabulky, ale s vyšší metrikou se nazývá Bellman-Fordův algoritmus. Tento algoritmus má 
bohužel i některé nepříliš dobré vlastnosti. Jednou z nich je tzv. pomalá konvegrence, kdy 
z důvodu postupného předávání informací po určitém časovém intervalu dochází k tomu, že 
trvá neúměrně dlouho, než se směrovače dozví o změně topologie sítě a dojde k ustálení 
změn [10, 11, 12]. 
 

 
Obr. 7.4: Trojice směrovačů 

 
 Mějme například propojení třech směrovačů pomocí protokolu RIP do sítě N1 
uvedených na obr. 7.4, přičemž tyto směrovače si již vyměnili všechny směrovací informace 
a síť je ustálená. Nyní však pokud dojde k výpadku spojení ze směrovače R1 do sítě N1, 
směrovač po určitém intervalu zruší cestu do N1. Jenomže směrovač R2 má ve svých 
směrovacích tabulkách tuto cestu s metrikou 2 a v dalším kroku ji nabídne směrovači R1, 
který si v dobré míře, že směrovač R2 zná cestu do N1, uloží cestu do N1 přes směrovač R2, 
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ale s metrikou 3. Nyní směrovači R2 expiruje tato položka. Jenže směrovač R1 nabízí cestu 
do N1 s metrikou 3, tak si jí R2 uloží do své směrovací tabulky s metrikou 4 atd. Tento jev je 
nazýván oscilací a způsobuje, že mohou být některé ze vzdálenějších sítí nějakou dobu 
dostupné a později jsou po nějakou dobu nedostupné. Odstranění tohoto jevu se řeší dvěma 
způsoby: 

• určením horní meze metriky, kdy se sítě s metrikou větší považují za sítě 
nedostupné, 

 

• technikou odříznutí horizontu (Split horizon), kdy se směrovače snaží 
předcházet zpětnému použití informací, které původně do sítě samy zaslaly. 

 
 Výhodou těchto protokolů je skutečnost, že není nutné je konfigurovat –protokol stačí 
pouze aktivovat, slabinou těchto však je, že některé nepodporují rozdělování výkonu, tzv. 
load balancing mezi paralelní linky [11]. 
 
 Protokoly DV jsou vhodné pro menší rozsáhlé sítě WAN, s ohledem na uvedené 
skutečnosti je však otázkou, zdali je vhodnější použít směrovací protokol, nebo sice pracněji 
ale přesněji nastavit směrovací cesty ručně (staticky). Zároveň pokud by nastala situace, kdy 
by směrovač potřeboval zasílat data do sítí, které nemůže znát, je potřeba mu ručně nastavit 
cestu na tzv. Defautl Gateway, což je směrovač, který zná cesty k dalším sítím.  
 
 
Protokoly LSP– neboli protokoly Link-State založené na sledování stavu linek, narozdíl od 
protokolů DV pracují na zcela odlišném principu, kdy každý ze směrovačů zjistí jaké jsou 
jeho sousední směrovače a v pravidelných intervalech testuje jejich dostupnost. Daný 
směrovač posléze zaplavuje síť datagramy, tzv. Link State Pakety, obsahujícími informace 
o tom, které směrovače jsou jeho sousední. Takto jsou všechny směrovače od všech ostatních 
informovány o tom, jaký směrovač má jaký sousední směrovač, z těchto informací je 
následně ve směrovači vytvořen komplexní seznam všech sítí, na které je aplikován 
algoritmus nejkratší cesty tzv. Dyjkstra , ze které je vytvořena topologická databáze ve tvaru 
stromu. Pokud dojde ke změnám v sítí, směrovače zasílají pouze informace o změně a to 
ihned, jakmile změnu detekují, což podstatně snižuje zátěž na linkách a čas po který mohou 
mít směrovače nesprávné informace.  
 
 Protokoly LSP vycházejí z teorie grafů, kdy grafem je myšlena množina vrcholů 
spojených hranami, přičemž dva vrcholy jsou nazvány sousedními, pokud mezi nimi existuje 
hrana. V tomto případě jsou za vrcholy považovány směrovače jedné administrativní domény 
a hrany jsou vzájemné propojení těchto směrovačů. Takto je možné pro každý takový vrchol 
jednoznačně určit množinu všech jeho sousedních vrcholů. Jako cestu v grafu chápeme 
sekvenci vrcholů, kde následující uzel je vždy sousedem předchozího uzlu. Každá hrana je 
ohodnocena číslem, které nazýváme metrika  neboli délka hrany. Délkou celé cesty je pak 
myšlen součet délek všech hran, kterými cesta prochází mezi dvěma uzly. Cílem protokolu 
LSP je nalezení nejkratší cesty mezi libovolnými dvěma uzly [11, 12]. 
  
Příklad: 
Pokud chce směrovač R2 efektivně zasílat datagramy směrovači R4, pak v jeho směrovací 
tabulce musí být informace o nejkratší cestě vedoucí mezi těmito směrovači, která se použije. 
Aby směrovač mohl správně zjistit, která z cest je ta nejvhodnější, musí nejprve od všech 
směrovačů obdržet informace o stavu linek a jejich sousedních směrovačích. Z obdržených 
informací je směrovač schopen provést konstrukci grafu propojení celé sítě pomocí 
Dijkstrova algoritmu: 
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Obr. 7.5: Graf 

 

1. Vytvoříme seznam vzdáleností, seznam předchozích vrcholů, seznam navštívených 
vrcholů a aktuální vrchol. 

2. Všechny hodnoty s seznamu vzdáleností  nastavíme na nekonečno, pouze vzdálenost 
do výchozího (startovacího) uzlu nastavíme na 0. 

3. Všechny hodnoty v seznamu navštívených uzlů nastavíme na FALSE. 
4. Všechny hodnoty v seznamu předchozích uzlů nastavíme na –1. 
5. Výchozí vrchol nastavíme jako aktuální vrchol. 
6. Aktuální vrchol označíme jako navštívený vrchol. 
7. Pro všechny uzly, které mohou být dosaženy z aktuálního vrcholu, nastavíme hodnoty 

v seznamu vzdáleností a v seznamu předchozích vrcholů (pokud je kratší cesta přes 
vrchol, ve kterém jsme, tak se aktualizuje, jinak se hodnota ponechá). 

8. Jako aktuální vrchol nastavíme ještě nenavštívený vrchol, který má nejmenší 
vzdálenost od startovacího vrcholu. 

9. Opakujeme body 6. až 8., dokud nejsou všechny vrcholy označeny jako navštívené. 
neboli: 

1. Inicializační fáze: 
• vtvoří se a inicializují seznamy 

• vzdálenost z/do vrcholu R2 se nastaví na 0 
• vrchol R2 je zvolen jako výchozí, aktuální a navštívený 

• První krok hledání nejkratší cesty, kdy hledáme všechny uzly, které mohou 
být dosaženy z vrcholu R2. Jedná se o uzly: 
• R1 se vzdáleností 3 od předchozího uzlu R2 (délka cesty do uzlu R1 je 3) 
• R3 se vzdáleností 6 od předchozího uzlu R2 (délka cesty do uzlu R3 je 6) 
• jako aktuální vrchol označíme vrchol R1 (délka cesty do uzlu R1 je 3) 

2. Ve druhém kroku: 
• vrchol R1 je označen jako navštívený 
• hledání všech uzlů, které mohou být dosaženy z vrcholu R1 

• R3 se vzdáleností 2 od předchozího uzlu R1 (délka cesty od uzlu R2 je 5) –
dojde k opravě hodnoty získané v krou 1., neboť původní vzdálenost mezi 
R2 a R3 byla větší (6) 

• jako aktuální vrchol je označen vrchol R3 
3. Ve třetím kroku: 

• vrchol R3 je označen jako navštívený 
• hledání všech uzlů, které mohou být dosaženy z vrcholu R3 

• R4 se vzdáleností 4 od předchozího uzlu R3 (délka cesty od uzlu R2 je 9) 
• jako aktuální vrchol je označen vrchol R4 

4. Ve čtvrtém kroku je vrchol R4 označen jako navštívený  
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Výsledkem je vytvoření stromu nejkratší cesty z vrcholu R2 do ostatních vrcholů grafu, 
přičemž z tohoto grafu vyplývá, že datagram zasílané od směrovače R2 ke směrovači R4 
budou procházet skrze směrovač R2 [12]. 
 

3

2
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4

R2

R1 R3

R4
 

 

Obr. 7.6: Strom vytvořený z grafu pomocí Dijkstrova algoritmu 
 

Na základě stromu nejkratší cesty si pak směrovač už lehce sestaví vlastní směrovací 
tabulku, neboť tento obsahuje informace o topologii sítě, tj. seznam vrcholů a hran grafu 
s metrikami. Přičemž metriky mohou být nastaveny ručně nebo být přímo počítány 
směrovacím protokolem na základě doby odezvy sousedního směrovače. Směrovač 
v pravidelných intervalech testuje dostupnost sousedního směrovače, pokud neobdrží 
v určitém časovém intervalu odpověď a informace od sousedního směrovače, pak považuje 
tento sousední směrovač za odpojený [12].  

 
Jelikož není dobré zaplavovat směrovacími informacemi velké sítě, rozdělují se tyto 

do tzv. oblastí a jsou určeny hraniční směrovače, které zajišťují výměnu směrovacích 
informací mezi oblastmi. Z tohoto důvodu je nutné protokoly LSP oproti DVP, konfigurovat. 
LSP protokoly jsou však mnohem stabilnější a dokáží se rychle ustálit při změně topologie, 
lze je proto použít na velkých rozlehlých sítích. Jejich významnou vlastností je taktéž 
možnost přerozdělení zátěže -load balancing.Nejznámějším protokolem tohoto typu je OSPF 
(Open Shortest Path First). 

 

7.1.2.2 Protokoly IGP a EGP 

Protokoly IGP (Interior Gateway Protocols) jsou protokoly, které se používají v případě, kdy 
dochází k výměně směrovacích informací uvnitř jednotlivých autonomních systémů. Těmito 
protokoly jsou RIP, RIP2, IGRP, OSPF a EIGRP.  
 

Naproti tomu, je potřeba vyměňovat směrovací informace i mezi autonomními 
systémy, k tomuto jsou použity EGP (Exterior Gateway Protocols) protokoly. Protokoly 
EGP nepoužívají pouze tradičních metrik, ale rozhodují se podle cesty, politik a pravidel. Mají proto 
oproti IGP zejména tu vlastnost, že u nich lze zohledňovat platební politiku mezi 
poskytovateli připojení k internetu. Tímto protokolem je například BGP. 
 



45  

 
Obr. 7.7: Rozdělení IGP a EGP protokolů 

 
 
Protokoly lze taktéž rozdělit na veřejné a proprietární . Veřejné jsou definovány jako 
internetové standardy v dokumentech RFC, zatímco proprietární protokoly jsou řešením 
firem zabývajících se vývojem směrovacích zařízení, např. Cisco Systems [1].  
 
Následující tabulka 7.1 shrnuje informace popsané v bodech 7.1.2.1 a 7.1.2.2. 

 
 

Tab. 7.1: Směrovací protokoly IP sítí 
 

Protokol DVP/ LSP IGP/ EGP Ve ř./ Prop.
RIP, RIP2 (Routing 
Information Protocol)

DVP IGP Veřejný

IGRP (Interior Gateway 
Routing Protocol)

DVP IGP Proprietární

OSPF (Open Shortest 
Path First)

LSP IGP Veřejný

EIGRP (Enhanced 
Interior Gateway 
Routing Protocol)

DVP IGP Proprietární

BGP (Border Gateway 
Protocol)

X EGP Veřejný
 

7.1.3 RIP v.1 

Protokol RIP patří mezi nejstarší směrovací protokoly používané uvnitř 
autonomních systémů, má nenáročnou konfiguraci a je jednoduchý. Patří mezi směrovací 
protokoly typu DV a metrika je určena jako počet přeskoků k cílové síti, tzv. hop count, 
přičemž síť s metrikou 16 se již považuje za nedostupnou. Směrovače si zasílají celé tabulky 
periodicky každých 30s (Routing-update timer) pomocí broadcastu (na adresu 
255.255.255.255) a pokud směrovač nedostane v limitu, zpravidla 180s, směrovací 
aktualizace od svého souseda, považuje cesty od něj přijaté za neplatné (Route-timeout 
timer), pokud ani v limitu, zpravidla 240s, informace od sousedního směrovače neobdrží, pak 
tyto cesty ze směrovací tabulky vymaže (Route-flush timer). Pro zajištění stability při 
rychlých změnách topologie je implementován Split horizon s Poison Reverse, který 
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zajišťuje zasílání směrovacích cest směrovači, od kterého se cestu naučil, s údajem o tom, že 
ji obdržel právě od něj. Hold-down timer, který určuje časovou prodlevu, po kterou má 
směrovač ignorovat novou informaci. A také Trigger update, který při změně metriky 
zajišťuje odesílání informací dříve než by došlo k pravidelnému odeslání informací [10, 11, 
12]. 
 
 Nevýhodou protokolu RIP je, že pracuje pouze s třídními maskami (A-255.0.0.0,     
B-255.255.0.0, C-255.255.255.0) tudíž nedokáže pracovat s podsítěmi. Z tohoto důvodu bylo 
provedeno několik vylepšení v RIP v2 [10]. 

7.1.4 RIP v.2  

Protokol RIP ve verzi 2. vychází z verze 1., kterou doplňuje o několik důležitých vlastností. 
Směrovací aktualizace již nejsou zasílány pomocí broadcast oběžníku, ale jsou zasílány 
pomocí multicast paketu (na IP adresu 224.0.0.9), tyto mohou být také autentifikovány 
pomocí MD5 hashe. Aktualizační pakety však oproti verzi 1 přenáší spolu s informací            
o cílové síti také masku této sítě, takže je umožněno beztřídní směrování. Díky těmto 
vlastnostem se ještě více projevují výhody sumarizování sítí [10]. 

7.1.5 Network Visualizer 

Konfigurace sm ěrovacího protokolu RIP v.1: 
Při konfiguraci protokolu RIP je nutné tento na každém ze směrovačů aktivovat, následně je 
nutné provést zápis přímo připojených sítí ve třídním tvaru. 
 
Router(config)#router rip 

 -volba směrovacího protokolu RIP –přechod do konf. rozhr. směr. protokolů 

Router(config-router)#network 172.16.40.0 

 -zápis přímo připojené sítě 172.16.40.0 

Router(config-router)#network 172.16.20.0 

 -zápis přímo připojené sítě 172.16.20.0 

 
Konfigurace sm ěrovacího protokolu RIP v.2: 
Při konfiguraci protokolu RIP je nutné tento aktivovat, následně je nutné provést zápis přímo 
připojených sítí. Pozn.: Při změně protokolu RIP z v.1 na v.2 není nutné přímo připojené sítě 
znovu zapisovat, pokud sítě zapsané nabyly, provedeme jejich zapsání stejně jako u RIP v.1.   
 
Router(config)#router rip 

 -volba směrovacího protokolu RIP –přechod do konf. rozhr. směr. protokolů 

Router(config-router)#version 2 

 -volba verze RIP 2 

Router(config-router)#no auto-summary 

 -zrušení automatické sumarizace směrovacích cest ve směrovací  tabulce 
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Pomocí příkazu show ip route je možné zobrazit směrovací tabulku. V této se po 
výměně směrovacích informací zobrazí směrovací cesty uvozené písmenem R, což jsou 
cesty, které byly vytvořeny směrovacím protokolem RIP. Dále je u cesty uveden zápis 
[X/Y], kdy hodnota X určuje defaultní administrativní vzdálenost (u protokolu RIP je dáno 
X = 120), Y udává počet přeskoků (metrika je dána počtem přeskoků), to umožňuje použít 
tyto informace k výměně pomocí jiných než RIP protokolů, kdy se tyto hodnoty mezi sebou 
násobí. V řádcích směrovací tabulky se také mohou vyskytovat tzv. mateřské cesty               
k supersítím, které slouží pro snazší prohledávání směrovacích tabulek. Zde například 
172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets.  
 

Záznam:  R 10.0.0.0 is a summary, 00:00:26, Null0, říká, že routa 
pochází z Null0 a ne z žádného konkrétního rozhraní. To je proto, že je to routa pouze pro 
účely oznamování /advertisement/ a nepopisuje interface, který router použije k dosažení 
propagované sítě. V takovém případě musí být na směrovači nakonfigurováno no auto-
summary, protože jinak by docházelo k rozesílání auto-sumarized záznamu, který je však 
sumarizován dle třídy, do které patří, tedy 10.0.0./8 nikoliv například požadovaného 
10.0.0.0/29, který by však bylo nutné u protokolu RIP v.2 ručně nakonfigurovat, to však není 
součástí úlohy [10]. 

  
Router#show ip route 

10.0.0.0/8 is subnetted, 1 subnets 

R     10.0.0.0 is a summary, 00:00:26, Null0 

172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets 

R     172.16.30.0 [120/1] via 172.16.20.1, 00:00:13, Serial0/0 

C     172.16.40.0 is directly connected, FastEthernet0/0 

C     172.16.20.0 is directly connected, Serial0/0 

R     172.16.10.0 [120/1] via 172.16.20.1, 00:00:13, Serial0/0 

R     172.16.50.0 [120/1] via 172.16.20.1, 00:00:13, Serial0/0 

 

 

Pomocí příkazu debug ip rip je možné spustit vypisování událostí výměny 
směrovacích tabulek. K přerušení sledování slouží příkaz no debug ip rip nebo lze 
taktéž použít příkaz undebug all. 

 
Router#debug ip rip 

*Oct  13 17:19:25.906: RIP: received v1 update from 172.16.30.1 on Serial0/0 

*Oct  13 17:19:25.906:      172.16.40.0 in 2 hops 

*Oct  13 17:19:25.906:      172.16.20.0 in 2 hops 

*Oct  13 17:19:25.906: RIP: received v1 update from 172.16.30.1 on Serial0/0 

*Oct  13 17:19:25.906:      172.16.40.0 in 3 hops 

*Oct  13 17:19:25.906:      172.16.20.0 in 3 hops 
[output cut] 
 

 

K výpisu detailních informací o nastavených protokolech a jejich konfiguraci slouží příkaz 
show ip protocols. Dále lze použít příkaz  show protocols k zobrazení informací o tom, 
jakým způsobem jsou propagovány jednotlivé porty směrovače.  
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K analýze počítačových sítí slouží příkaz traceroute <IP adresa>, který vypisuje 
uzly kterými prochází datagram k určitému cílovému uzlu. Tento se zpravidla používá ke 
zjištění problému v síti, neboť je možno přesně identifikovat trasu, kterou prošel datagram 
k cíli včetně uvedení zpoždění, které nastalo během každého přeskoku. V případě klientské 
stanice je nutno použít příkaz tracert <IP adresa>. 

7.2 Realizace 

Na základě zkušeností z minulých úloh dokončete konfiguraci rozhraní směrovačů 2621A, 
26211B a 2811A tak, jak jsou uvedeny na obr. 7.8, přičemž centrální směrovač 2811A je 
vždy pro všechny sériové linky typu DCE. Následně pomocí směrovacích protokolů zajistěte 
funkčnost celé sítě. Nejprve realizujte naplnění a výměnu směrovacích tabulek za použití 
směrovacího protokolu RIP v.1, který bude nastaven na uvedených třech směrovačích. 
 

 

 
Obr. 7.8:  Zadaná síť WAN pro RIP v.1 

 
Následně proveďte i připojení směrovačů 2621C a 2621D ke směrovači 2811A tak 

jak je uvedeno na obr. 7.9. Jelikož jsou tato propojení bod-bod, stačí použít rozsah sítě          
o dvou IP adresách, tedy IP síť určená maskou 255.255.255.252. Takové propojení však jak 
je již známo není možné provozovat pomocí směrovacího protokolu RIP v.1, který nedokáže 
pracovat s podsítěmi, neboť nepřenáší informace o maskách sítě, proto je nutné převést celou 
síť do použití s protokolem RIP v.2, který práci s podsítěmi umožňuje. 

 

 
Obr. 7.9: Zadaná síť WAN pro RIP v.2 
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Směrovač 2621 Router A: 
rozhraní FE 0/1: 
IP adresa: 192.168.1.1 
maska podsítě: 255.255.255.0 
 

rozhraní S0/0: 
IP adresa: 192.168.2.2 
maska podsítě: 255.255.255.0 
typ: DTE 
 

přímo připojené sítě: 
LAN1: 192.168.1.0 
LAN2: 192.168.2.0 

 

Směrovač 2621 Router B: 
rozhraní FE 0/1: 
IP adresa: 192.168.5.1 
maska podsítě: 255.255.255.0 
 

rozhraní S0/1: 
IP adresa: 192.168.4.2 
maska podsítě: 255.255.255.0 
typ: DTE 
 

přímo připojené sítě: 
LAN4: 192.168.4.0 
LAN5: 192.168.5.0  
 
 

Host A: 
IP adresa: 192.168.1.2 
maska podsítě: 255.255.255.0 
výchozí brána: 192.168.1.1 
 

Host B: 
IP adresa: 192.168.3.2 
maska podsítě: 255.255.255.0 
výchozí brána: 192.168.3.1 
 

Host C: 
IP adresa: 192.168.5.2 
maska podsítě: 255.255.255.0 
výchozí brána: 192.168.5.1 
 
 

Směrovač 2621 Router C: 
rozhraní S0/0: 
IP adresa: 10.0.0.2 
maska podsítě: 255.255.255.252 
typ: DTE 
 

přímo připojené sítě: 
LAN5: 10.0.0.0 
 

 

Směrovač 2811 Router A: 
rozhraní FE 0/1: 
IP adresa: 192.168.3.1 
maska podsítě: 255.255.255.0 
 

rozhraní S0/1/0: 
IP adresa: 192.168.2.1 
maska podsítě: 255.255.255.0 
typ: DCE 
hodinová rychlost: 19200 
 

rozhraní S0/0/0: 
IP adresa: 192.168.4.1 
maska podsítě: 255.255.255.0 
typ: DCE 
hodinová rychlost: 19200 
 

rozhraní S0/1/1: 
IP adresa: 10.0.0.1 
maska podsítě: 255.255.255.252 
typ: DCE 
hodinová rychlost: 19200 
 

rozhraní S0/0/1: 
IP adresa: 10.0.0.5 
maska podsítě: 255.255.255.252 
typ: DCE 
hodinová rychlost: 19200 
 

přímo připojené sítě: 
LAN2: 192.168.2.0 
LAN3: 192.168.3.0  
LAN4: 192.168.4.0 
LAN5: 10.0.0.0 
LAN6: 10.0.0.4 
 

 

Směrovač 2621 Router D: 
rozhraní S0/1: 
IP adresa: 10.0.0.6 
maska podsítě: 255.255.255.252 
typ: DTE 
 

přímo připojené sítě: 
LAN6: 10.0.0.4 
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7.3 Zadání 

1. V simulačním prostředí Network Visualizer si pomocí Labs > Custom vložte na 
pracovní plochu rozpracovanou síť pro úlohu WAN2, A podle zadáni konfigurace  
a informací z obr. 7.8 proveďte dokončení konfigurace sériových rozhraní 
směrovačů 2621A, 26211B a 2811A. Nezapomeňte u správných rozhraní 
směrovačů nastavit, že jsou typu DCE a patřičnou hodinovou rychlost! 

2. Podle uvedených návodů proveďte konfiguraci těchto tří směrovačů tak, aby si 
začaly vyměňovat směrovací tabulky pomocí směrovacího protokolu RIP v.1 

3. Prověřte funkčnost komunikace mezi klientskými stanicemi pomocí příkazu ping. 
Pokud komunikace není funkční, zjistěte proč a proveďte náležitou opravu, k tomu 
můžete použít i nástroje Net Detective, popřípadě v privilegovaném režimu 
směrovače příkazy: show ip route, show ip protocol a traceroute    
(u klientské stanice tracert). Pozn.: Je potřeba zkusit ping několikrát po sobě, 
nebo i s časovým odstupem, neboť simulátor simuluje i dočasné výpadky sítí při 
aktualizaci tabulek a pod. 

4. V privilegovaném režimu směrovačů si příkazem show ip route zobrazte jejich 
směrovací tabulky. Následně si spusťte pomocí příkazu  debug ip rip sledování 
průběhu výměny směrovacích tabulek. Pomocí příkazu show ip protocol              
a show protocol  také zobrazte další informace o nastavení směrovače.  

5. Připojte směrovače 2621C a 2621D ke směrovači 2811A jak je uvedeno na obr. 7.9, 
a proveďte konfiguraci jejich rozhraní tak, aby se staly součástí celé zadané sítě. 
Nezapomeňte u správných rozhraní směrovačů nastavit, že jsou typu DCE               
a patřičnou hodinovou rychlost! Zároveň na obou proveďte aktivaci směrovacího 
protokolu RIP v.2, tak aby začaly správně zasílat své směrovací tabulky. 

6. Na všech ostatních směrovačích převeďte převod směrovacího protokolu RIP v.1 na 
verzi RIP v.2.  

7. Po nastavení nebude komunikace z důvodu sumarizace sítí 10.0.0.0 a 10.0.0.4 na 
směrovači 2811A, správně fungovat. Zobrazte si směrovací tabulku směrovače 
2621B, ze které to bude dobře patrné. Úpravu proveďte na směrovači 2811A 
pomocí příkazu no auto-summary, zadaném v konfiguračním rozhraní 
směrovacích protokolů. 

8. Zopakujte kroky 3. a 4. 
9. Vypracujte odpovědi na otázky k vypracování úkolu a taktéž zodpovězte testové 

otázky uvedené na konci laboratorní úlohy. Vypracované zadání spolu s odpověďmi 
na otázky a test si nechejte zkontrolovat vyučujícím. 

7.4 Otázky k vypracování 

1. Vypište obsah směrovací tabulky směrovače 2621 Router B a popište, co znamená 
řádek obsahující údaj: is subnetted. 

 
2. Stručně uveďte rozdíl mezi Distance-Vector protokoly a Link-State protokoly, 

jejich výhody/nevýhody. 
 
3. Zdůvodněte proč bylo v případě použití sítí v netřídním tvaru nutné přejít 

z protokolu RIP v.1 na verzi RIP v.2, a několik základní rozdíly mezi těmito 
verzemi směrovacího protokolu. 
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7.5 Test 

1. Úkolem směrovacích protokolů je: 
a) přenášet datagramy IP sítí 
b) vyhledávat nejlepší cesty do cílových sítí 
c) v případě změny topologie sítě upravovat směrovací tabulku 

 
2. K porovnání, která ze směrovacích cest je nejlepší slouží: 

a) přenosová rychlost 
b) metrika 
c) údaj o počtu přeskoků 

 
3. U Link-State protokolů se v případě změny topologie sítě směrovače rozesílají: 

a) směrovací aktualizace 
b) vždy celé směrovací tabulky 
c) tabulky MAC adres 

 
4. Sumarizace směrovacích cest slouží k: 

a) omezení některých cest 
b) možnosti urychlit vyhledáváni ve směrovací tabulce 
c) možnosti redukovat velikost směrovací tabulky 

 
5. U Distance-Vector protoklů si směrovače: 

a) vyměňují směrovací tabulky 
b) vytvářejí mapu sítě na základě odezvy sousedních směrovačů 
c) doplňují vektory sousedních směrovačů do vlastní směrovací tabulky 
d) vypočítávají strom nejkratší cesty 

 
6. U protkolů RIP v.1 a RIP v.2 je metrika odvozena: 

a) počtem přeskoků 
b) propustností linky 
c) zpožděním linky 

 
7. Směrovače vypočítávají nejkratší cestu pomocí: 

a) Bellman-Fordova algoritmu 
b) Dijkstrova algoritmu 
c) Zappova algoritmu 

 

8. Load balancing je: 
a) pravidelná obnova směrovací cesty 
b) prvotní vytvoření směrovací tabulky 
c) přerozdělení zátěže mezi více cest 
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9. V případě použití protokolu RIP bude R1 zasílat data do R5 skrze uzly: 

R1 5
R2

R3 R4

R52

6

1

1

3

2

  
d) R2 
e) R3, R4, R2 
f) R3, R4 

 

10. V případě použití Link-State protokolu bude R1 zasílat data do R5 skrze uzly: 

R1 5
R2

R3 R4

R52

6

1

1

3

2

 

g) R2 
h) R3, R4, R2 
i) R3, R4 
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8 Závěr 
V semestrálním projektu jsem se zabýval vytvořením třech laboratorních úloh, které mají 
svým obsahem teoreticky seznámit studenty se základní problematikou fungování LAN        
a WAN sítí. Na základě teoretických znalostí, které studenti nabudou mají být schopni bez 
problémů vyřešit praktickou část laboratorních úloh. Studenti tedy prakticky vyzkouší 
zprovoznit zadanou síť, přičemž aplikují některé z běžných provozních úkolů, typických pro 
sítě LAN a WAN. Tyto praktické úkoly jsou realizovány pomocí desktopového simulátoru 
CCENT Network Visualizer 6.0, jenž je vhodný k použití v laboratořích, kde se mají studenti 
seznámit se základy počítačových sítí, bez nutnosti nakupovat reálná zařízení, která jsou 
často velmi nákladná. Simulační nástroj zcela dostačuje a naopak šetří čas, jenž by byl spojen 
s fyzickým propojováním reálných zařízení, popřípadě odstraňováním poruch. Simulační 
software CCENT Network Visualizer je rozebrán jako součást semestrálního projektu, a je 
řešena jeho implementace v počítačových laboratořích. Jsou uvedeny jeho možnosti, funkce 
a dostupný dokumentační materiál, včetně laboratorních úloh, které jsou součástí software. 
 

Výukový software CCENT doplňuje software pro podporu výuky ve formě webových 
stránek, který byl vytvořen jako součást bakalářské práce. Tento obsahuje teoretické části, 
zadání a testy k jednotlivým úlohám, přičemž testy je možno vyhodnocovat.  
 
    V první laboratorní úloze týkající se sítí LAN jsou po teoretické stránce studenti 
seznámeni s principy Ethernetu, komunikací pomocí fyzických a logických adres, dále  jsou 
seznámeni s aktivními prvky lokálních sítí, s problematikou veřejných a privátních IP adres, 
taktéž s problematikou dynamického přidělování IP adres DHCP serverem, včetně uvedení 
příkladů. V praktické části první laboratorní úlohy mají studenti za úkol realizovat vytvoření 
sítě tak, aby mohly stanice v lokální síti komunikovat, přičemž k nastavení jejich IP adres má 
být použito statického a dynamického přidělování IP adres, kdy dynamické přidělování je 
realizováno pomocí DHCP serveru, který je v úloze součástí směrovače. Studenti jsou také 
zároveň seznámeni s ovládáním a praktickým použitím software NV. 
 

Ve druhé laboratorní úloze týkající se sítí WAN jsou po teoretické stránce studenti 
seznámeni se základní definicí a vlastnostmi sítí WAN. Dále jsou seznámeni s IP 
protokolem, v rámci něhož jsou seznámeni se základními principy adresování a směrování 
v IP sítích, včetně uvedení příkladů. Taktéž jsou seznámeni s možnými způsoby propojování 
sítí WAN na fyzické a linkové vrstvě. V praktické části druhé laboratorní úlohy mají studenti 
za úkol vybudovat model sítě, složený ze tří sítí LAN, vzájemně propojených pomocí sériové 
linkou, kdy dále provedou zprovoznění komunikace pomocí statického směrování, mezi 
těmito LAN sítěmi. Zároveň si postupně podle potřeb úlohy doplňují znalosti konfigurace 
aktivních prvků, které v Network Visualizeru jsou a využívají znalostí z úlohy předchozí. 
 

Ve třetí laboratorní úloze týkající se taktéž sítí WAN jsou studenti ještě více 
seznámeni s principy směrování, a to pomocí dynamického směrování, resp. s využitím 
směrovacích protokolů, které jsou z hlediska teorie rozděleny na dvě základní skupiny, 
Distance-Vector protokoly a Link-State protokoly. U obou těchto skupin je studentům 
vysvětlen základní princip vytváření směrovacích tabulek a práce s nimi, a to včetně uvedení 
příkladů. Dále jsou také seznámeni s jedním ze zástupců Distance-Vector protokolů RIP ve 
verzi 1 a 2, kdy jsou popsány jejich vlastnosti a rozdíly mezi verzemi. V praktické části 
potom studenti realizují jednoduché propojení několika sítí pomocí protokolu RIP v.1 a v.2, 
přičemž jejich úkolem je také sledovat dění v síti a naučit se odstraňovat případné chyby 
v nastavení sítě. 
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Možných způsobů zadání laboratorní úloh je celá řada, neboť i samotná teorie 
počítačových sítí, kterou je nutno studentům vštěpit, je nesmírně obsáhlá, a tak i základních 
provozních úkolů a možných způsobů řešení je velké množství. Bakalářská práce je tedy 
koncipována s o hledem na nauku jedněch z nejdůležitějších informací a pravidel, přičemž je 
do určité míry přihlíženo na omezené možnosti Network Visualizeru, který neumí 
nasimulovat vše, ale pro potřeby základní výuky postačuje. Taktéž praktická část laboratorní 
úlohy však musí být vhodně navržena tak, aby byla splnitelná do 90minut, a to i studenty, 
kteří nikdy s uvedeným software nikdy nepracovali, tuto skutečnost jsem ověřil na svém 
spolubydlícím (student VUT Brno).   
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