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Abstrakt a klí čová slova 
Abstrakt 
 Tato diplomová práce se zabývá popisem a průzkumem Internetového protokolu verze 6        

a směrovacích protokolů, které lze využít v sítích pracujících na tomto Internetovém protokolu. 

V první části jsou rozebrány formáty a typy IPv6 adres. Druhá část je věnována teoretickému 

rozboru směrovacích protokolů s detailnějším zaměřením na směrovací protokol OSPFv3. 

Poslední část je věnována návrhu topologie sítě, která pracuje s jednotlivými směrovacími 

protokoly. V této části jsou uvedeny i praktické konfigurace směrovačů. Největší důraz je 

kladen na konfiguraci směrovacího protokolu OSPFv3, kde je řešena redistribuce a výměna 

zpráv mezi oblastmi. 

 

Klí čová slova 
IPv6 adresa, koncová oblast, LSA zpráva,  NSSA oblast, páteřní oblast, redistribuce, směrovací 

protokol, směrovač 

 

Abstract 
  This diploma thesis is focused on description and exploration of the Internet protocol of 

version 6 and routing protocols that can be used in networks working on this Internet protocol. 

In the first part of this thesis formats and types of IPv6 addresses are analyzed. The second part 

is focused on theoretical analysis routing protocols. Routing protocol OSPFv3 is analyzed more 

in detail. The last part is focused on suggestion of topology of network which works with 

individual routing protocols. In this part the practical configurations of routers are also 

mentioned. The most emphasized is configuration of routing protocol OSPFv3 where 

redistribution and exchange of messages between fields is solved. 

 

Key words 
IPv6 address, stub area, LSA message, NSSA area, backbone area, redistribution, routing 

protocol, router 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

ABR   Area Border Router   Oblastní hraniční směrovač 

ASBR   Autonomous System Border Router Hraniční směrovač autonomního 

systému 

ATM    Asynchronous Transfer Mode  Asynchronní přenosový mód 

BDR   Backup Designated Router  Záložní pověřený směrovač 

BGP4+  Border Gateway Protocol  Typ externího směrovacího protokolu 

BR   Backbone router   Páteřní směrovač 

CIDR    Classless Inter - Domain Routing Adresní schéma pro přidělování adres 

CLNP   Connectionless Network Protocol Nespojově orientovaný síťový protokol 

CLNS   Connectionless Network Service Nespojově orientovaná síťová služba 

DR   Designated Router   Pověřený směrovač 

DUAL    Diffusing Update based Algorithm Algoritmus pro výpočet metriky 

EBGP   Exterior Border Gateway Protocol Externí hraniční směrovací protokol 

EGP   External Gateway Protocol   Externí směrovací protokol 

EIGRP  Enchanced Interior Gateway Protocol Rozšířený interní směrovací protokol 

FDDI    Fiber Distributed Data Interface  Sít s kruhovou topologií 

HDLC    High – Level Data Link Control  Komunikační protokol linkové vrstvy 

IANA    Internet Assigned Numbers Authority Autorita pro přidělování Internetových  

adres 

IBGP   Interior Border Gateway Protocol Interní hraniční směrovací protokol 

ICMP    Internet Control Message Protocol Kontrolní Internetový protokol 

IGP   Internal Gateway Protocol   Interní směrovací protokol 

IOS   Internetwork Operating System  Operační systém směrovače 

IP   Internet Protocol   Internetový protokol 

IPsec   Internet Protocol security  Bezpečností Internetový protokol 

IPv4   Internet Protocol version 4  Internetový protokol verze 4 

IPv6   Internet Protocol version 6  Internetový protokol verze 6 

IPX    Internetwork Packet Exchange  Síťový protokol operačního systému  

Novell 

IR    Internal Router    Interní směrovač 
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IS – IS  Intermediate System to Intermediate  Typ interního směrovacího protokolu 

System      

ISO   International Organzation   Mezinárodní organizace pro přidělování 

for Standardizaton   standardů     

ISP   Internet Service Provider  Poskytovatel Internetových služeb 

LIR    Local Internet Registry   Místní Internetový registr 

LSA   Link State Advertisment  Oznámení o stavu linky 

MAC    Media Access Control address  Identifikátor síťového rozhraní 

MTU    Maximum Transmission Unit  Maximální přenosová jednotka 

NSAP   Network Service Access Point  Služba síťového přístupového bodu 

NSSA   Not So Stubby Area   Typ tranzitní oblasti 

OSPFv2  Open Shortest Path First version 2 Typ interního směrovacího protokolu  

verze 2 

OSPFv3  Open Shortest Path First version 3 Typ interního směrovacího protokolu  

verze 3 

PPP   Point – to – Point Protocol  Komunikační protokol linkové vrstvy 

RFC   Request for Comments   Žádost o komentáře 

RIPng   Routing Information Protocol   Typ interního směrovacího protokolu 

next generation    nové generace 

RIR    Regional Internet Registry  Regionální Internetový registr 

SLA   Service Level Agreement  Forma smluv o úrovni poskytovaných  

služeb 

TCP   Transport Control Protocol  Kontrolní transportní protokol 

TTL    Time To Live    Doba životnosti paketu 

Wi - fi    Wireless LAN    Bezdrátová síť 
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1. Úvod 

Internetový protokol verze 6 je označován jako následník současného Internetového 

protokolu verze 4, který je verzí současného Internetového protokolu využívaný v dnešním 

Internetu. Začátkem devadesátých let 20. století bylo jasné, že technologie CIDR, zavedená       

o deset let dříve, nestačí k odvrácení vyčerpání adresovatelného prostoru IPv4. Počátkem roku 

1992 bylo experimentováno s několika systémy. Koncem roku 1992 komise IETF vznesla 

požadavek k sestavení pracovních skupin pro definici a vytvoření Internetového protokolu nové 

generace. Do roku 1996 bylo vydáno několik RFC dokumentů definující Internetový protokol 

verze 6.  

 

Jako hlavní změnu, kterou tento Internetový protokol přináší je mnohem větší adresní 

prostor, což umožňuje větší pružnost při přidělování adres. Větší délka adresy umožňuje 

odstranění překladu síťových. Příkladem jak velký je adresovatelný prostor může být přirovnání 

množství adres k velikosti suchozemskému povrchu naší planety, kde na každý čtvereční palec 

naší planety připadá zhruba 32 IPv6 adres. Ovšem o protokolu nové generace se nedá hovořit 

jen z hlediska velikosti adresovatelného prostoru, ale je potřeba zmínit i další jeho vlastnosti, 

mezi které patří např. podpora pro služby se zajištěnou kvalitou, podpora mobility a mnohé 

další, které budou rozebrány v této práci. 

 

Nelze ovšem zcela zavrhnout protokol IPv4, který bude i v dohledné době nadále 

podporován. Uzly podporující pouze IPv4 nebudou schopny přímé komunikace s IPv6 uzly, ale 

budou muset využít „prostředníka.“ 
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2. Formát IPv6 adresy 

 IPv6 adresa je reprezentována sérií 16bitových hexadecimálních polí, kde jednotlivá 

pole jsou odděleny dvojtečkou ve formátu x : x : x : x : x : x : x : x. Celková délka adresy je 

oproti svému předchůdci čtyřnásobná, tedy 128 bitů. Adresa se skládá ze dvou logických částí, 

první část tvoří prefix sítě o délce 64 bitů, zbývajících 64 bitů tvoří adresu rozhraní, která je 

složena z MAC adresy síťového zařízení. Jelikož MAC adresa jednoznačně identifikuje dané 

síťové rozhraní, dochází časem ke změně IPv6 adresy, aby se zamezilo trvalému svázání 

identity uživatele a IPv6 adresy, definováno v RFC 3041. IPv6 adresa může být zkrácena za 

dodržení určitých podmínek. Pokud je jedna nebo více ze čtyřčlenných skupin nulová (0000), 

nuly mohou být vynechány a nahrazeny dvěma dvojtečkami. Dále libovolný počet po sobě 

následujících skupin nul (0000) může být nahrazen dvěma dvojtečkami, pokud se v adrese toto 

nahrazení vyskytuje jen jednou. Předcházející nuly ve skupině mohou být také nahrazeny [1]. 

Možnosti zkracování adres lze přesněji vidět na následujícím příkladu: 

 

2001:0cf2:0000:0000:0000:0000:1303:27de 

2001:0cf2:0000:0000:0000::1303:27de 

2001:0cf2:0:0:0:0:1303:27de 

2001:0cf2:0:0::1303:27de 

2001:0cf2::1303:27de 

2001:cf2::1303:27de 

 

Každá čtveřice bitů má svůj význam a to v přidělování jednotlivých IP adres 

hierarchicky nižším ISP. Prvních 16 bitů vlastní centrální autorita IANA, ta následně přiděluje 

bloky adres regionálním registrům RIR, těch je de facto pět a rozdělují zeměkouli:  

- Afrika 

- Asie a Pacifik 

- Severní Amerika 

- Latinská Amerika 

- Evropa a blízký východ 
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Regionální registr přiděluje adresy dále lokálním registrům LIR, pod tím si lze 

představit jednotlivé ISP. Dalších 16 bitů je přiděleno jednotlivým zákazníkům. Zbývajících 64 

bitů slouží k adresování rozhraní. Na obr. 2a  jsou zobrazeny jednotlivé skupiny bitů adresy.  

 

     16    16   16     16    64       bit ů 

2001 : 0470 : 1f0A : 0cc0 : 10b2 : 1a39 : f5cd : 42 f5 / 128 

 
 
 

  IANA   RIR    LIR   ZÁKAZNÍK      ADRESA ROZHRANÍ  
 

Obr. 2a Význam jednotlivých bitů IPv6 adresy 
 
 

2. 1. Rozdělení IPv6 adres 

V protokolu IPv4 jsou jednotlivé adresy rozděleny do určitých skupin, které mají svůj 

vlastní význam. Stejně je tomu i u protokolu IPv6, kde je možné rozdělit adresy do tří 

základních skupin: 

- individuální adresa (unicast) 

- skupinová adresa (multicast) 

- výběrová adresa (anycast) 

Informace o jednotlivých adresách jsou čerpány z literatury [1], [2] a [9] 

2. 1. 1. Individuální adresa 

Tato adresa reprezentuje jednotlivé síťové rozhraní. Pokud jsou data zasílány na tento 

typ adresy, jsou doručeny na konkrétní počítač nebo na jakékoliv jiné síťové zařízení. 

Individuální adresy lze rozdělit do následujících skupin: 

- globální adresa 

- místní linková adresa 

- mapované IPv4 adresy 

- unikátní lokální adresa 
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Globální adresa 

Jedná se o typ adresy, která je v současném Internetu nejvíce využívána. Je definována 

v RFC 3587. V tomto dokumentu je zatím definována jen část prefixů, v současném Internetu se 

využívá prefix 001 (binárně), adresa má tedy tvar 2000::/3. Na obr. 2.1.1a je zobrazena 

podrobnější struktura globální adresy, která začíná právě hodnotou 001 (binárně).  

 

       3        45            16                    64              bit ů 

 
 
 
 

       
    POSTKYTOVATEL        ID PODSÍT Ě       ID ROZHRANÍ 

 
 

Obr. 2.1.1a Struktura globální adresy 

 

Identifikátor rozhraní se skládá z MAC adresy příslušného síťového rozhraní. Jelikož 

MAC adresa je dlouhá 48 bitů je potřeba ji doplnit ještě o 16 bitů. To se provede následovně, 

mezi první tři oktety MAC adresy se vloží další dva oktety s hodnotou FFFE. Příklad vytvoření 

identifikátoru je následující: 

 

    00-1B-38 - 28-A5-53  

 

 

    001B:38 FF: FE28:A553  

 

Jak lze vidět i formát zápisu se změnil. Jsou vytvořeny skupiny 16 – ti bitů oddělené 

dvojtečkami. Tvorba tohoto typu identifikátoru rozhraní je možná pouze u rozhraní Ethernet a 

FDDI. V případě rozhraní využívající protokol HDLC nebo PPP je identifikátor převzat 

z nejnižší dostupné MAC adresy síťového rozhraní podporující Ethernet nebo FDDI.   

 

 

 

 

 

 

 

001  GLOBÁLNÍ PREFIX    SLA  IDENTIFIKÁTOR ROZHRANÍ 
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Místní linková adresa 

 Tyto adresy jsou jednoznačné jen v rámci jedné linky (např. jednoho Ethernetu nebo 

jedné Wi-fi buňky). Na obr. 2.1.1b je zobrazen formát místní linkové adresy. Její hlavní 

předností je, že si jej každé zařízení může automaticky samo přidělit.  

 

       10    128         bit ů 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 2.1.1b Formát místní linkové adresy 

 
Výsledná místní linková adresa, pomocí které komunikují zařízení v rámci lokální sítě, 

může mít následující tvar FE80::001B:38FF:FE28:A553 

 

Mapované IPv4 adresy 

Některé přechodové mechanismy potřebují vyjádřit IPv6 adresy, které jsou ve 

skutečnosti IPv4 adresami. Slouží k tomu právě tyto mapované IPv4 adresy. Na obr. 2.1.1c lze 

vidět, jak vypadá formát mapované IPv4 adresy. V prvních 80 bitech jsou obsaženy samé nuly, 

v dalších 16 – ti bitech samé jedničky a ve zbývajících 32 bitech je samotná IPv4 adresa. 

Příklad, jak lze vytvořit mapovanou IPv4 adresu je následující: 

 

       192.168. 100.100 

 

1100 0000  1010 1000  0110 0100  0110 0100 

 

       C0A8 : 6464  

 

IPv4 adresa je nejprve převedena do binárního tvaru. Každých 8 bitů se rozdělí na dvě 

nezávislé skupiny po čtyřech bitech. Každá takto vzniklá čtveřice bitů se převede do 

hexadecimálního formátu. Následně vzniknou dvě skupiny po 16 – ti bitech, které se oddělí 

dvojtečkou. Aby bylo jednoznačné, že jde o mapovanou IPv4 adresu, přidá se před ni ještě 16 

bitů obsahujících hodnoty 1. Následně je nutné ještě přidat 80 bitů obsahujících hodnoty 0, tak 

            0    IDENTIFIKÁTOR ROZHRANÍ 

1111 1110 

FE80::/10  
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jak je uvedeno na obr. 2.1.1c. Konečná podoba mapované IPv4 má pak následující tvar 

::FFFF:C0A8:6464. Ve starších specifikacích se objevují i IPv4 – kompatibilní adresy, 

obsahující 96 nulových bitů a za nimi samotnou IPv4 adresu. RFC 4291 jej však zamítlo. 

 

    80               16          32    bit ů 

 

 

 
Obr. 2.1.1c Formát mapované IPv4 adresy 

 

  

Unikátní lokální adresa 

Tyto adresy začínají prefixem FC::/7. Za ním následuje jednobitový příznak  L, který 

značí, zda byl prefix přiřazen lokálně (L=1) nebo jinak (L=0). Dalších 40 bitů obsahuje náhodně 

vygenerované číslo. Pro jeho vytvoření se použije generátor prefixů pro ULA, který zároveň 

umožní vytvořený prefix zaregistrovat. Zbytek kopíruje strukturu globálních adres. Následuje 

16 – ti bitový identifikátor podsítě a 64 bitový identifikátor rozhraní. Na obr. 2.1.1d je zobrazen 

celý formát této adresy.  

 

 7 1    40     16     64      bit ů 

 

 

 

Obr. 2.1.1d Formát unikátní lokální adresy 

 

Unikátní lokální adresy jsou, jak již z názvu vypovídá, lokální a jejich směrování           

v globálním Internetu je zakázáno, podobně jako pro lokální IPv4 adresy podle RFC 1918. 

Náhodné číslo v jejich prefixu nicméně minimalizuje pravděpodobnost, že adresy budou 

kolidovat s jiným místem a pokud by nedokonalostí filtru unikly do Internetu, nemělo by to 

způsobit problémy.  

 
 
 
 
 
 
 

           0        1       IPv4 ADRESA  

PREF  L  GLOBÁLNÍ ID    SLA    IDENTIFIKÁTOR ROZHRANÍ  
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2. 1. 2. Skupinová adresa 

Skupinová adresa je součástí základní specifikace protokolu IPv6 od samého začátku na 

rozdíl od protokolu IPv4, kde byla zavedena později. Protokol IPv6 nepoužívá všesměrovou 

(brodcast) adresu v lokální síti. Na místo toho je právě využívána skupinová adresa. Paket 

odeslaný na skupinovou adresu je doručen na všechna rozhraní, která jsou identifikována 

skupinovou adresou. Na obr. 2.1.2a je zobrazen formát skupinové adresy. Tato adresa je 

označena prefixem FF00::/8. Druhý oktet, který následuje, udává životnost (lifetime) a oblast 

(scope) adresy. Permanentní adresa má nastaveno pole životnosti na hodnotu 0, dočasná adresa 

má nastaveno pole na hodnotu 1. Oblast je identifikována následujícími hodnotami v příslušném 

poli: 

- 1 = node 

- 2 = link 

- 5 = site 

- 8 = organization 

- E = global 

 

             128          bit ů  

 

 

 

 

 

 

       8  4  4   bit ů 

 

Obr. 2.1.2a Formát skupinové adresy 

 

Nicméně většina prostředí v současné době nemá infrastrukturu sítě připravenou 

směrovat pomocí této adresy. Skupinová adresa bude v jednotlivých podsítích fungovat, ale 

globální nemusí. 

 

 

 

 

            0      IDENTIFIKÁTOR ROZHRANÍ  

1111 1111  

FF LIFETIME    SCOPE  
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2. 1. 3. Výběrová adresa 

Tato adresa je přiřazena více rozhraním a v případě požadavku na spojení je nalezeno 

rozhraní, které je ke klientovi "nejblíže". Na toto rozhraní jsou potom data doručena. Vzdálenost 

je určena pomocí směrovacích protokolů. Výběrová adresa se nijak neliší od normální 

individuální adresy a je proto nutné každé rozhraní konfigurovat tak, aby vědělo, že má 

přiřazenu právě tuto adresu. Při použití výběrové adresy je potřeba určit síťový prefix, kde 

budou všechna rozhraní přiřazeny k dané výběrové adrese. V této oblasti bude cesta ke každému 

jednotlivému uzlu určená jako tzv. host route (s délkou prefixu 128 bitů). Mimo tuto oblast bude 

možné cesty agregovat běžným způsobem. 

 

Jedná se o nový typ adresy, takže ji zatím mnoho aplikací nepodporuje. Byla navržena 

pro přístup k službám, které jsou zrcadleny, jako např. databázové servery, www servery, čímž 

poskytuje efektivní a levné řešení pro vyrovnávání zátěže spoje. Použití výběrové adresy v 

oblasti s nulovým prefixem (v celém Internetu) bude velmi omezené z důvodu obav o zatížení 

směrovacích tabulek. Prozatím není dovoleno je přiřadit jiným uzlům než směrovačům. Vývoj 

tohoto typu adresy stále pokračuje. 

 

3. Formát IPv6 datagramu 

Základy kořenů protokolu IPv6 jsou obsaženy v RFC 2460. Formát datagramu má 

obvyklou podobu. Je tvořen hlavičkami, za kterými pak následují vlastní nesená data. Délka 

hlavičky se oproti protokolu IPv4 prodloužila a to dokonce o dvojnásobek, tzn., že hlavička má 

délku 40 bajtů, ale z toho 32 bajtů tvoří adresy odesílatele a příjemce. Informace o skladbě 

datagramu jsou čerpány z literatury [1] a [9]. 

 

3. 1. Hlavička datagramu 

Hlavička v protokolu IPv4 měla proměnlivou délku a jednotlivý „účastníci“ 

komunikace mohli připojovat další nepovinné části podle potřeby. Hlavička tedy musela 

obsahovat kontrolní součet, který bylo potřeba znovu vypočítat v každém směrovači, kterými 

datagram prošel. IPv6 řeší problém odlišně. Základní hlavička byla maximálně zjednodušena a 

obsahuje jen nejnutnější položky. Ostatní doplňující, nepovinné nebo příležitostné údaje byly 

přesunuty do rozšiřujících hlaviček, které v datagramu mohou nebo nemusí být obsaženy. 
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Složení i délka hlavičky je tedy konstantní.  Na obr. 3.1a je znázorněný formát datagramu IPv6 

a na obr. 3.1b je pro srovnání znázorněný formát datagramu IPv4. V datagramu IPv4 jsou 

označeny šedou barvou pole, které byly v mírně pozměněné podobě převzaty do IPv6 anebo 

úplně vynechány. Jedná se hlavně o informace rozšiřujících voleb, kontrolního součtu a 

fragmentace. Dále údaje související s fragmentací byly přesunuty do rozšiřujících hlaviček. 

Protože každý paket není fragmentován lze očekávat, že v IPv6 bude fragmentace ještě méně 

využívaná než je tomu v současnosti v IPv4. Důvody odstoupení od fragmentace jsou takové, že 

IPv6 požaduje, aby infrastruktura pro jeho přenos zvládala přenášet pakety minimálně o délce 

MTU 1280 bajtů. Většina koncových zařízení je v dnešní době připojena prostřednictvím 

různých variant Ethernetu s MTU 1500 bajtů a proto lze očekávat, že tato maximální velikost 

paketů bude používána v infrastruktuře ve velké míře a fragmentace bude součástí minulosti. 

 

8 8 8        8      bit ů 

Verze Třída pr.  Značka toku 

Délka dat Další hlav. Max. skok ů 

Adresa odesílatele 

Cílová adresa 

 

Obr. 3.1a: Formát datagramu IPv6 

 

8 8 8         8     bit ů 

Verze Délka h  Typ služby Celková délka 

Identifikace Volby  Posun fragmentu 

Životnost (TTL)  Protokol Kontrolní sou čet 

Adresa odesílatele 

Cílová adresa 

Volby                                               
 

Obr. 3.1b: Formát datagramu IPv4 
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Následuje podrobnější rozebrání struktury IPv6 hlavičky: 

Verze: Tato položka označuje počátek IP datagramu, která identifikuje verzi protokolu. Zde 

obsahuje hodnotu 6. Délka pole je 4 bajty. 

 

Třída provozu: Umožňuje specifikovat požadavky na vlastnosti sítě, které daný datagram má. 

Cílem je, aby tato položka umožnila Internetovému protokolu poskytovat služby se 

zaručenou kvalitou. Pro zatím je tato položka implicitně nastavena na hodnotu 0 a 

očekává se, že přesné určení vzejde z výzkumů a experimentů v oblasti srovnávacích 

služeb. Délka pole je 8 bajtů. 

 

Značka toku: Takto by měl být označován proud datagramů se stejnými vlastnostmi. Příslušnost 

ke stejnému toku by mělo usnadnit směrování, hlavně v případě spojovaných 

technologií jako jsou např. sítě využívající ATM. Díky této značce směrovač pozná, že 

datagram je součástí určitého toku a tím pádem mu usnadní rozhodování o jeho dalším 

směrování. Ovšem i tato položka je stalé ve fázi experimentu. Délka pole je 20 bajtů. 

 

Délka dat: Obsahuje informace o délce datagramu, přesněji kolik bajtů následuje za standardní 

hlavičkou. Základní hlavička se do této délky nepočítá, ale případné rozšiřující hlavičky 

ano. Maximální délka je 64 kB. V případě, kdy je nutné vytvořit delší datagram, lze 

použít rozšiřující hlavičku Jumbo Payload. Délka pole je 16 bajtů. 

 

Další hlavička: Oznamuje jaká hlavička nebo jaký druh dat následuje za standardní hlavičkou. 

Délka pole je 8 bajtů. 

 

Maximální počet skoků: Tato informace by se dala přirovnat k životnosti datagramu (TTL), 

která byla a je používána v IPv4. Důvod tohoto pole je, aby nedocházelo k zacyklení. 

Funguje to tak, že odesílatel uvede, kolik skoků datagram může absolvovat. Při 

průchodu směrovačem se vždy tato hodnota sníží o jedna. Jakmile je hodnota pole 

nulová, datagram se zahodí a odesílateli se odešle ICMP zpráva o vypršení 

maximálního počtu skoků. Délka pole je 8 bajtů. 

 

Adresy: Poslední položky, které ukončují datagram, jsou Adresa odesílatele a Cílová adresa. 

Z obr. 3.1a je zřejmé, že tyto pole zabírají největší část datagramu cca 80%.  
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4. Směrovací protokoly 

 Směrovací protokoly mají za úkol dopravit data určenému adresátovi, pokud možno co 

nejefektivnější cestou. Měly by reagovat na změny v síti a směrování jí dynamicky 

přizpůsobovat. Směrovače používají směrovací protokoly proto, aby se navzájem mohli 

informovat o situaci v síti a následně upravovat své směrovací tabulky. Směrovací protokoly lze 

rozdělit do dvou hlavních skupin IGP (Internal Gateway Protocol) a EGP (External Gateway 

Protocol). Na obr. 4a je zobrazeno rozdělení jednotlivých směrovacích protokolů.  

 

 

 

Obr. 4a Rozdělení směrovacích protokolů 

 

První skupina IGP označuje takové směrovací protokoly, které slouží ke správě 

směrovacích tabulek uvnitř jednoho autonomního systému. Jsou koncipované tak, aby dokázaly 

reagovat rychle na změny v síti. Do této skupiny patří protokoly RIPng, EIGRP, IS-IS, OSPFv3. 

Druhá skupina, označována zkratkou EGP, se zaměřuje na obrovské objemy informací a slouží 

tedy k výměně informací mezi jednotlivými autonomními systémy. Jsou ve srovnání s IGP 

konzervativnější a reagují pomaleji. Do této skupiny patří protokol BGP4+. [2] 

 

4. 1. RIPng 

Směrovací protokol RIPng vychází z doporučení RFC 2080. Princip tohoto protokolu je 

založený na metrice vzdálenosti, stejně jako je tomu u jeho předešlých verzích 1 a 2. Má-li 

datagram projít jistou cestou, určí se celková metrika součtem vzdáleností sítí, kterými prošel. 

Tento protokol se snaží doručit datagram k cíli vždy nejkratší cestou, k výpočtu používá 

Bellman – Fordův algoritmus. RIPng posílá v půlminutových intervalech údaje ze své tabulky 

okolním sousedům. Když směrovač obdrží informaci o nové cestě od svých sousedů, přičte si 

k ní vzdálenost linky, kterou ohlášení dorazilo a porovná s údaji ze své tabulky. Pokud se dozví 
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o novém cíli, o lepší cestě nebo o tom, že nějaká cesta se z důvodů např. přetížení zhoršila, tak 

svoji tabulku upraví. Dosažitelnost jednotlivých cílů je označena hodnotami z rozsahu 1 – 15, 

hodnota 16 je považována za nedosažitelný cíl. Ve většině případů se sítě označují hodnotou 1 a 

vzdálenost cesty pak vyjadřuje, kolika sítěmi datagram po své cestě projde. Směrovací tabulky 

musí obsahovat následující údaje, jako jsou prefix cíle, metriku odpovídající celkové 

vzdálenosti cesty, adresu dalšího směrovače na cestě a dobu platnosti datagramu.  

4. 1. 1. Formát zprávy 

 Na obr. 4.1.1a je znázorněn formát zprávy protokolu RIPng. První dva bajty značí 

identifikaci Verze protokolu a Příkaz. Ten může nabývat hodnot 1 a 2. První hodnota signalizuje 

požadavek a druhá hodnota odpověď neboli aktualizaci. Ostatní část tvoří záznamy odpovídající 

položkám ze směrovací tabulky.   

 

8 8 8 8 

Příkaz Verze=1 Rezerva=0 

Položka [1] 

: 

Položka [n] 

 

Obr. 4.1.1a Formát zprávy RIPng 

 

 Obr. 4.1.1b zobrazuje, co se skrývá pod pojmem Položka z předchozího obrázku. 

Položka obsahuje Prefix, Značku cesty, Délku prefixu a Metriku. Značka cesty může obsahovat 

atribut, kterým se předávají informace získané z jiných směrovačů. V protokolu RIPng nemusí 

mít žádný význam, ale pro jiné směrovací protokoly mohou obsahovat cenné informace.  

 

8 8 8 8 

Prefix 

Značka cesty Délka prefixu  Metrika 
 

Obr. 4.1.1b Formát Položky [n] 
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4. 1. 2. Obsah zprávy 

Zpráva obsahuje tři typy tabulek a liší se pouze tím, jaké informace bude obsahovat. 

Tabulky jsou následující: 

- pravidelná aktualizace: je zasílána každých 30s, tento interval je ovšem generován 

náhodně z intervalu od -15s do 15s, aby nedocházelo k interferenci synchronizace mezi 

jednotlivými zprávami 

- aktualizace vyvolaná změnou: je odesílána pokud došlo ke změně směrovacích tabulek 

- odpověď na požadavek: je odesílána, pokud si někdo ze sousedních směrovačů vyžádá 

informace o metrice 

 

Cílem Aktualizace vyvolané změnou je, aby se okolní sousední směrovače dozvěděli o 

změně směrovacích tabulek co nejdříve a následně, aby i oni zaslali aktualizaci dalším 

sousedům. Informace se tak v podstatě rozšíří rychle po celé síti. Na druhou stranu může nastat 

problém, že k aktualizacím bude docházet příliš často. To je ošetřeno tak, že po odeslání zprávy 

s vyvolanou aktualizací se čítač nastaví na náhodnou dobu z rozsahu 1 – 5s. Zasílání aktualizací 

je po tuto dobu zakázáno. Změněné údaje budou odeslány až po vypršení a to v jedné společné 

aktualizaci. Odpověď obsahuje kód příkazu 1 a je závislá na výzvě, kterou vyzyvatel požadoval.  

 

Princip žádostí a odpovědí má využití při startu směrovače. Tyto příkazy odešle všem 

svým sousedům a tím pádem naplní své směrovací tabulky v krátkém časovém intervalu. Může 

nastat i případ, kdy je tabulka rozsáhlá a překračuje velikost MTU, v tom případě se musí 

rozdělit do několika datagramů. [1] 

4. 1. 3. Princip zpracování zprávy 

Směrovač při příchodu aktualizace nebo odpovědi porovnává své data s příchozími krok 

za krokem a zpracovává je. V podstatě existují tři případy zpracování zpráv: 

1. V případě příchodu aktualizace postupuje směrovač tak, že nejprve k metrice přičte 

cenu linky, kterou zpráva dorazila. Jestliže je hodnota větší jak 16, upraví ji na hodnotu 

16 a poté ji porovná s údaji ve své tabulce. Pokud záznam v tabulce nemá a hodnota je 

menší než 16, přidá si jí do své tabulky a ohlásí změnu formou aktualizace svým 

ostatním sousedům.  

2. Druhý případ je, pokud daný cíl už má ve své tabulce zaznamenaný, v tom případě se 

zajímá o adresu dalšího směrovače. Pokud se liší od odesílatele aktualizace a metrika 

v aktualizaci je kratší, přepíše si záznam ve směrovací tabulce. Nastaví v ní metriku a 
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další směrovač podle aktualizace nastaví příznak změny a požádá o zaslání vyvolané 

aktualizace.  

3. V případě, kdy má ve své směrovací tabulce jako další směrovač pro daný cíl 

uvedeného odesílatele aktualizace, postupuje odlišněji. Pokud se metrika v aktualizaci 

liší od směrovací tabulky, uloží si ji, nastaví příznak změny a poté požádá o odeslání 

vyvolané aktualizace. Je-li metrika stejná, jen si poznamená, že dotyčná cesta je stále 

platná.  

 

Každá položka má nastavený časovač, který značí její platnost. Při každé změně se 

nastaví platnost na 180s. Pokud potvrzení nepřichází, doba platnosti klesá až k nule. Pokud 

hodnota spadne až na nulu, znamená to, že položka je neplatná a bude odstraněna.  

4. 1. 4. Odstranění položky 

Odstranění položky může nastat ve dvou případech: 

1. Doba planosti vyprší, tzn., že doba klesla na hodnotu nula. 

2. Směrovač ohlásí metriku 16 (nekonečno). 

 

V obou případech je sestaven likvidační interval s dobou trvání 120s. Dále se nastaví 

metrika na hodnotu 16 a příznak změny. Následně se výstupní části předá požadavek na 

odeslání nové aktualizace. Pokud během likvidačního intervalu dorazí nová položka pro daný 

cíl, tak se nové údaje zapíší a likvidační interval bude odstraněn. V opačném případě interval 

vyprší a položka bude odstraněna ze směrovací tabulky. [1] 
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4. 2. EIGRP 

 Směrovací protokol EIGRP byl vyvinutý společností CISCO. Pracuje pouze na 

zařízeních od této společnosti. Tento typ směrovacího protokolu využívá vlastností směrovacích 

protokolů založených na vektoru vzdálenosti a na stavu linek. Dokáže pracovat s různými 

protokoly, např. IP, IPv6, IPX a Appletalk. K výpočtu nejvhodnější cesty k cíly využívá DUAL 

(Diffusing Update based algorithm) algoritmus. S okolními směrovači navazuje sousedství 

pomocí HELLO paketů. Na rozdíl od směrovacího protokolu RIPng může být nasazen ve 

středních sítích, díky jinému výpočtu metriky. EIGRP neodesílá kompletní údaje ze směrovací 

tabulky, ale jenom částečné aktualizace, díky čemuž šetří přenosovou šířku pásma linky. 

Aktualizace jsou zasílány jen v případě, kdy dojde ke změně v topologii. [3] 

 

Směrovací protokol EIGRP se vyznačuje následujícími vlastnostmi: 

- objevování sousedů: díky tomu, že si směrovače udržují TCP spojení se sousedními 

směrovači, tak jsou schopny okamžitě reagovat na stav sousedního směrovače, pokud 

přejde do nedosažitelného nebo neaktivního stavu. V případě obnovy z neaktivního 

stavu, směrovač okamžitě odesílá HELLO paket sousedním směrovačům, čímž ostatní 

směrovače zjistí, že daný směrovač je opět aktivní a může následně dojít k opětovné 

výměně směrovacích informací. 

- spolehlivost transportního protokolu: transportní protokol je zodpovědný za správné 

doručení dat k cíly. Spolehlivost spočívá v potvrzování zasílaných zpráv. Ovšem není 

potřeba potvrzovat všechny typy zpráv. Příkladem může být HELLO paket, který má za 

úkol pouze oznamovat aktivitu směrovače, na rozdíl od aktualizací, které musí být 

zpětně potvrzovány, aby bylo jasné, že směrovač má všechny potřebné údaje aktuální. 

- DUAL algoritmus: využívá několik metrik, které zahrnují přenosovou šířku pásma a 

zpoždění 1. Pokud existuje více cest k cíly, algoritmus vybere cestu s nejnižší metrikou 

a údaj zaznamená do směrovací tabulky. Přesný výpočet metriky pomocí DUAL 

algoritmu je uveden v kapitole 4.2.2. 

 

Aby bylo možné navázat sousedství s okolními směrovači, je potřeba jednoznačně 

identifikovat směrovač v sítí. V případě směrování s protokolem IPv4 není potřeba identifikovat 

směrovač, k identifikaci se automaticky vybere nejvyšší IPv4 adresa, která je přiřazena 

                                                 
1 Ve skutečnosti se může k výpočtu využít více parametrů, ovšem metrika přenosové šířky pásma a 
zpoždění je defaultně zapnuta. 
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jednotlivým síťovým rozhraním směrovače. V případě směrování s protokolem IPv6, musí být 

IPv4 adresa přidělena manuálně. Doporučuje se volit IPv4 adresu z rozsahu privátních adres, 

aby se zamezilo vzniku případných problémů. 

4. 2. 1. Formát hlavičky 

  Hlavička má celkovou délku 32 bitů. Formát hlavičky je zobrazen na obr. 4.2.1a.  

 

8 8 8 8 

Verze=2 Opcode Kontrolní sou čet 
Flag 

Sekven ční číslo 

Potvrzovací číslo  

Autonomní systém 

 

Obr. 4.2.1a Formát hlavičky protokolu EIGRP 

 

Pole Verze označuje verzi směrovacího protokolu. EIGRP pracující s protokolem IPv6 

má hodnotu tohoto pole rovnou 2. Pole Autonomní systém udává číslo autonomního systému, 

ze kterého zpráva pochází. Pole Opcode označuje následující typy zpráv [12]: 

 

- Hello: slouží k lokalizaci sousedů, dochází k výměně K – hodnot, čísel autonomních 

systémů, autentifikace. Hello pakety jsou odesílány každých 5 sekund na rychlých 

linkách (fastethernet) a každých 60 sekund na pomalých linkách (T1).  

 

- Update: přenášejí informace o směrování, zprávy jsou zasílány jako unicast nebo 

multicast, jedná se o potvrzované zprávy, které jsou posílány jen směrovačům, kterých 

se tato informace týká. 

 

- Query: zprávy jsou odesílány v případě, kdy směrovač hledá nejkratší cestu do cíle. 

Zprávy jsou odesílány jako multicast a je vyžadováno potvrzování těchto zpráv.  

 

- Reply: zpráva je směrovačem zasílána jako odpověď na zprávu Query 

 

- ACK: jedná se o potvrzovací zprávy, posílají se jako potvrzení na zprávy Update, 

Query a Reply 
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4. 2. 2. Výpočet metriky 

 Na obr. 4.2.2a je zobrazena síť, na které jsou uvedeny šířky pásma a zpoždění 

jednotlivých linek. K výpočtu se používá metrika, která zahrnuje následující typy: 

K1 - Přenosová šířka pásma: statický parametr, implicitn ě zapnutý 

K2 - Vytížení linky: dynamicky vyhodnocovaný parametr, implicitně vypnutý 

K3 - Zpoždění: statický parametr, implicitn ě zapnutý 

K4 - Spolehlivost: dynamicky vyhodnocovaný parametr, implicitně vypnutý 

K5 - MTU: tento parametr se pouze přenáší, do vzorce pro výpočet metriky nezasahuje 

 

Parametr K nabývá následujících hodnot: 

- K = 1… parametr je využíván k výpočtu metriky 

- K = 0… parametr není využíván k výpočtu metriky 

 

 

 
Obr. 4.2.2a Přidělení přenosových parametrů jednotlivým linkám 

 
Pro implicitní výpočet metriky (uvažuje se pouze přenosová šířka pásma a zpoždění) a 

následné volby cesty směrovače RA ke směrovači RE se použije následující vzorec 

256256 31 ⋅⋅+⋅⋅= ∑ nDKBKM  , kde 

B = 107 / BW 

BW…přenosová šířka pásma  [kbit/s] 

Dn…součet zpoždění jednotlivých linek na dané cestě [µs] 

K1, K3…parametry přenosové šířky pásma a zpoždění, nastaveny na hodnotu 1 
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Příklad výpočtu metriky pro cestu – A:   Příklad výpočtu metriky pro cestu – B 

256200031256
64

10
1

7

⋅⋅⋅+⋅⋅=M    256200041256
256

10
1

7

⋅⋅⋅+⋅⋅=M  

41536000=M      12048000=M  

 

Z vypočítaných hodnot je zřejmé, že bude volena cesta s nižší metrikou, směrovač RA 

si tedy vybere cestu – A k cílovému směrovači RE. Zvolená cesta je sice delší, ale za to 

rychlejší. Pokud jsou nastaveny i ostatní parametry K2, K4 a K5 (musí být nastaveny stejně 

v celém autonomním systému, jinak může docházet k nestabilitě sítě) vzorec pro výpočet 

metriky vypadá následovně 

256
256 4

5
3

2
1 ⋅









+
⋅






 ⋅+
−
⋅

+⋅= ∑ RK

K
DK

L

BK
BKM n , kde 

B = 107 / BW 

BW…přenosová šířka pásma  [kbit/s] 

Dn…součet zpoždění jednotlivých linek na dané cestě [µs] 

L…vytížení linky 

R…spolehlivost linky 

K1, K2, K3, K4, K5…parametry přenosové nastaveny na hodnotu 1 

 

4. 3. OSPFv3 

Směrovací protokol OSPFv3 patří mezi interní směrovací protokoly. Jedná se o jeden 

z nejrozšířenějších standardizovaných směrovacích protokolů. V sítích IPv4 se dnes využívá 

vylepšený protokol s označením OSPFv2. Tento protokol má v sobě implementovány 

bezpečností mechanismy, kterými se chrání před „záškodnickými“ směrovači. OSPFv3 se velmi 

podobá svému předchůdci, ale hlavní rozdíl je právě v bezpečnosti, která je nahrazena 

standardním IPsec na úrovni IP. Protokol umožňuje rozdělit velkou síť na jednotlivé oblasti, 

čímž se podstatně sníží nároky na výpočty jednotlivých cest a směrovací tabulky [1].   

4. 3. 1. Formát zprávy 

 Každý OSPF paket začíná standardní 32 bitovou hlavičkou. Každá hlavička obsahuje 

všechny nezbytné informace pro správné doručení paketu k cíly. Na obr. 1.1a je zobrazen 

formát OSPF hlavičky. Význam jednotlivých polí je následující 



 27 

8 8 8 8 
Verze=3 Typ zprávy Délka paketu 

Identifikátor sm ěrova če 

Identifikátor oblasti 

Kontrolní sou čet Id. Instance 0 
 

Obr. 1.1a Formát OSPF hlavičky 

Verze:  

identifikuje verzi OSPF protokolu, v tomto případě se jedná o verzi 3. 

Typ zprávy:  

toto pole udává, o jaký formát zprávy se jedná, umožňuje až 5 různých typů. Typ a 

význam jednotlivých zpráv je uveden v tab. 1. 1a. 

Typ Název Popis 

1 Hello Zjištění okolních směrovačů 

2 Popis databáze Shrnutí obsahu databáze 

3 Žádost o stav linky Požadavek LSA 

4 Aktualizace stavu linky Aktualizace databáze 

5 Potvrzení stavu linky Potvrzení aktualizace 

 

Tab. 1.1a Typy OSPF zpráv 

Délka paketu:  

udává délku OSPF paketu v bajtech. Délka zahrnuje standardní OSPF hlavičku. 

Identifikátor směrovače:  

identifikace je provedena přiřazením IPv4 adresy danému směrovači. Je doporučeno, 

aby IPv4 adresy byly voleny z rozsahu privátních adres.  

Identifikátor oblasti:  

jedná se o 32 bitový identifikátor oblasti, do které daný paket náleží 

Kontrolní součet: 

slouží k ověření, zda paket nebyl poškozen nebo podvržen 

Identifikátor instance:  

má pouze lokální význam  

Pole 0:  

toto pole je rezervováno pro pozdější využití, a proto musí mít nulovou hodnotu 
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4. 3. 2. Metrika 

Metrika u směrovacího protokolu OSPFv3 se počítá stejným způsobem jako u jeho 

předchůdce OSPFv2. Jedná se tedy o metriku založenou na stavu linky, respektive je vypočítána 

ze šířky pásma linky. Výpočet metriky je dán podílem konstanty 100 000 000 a šířky pásma 

linky v bitech/s. Pokud jsou v síti použity fastethernetové linky o rychlosti 100 Mbit/s, je cena 

jedné linky 1. Cena linky nemůže mít menší hodnotu než 1. I v případě gigabitového ethernetu 

bude mít cena linky stále hodnotu 1. Pokud by bylo zapotřebí změnit vzorec pro výpočet 

metriky, použije se následující příkaz: 

(conf-rtr)# auto-cost reference-bandwidth <rychlost  linky v Mbit/s> 

 

Defaultní hodnota je 100, tak aby cena linky při použití fastethernetu vycházela 1. 

Pokud dojde ke změně výpočtu metriky na jednom směrovači, musí se provést změna na všech 

směrovačích v daném OSPF procesu, jinak může docházet k nestabilitě sítí a 

k nepředvídatelnému chování ve směrování. Na obr. 1.4a je příklad, jakým způsobem se počítá 

metrika.  

 

 

 

Obr. 1.4a Příklad výpočtu metriky protokolu OSPF 

 

 

Každý směrovač zná metriku linky, ke které je připojen, metrika linek je oznamována 

v aktualizacích. Směrovač RA po obdržení aktualizací si vytvoří vlastní pohled na danou 

topologii a výpočtem zjistí nejrychlejší cestu k cíly, tedy k PC2. Celková metrika je vypočítána 

jako součet metrik jednotlivých linek, tedy 1 + 1 + 781 + 1 a její hodnota v tomto případě je 

784.  
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4. 3. 3. Navázání sousedství 

Každý směrovač v sítí využívající tento protokol si udržuje aktuální informace o stavu 

sítě neboli mapu sítě. Ta obsahuje informace o tom, kdo je s kým propojen a jaké jsou prefixy 

jednotlivých podsítí, ceny linek apod. Každý směrovač si automaticky zjišťuje, kdo se nachází 

v jeho okolí a poté si okolní směrovače rozdělí do dvou kategorií: 

- Okolní směrovače (neighbours): vyznačují se tím, že mají přímé spojení s daným 

směrovačem. Způsobem můžou být propojeny buď dvoubodovou linkou anebo 

připojeny k téže skupinové lince.  

- Sousedé (adjacent routers): jsou vybíráni z okolních směrovačů, avšak ne všichni se 

stanou sousedními směrovači. Se sousedy si pak vyměňuje informace o mapě sítě.  

 

Zjištění sousedů u dvoubodových spojů je poměrně jednoduché, protože navzájem 

propojená dvojice směrovačů se vždy stane sousedy. Menší problém nastává u druhé skupiny. 

Směrovače připojené ke stejné lince si zvolí pověřený směrovač ze svého „středu.“ A ostatní 

mezi sebou už nenavazují sousedské vztahy. Ve skutečnosti je tomu ještě trochu jinak. Mimo 

pověřený směrovač se volí i záložní v případě výpadku „středového“ směrovače. Paketem 

Hello, získává směrovač údaje o svém okolí. V tomto paketu je uvedena identifikace 

pověřeného počítače dané sítě. Dále informace o výskytu dalších směrovačů, o kterých už ví. 

Pokud se do sítě připojí nový směrovač, tak dostane z paketu Hello všechny potřebné informace 

od okolních směrovačů a taky získá informaci o tom, kdo je na dané lince pověřeným 

směrovačem. [1] 

 

4. 3. 4. Rozdělení směrovačů podle jejich funkce v síti 

 U protokolu OSPF, plní každý směrovač v sítí určitou úlohu, na které jsou pak závislé 

ostatní směrovače. V sítí se tak může vyskytovat až šest různých typů směrovačů, grafické 

uspořádání je zobrazeno na obr. 1.2.1a a jejich význam je následující: 

IR (interní směrovač)  

všechna jeho rozhraní se nacházejí v jediné oblasti v jediném OSPF procesu 

ABR (oblastní směrovač)  

nachází se ve více než jedné oblasti v rámci jednoho OSPF procesu 

BR (páteřní směrovač)  

je umístěný v oblasti nula, což je páteřní oblast 
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DR (pověřený směrovač)  

je směrovač ve všesměrové síti, zpracovává provoz a má za úkol aktualizovat všechny 

ostatní směrovače v dané oblasti informacemi o cestách 

BDR (záložní směrovač) 

je to typ směrovače, který má největší šanci stát se pověřeným směrovačem v případě 

výpadku pověřeného směrovače  

ASBR (hraniční AS směrovač) 

spojuje více OSPF procesů nebo OSPF proces s jiným směrovacím protokolem 

 

 

Obr. 1.2.1a Role jednotlivých směrovačů v síti využívající směrovací protokol OSPFv3 

 

Směrovací protokol uděluje roli každému směrovači v síti. Ovšem může se stát, že 

směrovací protokol nevybere zrovna optimálně pověřený směrovač a záložní pověřený 

směrovač. V takovém případě lze definovat pověřený směrovač ručně a to tak, že se nastaví 

priorita OSPF rozhraní směrovače. To lze provést následujícím příkazem: 

(conf-if)# ipv6 ospf priority <0–255> 

 

Výchozí priorita je 1, což je nejmenší hodnota, které může rozhraní nabývat a stále 

může být směrovač zvolen jako pověřený směrovač. Hodnota 0 znamená, že směrovač je 

nezpůsobilý stát se pověřeným směrovačem. Čím je tedy hodnota priority větší, tím větší je 

šance, že se daný směrovač stane směrovačem pověřeným. [4] 
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4. 3. 5. LSA zprávy 

Databáze stavu linek je souhrn jednotlivých oznámení o stavech v síti. Obecně se dá 

říci, že pokud u někoho vznikne nová informace o stavu v síti, neprodleně posílá oznámení LSA 

(Link State Advertisment). Existuje ovšem více případů, kdy dochází k vytvoření nové LSA a 

následně její odeslání, případy jsou následující: 

- změna statusu rozhraní směrovače (up / down) 

- změna síťového rozhraní pověřeného směrovače v oblasti 

- změna identifikace rozhraní sousedního směrovače 

- přidání nebo odebraní prefixu 

- příjem nové LSA zprávy, která může způsobit změnu v databázi prefixů 

 

Oproti protokolu OSPFv2 došlo ke zvýšení počtu LSA zpráv. Původně docházelo 

k oznámení jednotlivých změn v sítí pomocí šesti zpráv, ve směrovacím protokolu OSPFv3 

přibyly další tři zprávy. Tab. 1.3a ukazuje jednotlivé typy LSA zpráv a jejich kódové označení. 

 

 Kód Název 

1 0x2001 Router – LSA 

2 0x2002 Network – LSA 

3 0x2003 Inter – Area – Prefix – LSA 

4 0x2004 Inter – Area – Router – LSA 

5 0x4005 AS – External – LSA 

6 0x2006 Group – membership – LSA 

7 0x2007 NSSA – LSA 

8 0x0008 Link – LSA 

9 0x2009 Intra – Area – Prefix – LSA 

 

Tab. 1.3a Typy LSA zpráv a jejich kódové označení 
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1. Router – LSA: 

Každý směrovač v oblasti odesílá jednu nebo více zpráv tohoto typu. Popisuje status a 

rozhraní směrovačů v oblasti. Zprávy jsou šířeny jen v rámci jedné oblasti, do které 

směrovače spadá a typ LSA zprávy, který odesílá. Z jednotlivých zpráv lze určit 

identifikátor sousedního směrovače. 

 

2. Network – LSA: 

Tyto zprávy zasílá pověřený směrovač v rámci jedné oblasti. Zpráva obsahuje popis 

všech směrovačů připojených ke stejné lince, včetně pověřeného směrovače.  

 

3. Inter – Area – Prefix – LSA: 

Tento typ LSA zprávy odpovídá ve směrovacím protokolu OSPFv2 zprávě typu 3, což 

je Summary LSA. Zprávy tohoto typu odesílají ABR směrovače, kde popisují cesty, 

které náleží do jiných oblastí. Tato zpráva se může vyskytovat u koncových (stub) a 

tranzitních (nssa) oblastí, kde je využívána k určení defaultní cesty.  

  

4. Inter – Area – Router – LSA: 

Tento typ LSA zprávy odpovídá ve směrovacím protokolu OSPFv2 zprávě typu 4, což 

je Summary LSA pro ASBR směrovač. Zprávy tohoto typu odesílají ABR směrovače, 

kde oznamují cesty ke směrovačům, které se nacházejí v jiných oblastech než samotný 

oznamující směrovač. 

 

5. AS – External – LSA: 

Zprávy jsou odesílány ASBR směrovačem a popisují externí cesty k jiným směrovacím 

protokolům nebo cesty spadající do jiného OSPF procesu.  

 

6. Group – membership – LSA: 

Tento typ zprávy byl zmíněn v doporučení RFC 2740, ale podrobnější popis zprávy 

v tomto doporučení zahrnut není. S příchodem doporučení RFC 5340, který přináší 

novelizaci pro OSPFv3, byl tento typ zpráv zcela vypuštěn. 

 

7. NSSA – LSA: 

Zprávy jsou oznamovány ASBR směrovačem, který se nachází na rozhraní oblasti 

NSSA a oblasti, která pracuje na jiném typu směrovacího protokolu. Zpráva slouží 
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k oznámení externích prefixů. Na směrovačích ABR je následně tato zpráva 

konvertována do zprávy typu 5. Tento typ zprávy se tedy vykytuje pouze u tranzitních 

oblastí. 

 

8. Link – LSA: 

Zprávy jsou odesílány směrovačem na každou linku, ke které je připojený. Tyto zprávy 

mají dva základní úkoly:  

1. Oznamovat místní linkovou adresu všem směrovačům, kteří jsou připojeni ke stejné 

    lince.  

2. Oznamovat ostatním směrovačům IPv6 prefixy, které daný směrovač zná. Oznámení  

    je zasíláno pouze směrovačům sdílejícím stejnou linku. 

 

9. Intra – Area – Prefix – LSA: 

Směrovače využívají tento typ zprávy k oznámení IPv6 prefixů. Oznámení jsou 

odesílána, jestliže je směrovač připojen ke koncové (stub) oblasti nebo k tranzitní (nssa) 

oblasti. Tento typ zastupuje zprávy typu LSA – Router a LSA – Network.  

 

Mezi jednotlivými směrovači se vždy provádí synchronizace map vždy, když mezi 

sebou navážou sousedský vztah. Přepošlou si zprávy, ve kterých jsou údaje o indetifikátorech a 

o verzích LSA. Každý ze směrovačů si poznamená změny nebo novinky o stavu sítě. Pokud 

nastane v síti jakákoliv změna, směrovače se informují o změnách prostřednictvím Aktualizace 

stavu linky. Tento postup se nazývá záplavový algoritmus neboli flooding. Aby nedocházelo 

k zacyklování sítě, předávají se jen ta LSA, která daný směrovač neznal nebo má jejich starší 

verzi. Aby sousední směrovač věděl, že jeho oznámení dorazilo v pořádku, tak potvrzuje 

zasláním zprávy Potvrzení stavu linky. Synchronizace map je velmi rychlá a posílají se jen 

novinky, takže tento protokol má velmi malou režii a je tedy schopen zvládat i opravdu velké 

sítě. Informace z této kapitoly jsou čerpány z literatury [5], [6]. 
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4. 3. 6. Oblasti OSPFv3 

 Směrovací protokol OSPFv3 definuje několik typů oblastí pro speciální případy. Oblasti 

lze rozdělit na dvě hlavní skupiny, páteřní (backbone) a nepáteřní (non – backbone) oblasti. 

Nepáteřní oblasti lze dále rozdělit: 

- Normal area (normální oblast)  

- Stub area (koncová oblast) 

- Totally stub area (absolutní koncová oblast)  

- NSSA: Not – So – Stubby area (tranzitní oblast)  

- NSSA Totally Stubby area (tranzitní oblast) 

 

Backbone area:  

Jedná se o centrální oblast, ke které jsou všechny ostatní oblasti připojeny. Tato oblast 

je označována jako oblast 0. Vyznačuje se tím, že se v ní nacházejí směrovače typu ASBR a 

ABR. 

Normal area: 

 Přijímá aktualizace linky, souhrnné cesty a externí cesty (defaultně nastaveno) 

Stub area: 

Tato oblast nepřijímá informace o externích cestách z jiných autonomních systémů nebo 

z jiných oblastí, které pracují na jiném typu směrovacího protokolu. LSA zprávy typu 4 a 5 

nejsou do této oblasti oznamovány. 

 

 

Obr. 4.3.6a Typy LSA zpráv – oznamované do koncové oblasti 
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ABR směrovače na okrajích koncové oblasti oznamují defaultní cestu (::/0) pomocí 

LSA zpráv typu 3. Pokud směrovač potřebuje doručit data ven z koncové oblasti, využije právě 

tuto defaultní cestu. V koncové oblasti se nevyskytují směrovače typu ASBR. Na obr. 4.3.6a 

jsou zobrazeny typy LSA zpráv, které jsou oznamovány do koncové oblasti. Samozřejmě, že 

v rámci oblasti jsou vyměňovány i LSA zprávy typu 1, 2, 8 a 9. Pro jednodušší přehled nejsou 

zakresleny, protože LSA zprávy typu 1, 2, 8 a 9 se vyskytují v rámci všech typů oblastí. Pokud 

se síť nakonfiguruje jako koncová (ne vždy je to možné) sníží se tím velikost ospf databáze a 

zároveň dochází k menšímu vytížení paměti směrovačů v této oblasti, díky vytvoření defaultní 

cesty na ABR1 směrovači. Směrovače v koncové oblasti jsou nakonfigurovány jako stub 

směrovače. 

 

 Všechny směrovače znají cesty, které se nacházejí v páteřní oblasti díky zprávě typu 

LSA 3. Ostatní cesty zná pouze směrovač ABR1. Cesty ve směrovací tabulce na směrovači 

ABR1 jsou označeny následovně: 

- interní cesty označeny znakem (O) 

- cesty, které se nacházejí v jiných oblastech, jsou označeny znakem (OI) 

Vhodným kandidátem pro koncovou oblast jsou topologie typu hub – and – spoke. 

  

Totally stub area: 

 Jedná se o oblast, která nepřijímá informace o externích cestách z jiných autonomních 

systémů ani z jiných oblastí v rámci směrovacího protokolu OSPFv3.  

 

 

Obr. 4.3.6b ABR1 oznamuje pouze defaultní cestu 
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Směrovače znají cesty pouze uvnitř vlastní oblasti. Jedná se o oblast, ve které jsou 

směrovače nejméně vytěžovány. Na obr. 4.3.6b je zobrazena topologie a jednotlivé LSA 

zprávy, které nejsou do Totally Stub area propagovány. Směrovač ABR1 blokuje všechny typy 

LSA zpráv do této oblasti. Jedná se o oblast, kde se nevyskytují směrovače typu ASBR.  

 

Tento typ oblasti, lze nakonfigurovat pouze na směrovačích CISCO. Oblast obsahuje 

ještě méně směrovacích informací než koncová oblast. ABR1 směrovač musí být nastaven jako 

Totally Stubby, to se provede příkazem 

#(config-rtr)area 1 stub no-summary  

 

 Ostatní směrovače v dané oblasti musí být nastaveny jako Stub směrovače. Cesty ve 

směrovací tabulce na směrovači ABR1 jsou označeny následovně: 

- interní cesty označeny znakem (O) 

- defaultní cesta je označena jako (OI) 

 

NSSA: Not – So – Stubby area:  

 Tato oblast využívá vlastností Stub oblasti, ale zároveň umožňuje oznamovat externí 

cesty, které jsou přímo připojené k této oblasti.  

 

 

Obr. 4.3.6c Oznámení zprávy typu LSA – 7 prostřednictvím směrovače ASBR2 

 

Směrovače uvnitř oblasti ovšem neznají cestu k sítím za páteřní oblastí, které pracují na 

jiném typu směrovacího protokolu. To znamená, že do této oblasti nejsou oznamovány LSA 
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zprávy typu 5. Oblast nssa ovšem zná, cesty z externí přímo připojené oblasti. Zde jsou cesty 

oznamovány LSA zprávou typu 7, směrovačem ASBR2. Tyto zprávy se vyskytují pouze v 

nssa oblastech. Na směrovačích ABR jsou pak tyto zprávy konvertovány do LSA typu 5. 

Konfigurace tohoto typu oblasti se provede příkazem  

#(config-rtr)area 1 nssa  

 

 Všechny směrovače v nssa oblasti musí být nakonfigurovány stejným příkazem, jinak 

nedojde k navázání sousedství s okolními směrovači a k následné výměně směrovacích 

informací.  

 

NSSA Totally Stubby area: 

 Jedná se o jiný typ tranzitní oblasti. Podobně jako je tomu s oblastí Totally Stubby, tak i 

tato oblast může být nastavena pouze na směrovačích CISCO. Oblast má za úkol maximálně 

snížit velikost směrovacích tabulek. Směrovače uvnitř oblasti mají informace o vnitřních 

cestách v rámci své oblasti, ale zároveň mají taky informaci o přímo připojené síti, která pracuje 

na jiném typu směrovacího protokolu, jak lze vidět na obr. 4.3.6d. O cestách, které se nacházejí 

v jiných oblastech, ale v rámci směrovacího protokolu OSPFv3 nemají směrovače žádné 

informace. Oznámení z externí sítě je prováděno LSA zprávou typu 7. Do této oblasti nejsou 

oznamovány LSA zprávy typu 4 a 5 směrovačem ABR.  

 

 

Obr. 4.3.6d NSSA Totally Stubby area 

 

Krajní směrovač ABR zná cesty, které se nacházejí v páteřní oblasti. Směrovač je 

nakonfigurován následujícím příkazem 

#(config-rtr)area 1 nssa no-summary 
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Tímto příkazem se u ostatních směrovačů v oblasti vytvoří defaultní cesta, takže pokud 

směrovače potřebují odeslat data na směrovač, který se nachází v páteřní oblasti, odešlou jej na 

směrovač ABR, který se o správné doručení dat k cíly postará. Cesty ve směrovací tabulce na 

vnitřních směrovačích v oblasti jsou označeny následovně: 

- interní cesty označeny znakem (O) 

- defaultní cesta je označena jako (OI) 

- externí cesta z jiného typu směrovacího protokolu je označena jako (ON2) 

 

Informace obsažené v této kapitole jsou čerpány ze zdroje [13].  

4. 3. 7. Virtuální spoj 

 Konfigurace virtuálního spoje se uplatňuje v případě, kdy oblast nemá přímé spojení 

s páteřní oblastí. Na obr. 4.3.7a je příklad oblasti, která využívá právě virtuální spoj. Je 

doporučováno, aby všechny oblasti byly připojovány k páteřní oblasti (pokud je to možné) a 

virtuální spoj využívaný pouze jako dočasné nebo záložní řešení.  

 

 

Obr. 4.3.7a Příklad vytvoření virtuálního spoje 

 

 Virtuální spoj se konfiguruje na hraničních směrovačích oblasti, která slouží jako 

transportní. K vytvoření virtuálního spoje se využívají identifikátory ABR směrovačů. Dále je 

potřeba definovat číslo transportní oblasti, podle obr. 4.3.7a se jedná o oblast 1. [7] 
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4. 4. IS – IS 

Jedná se o směrovací protokol, který byl původně vyvinutý firmou Digital Equipment 

Corporation pro jejich vlastní síťovou architekturu. Později byl převzat mezinárodní 

standardizační organizací ISO. Dokument RFC 1142 uvádí jeho základní definici. Aby bylo 

možně využívat tento směrovací protokol v rámci Internetu, byla jeho původní definice 

rozšířena a upravena dokumentem RFC 1195. Tento směrovací protokol je založený na stavu 

linek, tak jako protokol OSPF. Dá se říci, že protokol IS – IS je předchůdcem protokolu OSPF. 

Od protokolu OSPF se liší v terminologii, formátu zprávy a postupu při zpracování informací. 

Tento protokol si udržuje aktuální mapu sítě a z ní vypočítává algoritmem (Dijsktrův SPF 

algorithm) nejkratší cestu k cíly. Pokud směrovač zjistí změnu v síti, okamžitě předává 

informaci o změně sousedním směrovačům a ty informaci předávají opět dále. Jedná se tedy o 

záplavový algoritmus, který využívá i směrovací protokol OSPF. [1] 

 

4. 4. 1. Rozdělení do oblastí 

 Podobně jako je tomu u protokolu OSPF, tak i protokol IS – IS umožňuje rozdělit síť do 

jednotlivých oblastí. Výhodou tohoto rozdělení je lepší správa a údržba směrovacích informací 

v rámci jedné oblasti. Pokud dojde k rozdělení sítě, směrovač poté spadá celý do rámce jedné 

oblasti a hranice mezi oblastmi pomyslně procházejí linkami. U protokolu OSPFv3 je tomu 

jinak, do jednotlivých oblastí spadají pouze rozhraní směrovače a hranice tak procházejí uvnitř 

směrovačů. Směrovací protokol IS – IS umožňuje rozdělit směrovače do následujících úrovní:  

- L1: typ směrovačů, které se starají o výměnu informací v rámci jedné oblasti, nemají 

žádné údaje o tom, co se nachází v jiných oblastech 

- L2: tyto směrovače zajišťují komunikaci mezi jednotlivými oblastmi 

- L1/L2: směrovače se nacházejí na okrajích jednotlivých oblastí a zajišťují komunikaci 

uvnitř oblasti a mezi oblastmi 

 

Na rozdíl od protokolu OSPF nemá IS – IS žádnou páteřní oblast. Na obr. 4.4.1a je 

příklad rozdělení směrovačů do jednotlivých oblastí. Směrování mezi oblastmi vypadá tak, že 

po odeslání dat z PC3 data projdou přes příslušné L1 směrovače, až na hraniční směrovač 

L1/L2. Ten už se stará o doručení dat do příslušné oblasti, v které se nachází adresát (PC2). 

Zatímco hierarchie v OSPF je stavěna hvězdicově a koncové oblasti se připojují na oblast 

páteřní, tak protokol IS – IS umožňuje téměř libovolné kombinace propojování oblastí.  
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Obr. 4.4.1a Rozdělení směrovačů do jednotlivých oblastí 

4. 4. 2. Identifikace směrovače 

 Vzhledem k tomu, že směrovací protokol IS – IS je postavený na referenčním modelu 

OSI, využívá protokol CLNP, který poskytuje službu CLNS. Velkou výhodou je, že nezáleží na 

typu IP adres (IPv4, IPv6, IPX) jednotlivých rozhraní a přesto spolu sousední směrovače 

navážou spojení, díky tzv. NSAP (Network Service Access Point) adresám. Tato adresa se 

nachází mezi 3. a 4. vrstvou referenčního modelu OSI, tedy mezi síťovou a transportní vrstvou. 

Skládá se ze tří hlavních částí a má proměnlivou délku 8 – 20 bajtů. Formát NSAP adresy je 

zobrazen na obr. 4.4.2a.  

 

 PROMĚNLIVÁ DÉLKA         48     8 bit ů 

 
 
 

VYUŽÍVÁNO PRO ÚROVEŇ 2   VYUŽÍVÁNO PRO ÚROVE Ň 1  

 

Obr. 4.4.2a Formát NSAP adresy 

Adresa oblasti: 

Minimální velikost tohoto pole musí být 8 bitů. Využívá se k identifikaci jednotlivých 

oblastí a skládá se ze dvou částí: 

- AFI identifikátor, který slouží k identifikaci doménové adresy (CISCO využívá 

pro své zařízení hodnotu 49) 

- IDI identifikátor sloužící k identifikaci doménové adresy druhé úrovně 

ADRESA OBLASTI     SYSTEM ID   NSEL  
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Systém ID: 

Další část identifikátoru, který má využití k identifikaci směrovače v rámci oblasti. 

Může, ale nemusí být složen z MAC adresy síťového rozhraní. 

 

NSEL: 

Jedná se o identifikátor příslušného zařízení. Pokud jde o směrovač, musí toto pole 

nabývat vždy nulové hodnoty. 

 

Na obr. 4.4.2b je příklad přiřazení NSAP adres jednotlivým směrovačům. První část 

NSAP adresy, která je vyznačena tučně, tedy 49.0001 (Oblast 1), slouží k identifikaci oblasti. 

Všechny směrovače v této oblasti musí mít tuto část adresy stejnou. Druhá část adresy 

0000.0A11.1111 slouží k identifikaci směrovače uvnitř oblasti. Tato část může být vytvořena 

z MAC adresy síťového rozhraní směrovače, anebo může být libovolně přiřazena síťovým 

administrátorem. Poslední, třetí část 00 identifikuje typ síťového zařízení, v tomto případě je 

hodnota nulová, protože se jedná o zařízení typu směrovač [13].   

 

 

Obr. 4.4.2b Přidělení NSAP adres jednotlivým směrovačům 

 

4. 4. 3. Metrika 

 Směrovače od firmy CISCO, které běží na směrovacím protokolu IS – IS mají defaultně 

přiřazenou metriku jednotlivým linkám, tato hodnota je 10. Hodnota vyjadřuje pouze cenu 

linky. Pokud se tedy v síti vyskytují různé typy linek s různými rychlostmi, nemusí docházet 

zrovna k optimálnímu výběru cestu, viz obr. 4.4.3a. Vhodná metrika může být samozřejmě 

administrátorem změněna a to buď na příslušném rozhraní, nebo globálně na celém směrovači. 
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 Směrovací protokol IS – IS ovšem umožňuje nastavit i další parametry, které budou 

zahrnovány do výpočtu metriky. Celkem existují čtyři parametry pro výpočet metriky: 

- Cost (cena): je defaultně nastavena a podporována všemi typy směrovačů 

- Delay (zpoždění): tato metrika odpovídá přenosovému zpoždění linky 

- Expense: jedná se o metriku, která zohledňuje finanční využití ceny linky 

- Error: metrika, která je využívána dynamicky (bere v úvahu výpadky linky) 

 

 

Obr. 4.4.3a Defaultní metrika využívána směrovacím protokolem IS – IS 

 

 Pokud je ponecháno defaultní nastavení metriky s hodnotou 10, dojde podle obr. 4.4.3a 

k nevhodnému výběru cesty co se týče rychlosti doručení dat z PC1 k PC2. Dalo by se říci, že 

v tomto případě se směrovací protokol chová podobně jako protokol RIP. Metrika jednotlivých 

cest je sčítána a je tedy vybrána nejkratší cesta s celkovou metrikou 30. Data odeslána z PC1 

k PC2 jsou směrována přes směrovače RA, RE a RD, které jsou propojeny sériovou linkou 

o rychlosti 128 kbit/s. 

 

4. 5. BGP4+ 

Definice tohoto protokolu je obsažena v RFC 2283. Jedná se o externí směrovací 

protokol, díky němuž se vyměňují směrovací informace mezi různými autonomními systémy. 

Jsou i případy, kdy lze tento směrovací protokol používat i v rámci jednoho autonomního 

systému. Tento protokol pracuje tak, že daný směrovač shrne do jedné „cesty“ všechny prefixy 

ze svého autonomního systému a ohlásí je svým sousedům v jiných autonomních systémech. 

Informace se takto předávají dále. Úkolem jednotlivých směrovačů je pak výpočet cesty, která 

je pro ně nejlepší.  
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 Směrovače nevyhledávají své sousedy, ale musí jim být staticky přiřazeny. Pouze 

síťový administrátor je oprávněn zadávat informace o jejich okolí. Pokud se směrovač dozví o 

sousedním směrovači, tak s ním udržuje trvale navázané TCP spojení. Při navázání spojení 

dojde k výměně směrovacích informací a k výměně aktualizací dochází později. Pokud dojde 

k ukončení spojení, směrovač považuje příslušného souseda za nedosažitelného a následně 

vymaže všechny informace z tabulky, které od něj původně při navázání spojení obdržel. 

Směrovací informace se ukládají do RIB neboli Databáze směrovacích informací. Tuto databázi 

lze rozdělit do následujících tří bázi: 

- vstupní:  

zde jsou uloženy informace, které směrovač obdržel od některého ze svých sousedů  

- lokální:  

představuje zdejší tabulku, zde jsou informace, podle kterých se směrování řídí a podle 

kterých posílá jednotlivé datagramy 

- výstupní:  

zde se uchovávají informace, které daný směrovač sděluje svým sousedům 

4. 5. 1. Typy zpráv 

BGP komunikuje prostřednictvím několika zpráv. Společnou částí pro jednotlivé zprávy 

jsou položky Znamení, Délka a Typ zprávy. Položka Znamení slouží k ověření totožnosti 

odesílatele a taky lze pomocí této položky zjistit, zda nedošlo k porušení synchronizace mezi 

dvojicí sousedů. V tab. 4.5.1a jsou zobrazeny další zprávy, pomocí kterých protokol BGP4+ 

komunikuje. [1] 

 

Typ Popis 

OPEN Zahájení komunikace 

UPDATE Zprávy o změnách ve směrování 

NOTIFICATION  Chybové hlášení 

KEEPALIVE Udržování komunikace 

 

Tab. 4.5.1a Typy zpráv BGP4+ 

 

Nejpoužívanější zprávou je zpráva UPDATE, která ohlašuje změny ve směrovacích 

tabulkách. Pokud směrovač ztratí kontakt některého ze svých sousedů, považuje jej za 
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nedostupný a ohlásí jej ostatním taky jako nedostupný (zrušený). Na Obr. 4.5.1b je znázorněný 

formát zprávy UPDATE.  

8 8 8 8 

Znamení (Marker) 

Délka Typ=2         

Délka zrušených cest 

  
Zrušené cesty 

Délka parametr ů cesty 

  
Parametry cesty 

Informace o dosažitelnosti sítí 

 

Obr. 4.3.1b Formát zprávy UPDATE 

4. 5. 2. Zpracování zprávy 

Vstupní databáze se upravuje pouze v případě, pokud dorazí ke směrovači od některého 

z jeho sousedů zpráva s aktualizací. Důsledkem této zprávy je vyvolán stav, který se rozhoduje 

následovně:  

- vybrat cesty pro lokální databázi 

- vybrat cesty, které ohlásí sousedům ve stejném autonomním systému 

- vybrat cesty, které ohlásí sousedům v jiných autonomních systémech 

- propojit cesty a snížit objem směrovacích informací 

 

Celý mechanismus rozhodování pak pracuje v třech fázích: 

1. Vypočítá parametry tras ke všem cestám z každé vstupní databáze. To se dá 

charakterizovat matematickou funkcí, která určuje cestu s nejlepší pravděpodobností. 

V důsledku je tato funkce hodně složitá, protože různé autonomní systémy používají 

různou metriku.  

2. Z vypočítaných parametrů se tedy určí nejvýhodnější cesta a zavede se do lokální 

databáze.  

3. Poslední fáze se odvíjí od předchozí tak, že se z lokální databáze vybere uložený 

parametr a naplní výstupní databázi pro ostatní sousedy.  
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4. 5. 3. Komunikace mezi směrovači 

 Obecně u směrovacího protokolu BGP se nevyužívá metrika, pro doručení dat k cíly, 

ale tzv. atributy. Směrovače, které navzájem komunikují pomocí BGP se nazývají peer 

(překladem by se dalo vyložit, že tyto komunikující směrovače jsou si rovnocenné). [8] 

V případě, kdy si tyto směrovače začnou mezi sebou vyměňovat směrovací údaje, tak se jedná o 

tzv. peering. Existují dva druhy komunikace mezi směrovači, obr. 4.5.3a:  

- Vnitřní komunikace IBGP: probíhá v rámci autonomního systému 

- Externí komunikace EBGP: probíhá mezi autonomními systémy 

 

 

Obr. 4.5.3a Rozdělení komunikace BGP 

 

 Cestu k cílovému autonomnímu systému lze nastavit pomocí route map a prostřed-

nictvím atributů, které jsou rozděleny do čtyř kategorií: 

- Povinné (well – known mandatory): zde patří AS – path, next – hop a origin 

- Volitelné (well – known discretionary): local preference a  atomic aggregate 

- Transitivní (optional transitive): community a aggregator 

- Non – transitivní (optional nontransitive): multi – exit discriminator (MED) 

 

Existuje ještě jeden atribut weight, který je pouze proprietárním atributem společnosti CISCO.  
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Atribut AS – path: 

Tento typ atributu obsahuje seznam autonomních systémů, přes které musí data projít 

v daném pořadí. Jestliže je prefix dostupný přes více cest, vybere se cesta, která vede 

přes menší počet autonomních systémů. Tento atribut předchází vzniku smyček.  

 

Atribut next – hop: 

Udává IPv6 adresu dalšího směrovače na cestě, která se použije k dosažení cílového 

prefixu. Tento atribut rozlišuje dva typy: 

- IBGP next – hop 

- EBGP next – hop 

 

Atribut Origin: 

Tento typ atributu je povinný a specifikuje původ cesty. Může nabývat tří hodnot: 

- IGP oznamuje vnitřní cestu a nastavuje se, pokud je cesta vkládána do BGP 

- EGP oznamuje, že cesta je získána prostřednictvím EBGP 

- Incomplete oznamuje původ cesty, který je neznámý nebo získaný jiným 

způsobem (příkladem může být redistribuce cest z jiného směrovacího 

protokolu do BGP) 

 

Atribut Atomic aggregate: 

Volitelný atribut, který oznamuje sousednímu autonomnímu systému, že daný směrovač 

sumarizoval cesty. 

 

Atribut MED: 

Tento atribut se používá v případě, pokud existuje více vstupních bodů (směrovačů) do 

jednoho autonomního systému. Atributem se nastaví příslušné hodnoty na jednotlivých 

vstupních směrovačích, nižší hodnoty jsou preferovány. Tyto atributy se vyměňují 

pouze mezi dvěma sousedními autonomními systémy. 

 

Atribut Community: 

Jedná se o atribut, který je využíván pro filtrování příchozích nebo odchozích cest, které 

se označují pomocí značek. Ostatní směrovače potom mohou rozhodovat na základě 

značek, kterou cestu si vyberou. Atribut je využíván pro cílové cesty, které mají určité 

vlastnosti stejné a mají tedy stejnou i směrovací politiku. 
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Atribut Aggregator: 

 Specifikuje IP adresu a číslo autonomního systému, do kterého směrovač spadá a který 

provedl sumarizaci cest. 

 

Atribut Weight: 

U každého záznamu autonomního systému přístupného přes BGP souseda se lokálně na 

směrovači přiřadí váha a pokud je daná síť přístupná přes více autonomních systémů, 

tak směrovač vybere cestu k dané síti přes ten autonomní systém, u kterého bude mít 

v tabulce nastavenou vyšší váhu. 

 

5. Praktická konfigurace směrovacích protokolů 

 Tato kapitola pojednává o praktické konfiguraci směrovačů Cisco a konfiguraci 

jednotlivých směrovacích protokolů, které jsou rozebrány v teoretické části. Jedná se o 

směrovače typu Cisco 2800 series, které pracují na verzi IOSu 12.4. Pro všechny výše uvedené 

směrovací protokoly byla zvolena jednotná topologie sítě, aby bylo možné ověřit, jakým 

způsobem si jednotlivé směrovací protokoly vybírají cestu k cílové síti. Topologie je uvedena 

na obr. 5a a obsahuje jak sériové linky, tak fastethernetové linky. IPv6 adresy, které jsou 

přiřazeny jednotlivým rozhraním a NSAP adresy 2 směrovačů, jsou uvedeny v tab. 5, dále jsou 

uvedeny identifikátory směrovačů, které jsou využívány směrovacími protokoly EIGRP, 

OSPFv3 a BGP4+.  

 

 

 

 

Obr. 5a Obecná topologie sítě 

                                                 
2 Tyto adresy jsou využívány pouze v případě směrovacího protokolu IS – IS  
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Na konfiguraci směrovacího protokolu OSPFv3 je kladen větší důraz a proto je uvedeno 

více topologií a praktických konfigurací. V programu Wireshark jsou zachyceny jednotlivé typy 

LSA zpráv a následně rozebrán jejich obsah. 

 

 

Tab. 5. Přidělení IPv6 adres jednotlivým síťovým rozhraním 

 

5. 1. Základní IPv6 konfigurace směrovače 

Na směrovačích je potřeba nejdříve zapnout směrování IPv6 unicast provozu 

router(config)#ipv6 unicast-routing 

 

Následuje konfigurace jednotlivých rozhraní a přiřazení IPv6 adres daným rozhraním. 

Příkaz no shutdown aktivuje rozhraní 

router(config)#interface <typ> < číslo> 

router(config-if)#ipv6 address <ipv6_adresa>/<prefi x> 

router(config-if)#no shutdown 

Zařízení Rozhraní 
IPv6 

 adresa / Prefix 
NSAP adresa Router – ID 

  fa0/0  2200:711::1/120 

  fa0/1  2200:712::1/120 RA 

  s0/1/0  2200:718::1/120 

49.0001.0000.0000.000A.00 10.0.0.1 

  fa0/0  2200:712::2/120 
RB 

  fa0/1  2200:713::1/120 
49.0001.0000.0000.000B.00 10.0.0.2 

  fa0/0  2200:713::2/120 

  fa0/1  2200:717::2/120 RC 

  s0/1/1  2200:714::1/120 

49.0001.0000.0000.000C.00 10.0.0.3 

  fa0/1  2200:715::1/120 

  s0/1/0  2200:716::1/120 RD 

  s0/1/1  2200:714::2/120 

49.0001.0000.0000.000D.00 10.0.0.4 

  fa0/0  2200:717::1/120 

  s0/1/0  2200:718::2/120 RE 

  s0/1/1  2200:716::2/120 

49.0001.0000.0000.000E.00 10.0.0.5 

PC1   N/A 2200:711::10/120 ― ― 

PC2   N/A 2200::715::10/120 ― ― 
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Příklad konfigurace pro rozhraní fastethernet 

router(config)#ipv6 unicast-routing 

router(config)#interface fastethernet 0/0 

router(config-if)#ipv6 address 2200:711::1/120 

router(config-if)#no shutdown 

 

Příklad konfigurace pro sériové rozhraní 

router(config)#ipv6 unicast-routing 

router(config)#interface serial 0/1/0 

router(config-if)#ipv6 address 2200:712::1/120 

 

Při konfiguraci sériové linky je důležité nastavit rychlost této linky. Nastavení se 

provádí na straně DCE. Pokud toto nastavení není provedeno, je defaultně přiřazena nejvyšší 

možná rychlost linky 

router(config-if)#clock rate 64000 

router(config-if)#no shutdown 

 
 Tyto výše uvedené příkazy nejsou uváděny v jednotlivých konfiguracích směrovacích 

protokolů. Obecná nastavení rozhraní jsou vždy stejná, a proto jsou vynechány z důvodu 

přehlednosti. 

5. 2. Konfigurace RIPng 

RIPng je protokol, který je založený na principu vektoru vzdálenosti a využívá metriku 

založenou na počtu skoků. Konfigurace je prakticky stejná jak pro IPv4, tak i pro IPv6 protokol. 

V prvním kroku je nutné obecně povolit směrování pro IPv6 protokol. To se provede 

následujícím příkazem  

router(config)#ipv6 unicast-routing 

 

Dále je potřeba definovat základní proces pro směrovací protokol RIPng. 

Prostřednictvím identifikátoru se následně bude na proces odkazovat. Zadáním příkazu se lze 

dostat do režimu konfigurace RIPu, kde lze například nastavit zdroje, z nichž se budou cesty 

přebírat do RIPu  

router(config)#ipv6 router rip <identifikátor> 
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traceroute to 2200:715::10 (2200:715::10) 
1  2200:711::1 (2200:711::1)   0.838 ms   0.922 ms   1.017 ms 
2  2200:718::2 (2200:718::2)  17.428 ms  26.544 ms  35.700 ms 
3  2200:716::1 (2200:716::1)  51.314 ms  60.467 ms  69.617 ms 
4  2200:715::10(2200:715::10) 78.810 ms  87.936 ms  97.073 ms 

 
 

Aby bylo možné směrovat, je ještě potřeba zapnout proces směrování. To se provede 

pro každé rozhraní, které se bude zapojovat do procesu směrování. Díky následujícímu příkazu 

odpadá nutnost dále nastavovat v konfiguračním módu směrovacího protokolu cesty, které má 

směrovač propagovat. Tím se podstatně zrychlí konfigurace oproti směrovacím protokolům 

RIPv1 a RIPv2, které pracují pod protokolem IPv4.  

router(config-if)#ipv6 rip < číslo_procesu> enable 

 

Konfigurační příkazy výše uvedeny jsou nutné ke zprovoznění základní funkce 

směrovacího protokolu pro danou topologii.  

 

Kontrola nastavení 

router#show ipv6 route   /zobrazení směrovací tabulky 

router#show ipv6 protocols  /informace o stavu rip protokolu 

router#show ipv6 neighbors  /informace o sousedních směrovačích 

 

Výpis směrovací tabulky router RA 

 

RA#sh ipv6 route                                                                
<legenda vynechána> 
 
R   2200:713::/120 [120/2]                                                      
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, FastEthernet0/1                              
R   2200:714::/120 [120/3]                                                      
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, FastEthernet0/1                              
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, Serial0/1/0                                  
R   22 00:715::/120 [120/3]                                                      
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, Serial0/1/0                                  
R   2200:716::/120 [120/2]                                                      
     via FE80::217: 5AFF:FE4B:5820, Serial0/1/0                                  
R   2200:717::/120 [120/2]                                                      
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, Serial0/1/0                                  

 

 

Traceroute z PC1 na PC2 
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 Pro ověření výběru cesty k cíly, byl proveden příkaz traceroute z PC1 na cílový PC2. 

Údaje ze směrovací tabulky odpovídají způsobu, jakým si směrovací protokol RIPng vybírá 

cesty k cíly, tedy nejkratší cestu. Cesta k cílové podsíti tedy vede přes směrovače RA, RE, RD. 

Výpočet nejvhodnější cesty je u tohoto protokolu zvolen metrikou nejkratší cesty i přesto, že 

tato cesta k cíly má nižší přenosovou šířku pásma.  

 

Ve směrovací tabulce je zobrazena cesta k cíly 2200:715::/120 s metrikou 3. Další 

údaje říkají, že k cíly se lze dostat přes sériové rozhraní s0/1/0, což je rozhraní směrovače RA. 

Místní linková adresa FE80::217:5AFF:FE4B:5820 je adresa rozhraní fa0/0 směrovače RE. 

V tomto případě je údaj zavádějící, protože směrovač RE je propojen se směrovačem RA 

sériovou linkou a toto rozhraní tudíž nemá přiřazenou žádnou MAC adresu, protože pracuje na 

protokolu HDLC. Identifikátor je tedy automaticky převzatý z nejnižší dostupné MAC adresy 

síťového rozhraní směrovače RE, tedy rozhraní fa0/0, viz kap. 2.1.1. Proto pro lepší orientaci  je 

zde umístěn i výpis příkazu traceroute. Kompletní výpis směrovací tabulky směrovače RA je 

uveden v příloze D spolu s jednotlivými výpisy konfiguračních souborů směrovačů. 

 

5. 3. Konfigurace EIGRP 

 Směrovací protokol EIGRP je proprietárním protokolem společnosti Cisco. Protože jsou 

v laboratoři k dispozici směrovače Cisco, byl i tento směrovací protokol prakticky prozkoumán. 

V prvním kroku je opět nutné povolit obecně směrování pro protokol IPv6 příkazem 

router(config)#ipv6 unicast-routing 

 

 Následuje krok, při kterém je nutné povolit IPv6 protokol na příslušném rozhraní. Dále 

je potřeba definovat do jakého procesu3 bude spadat rozhraní směrovače 

router(config-if)#ipv6 enable 

router(config-if)#ipv6 eigrp < číslo_procesu>  

 
 Směrovací protokol EIGRP využívá identifikaci jednotlivých směrovačů v síti. 

K identifikaci se používá tzv. router identifikátor, kterým může být libovolná IPv4 adresa. 

Doporučuje se ovšem používat IPv4 adresy z rozsahu privátních adres. Díky tomuto 

identifikátoru pak sousední směrovače navazují sousedství. Pro zadání tohoto příkazu je nutné 

                                                 
3 Pojem proces bývá v některých literaturách označen jako autonomní systém. V každém z autonomních 
systémů bývá nastavena různá politika směrování. 
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vstoupit do konfigurace směrovacího protokolu EIGRP. Dalším příkazem dojde k aktivaci 

identifikátoru směrovače 

router(config-rtr)#eigrp router-id <IPv4_adresa> 

router(config-rtr)#no shutdown  

 

 Tyto příkazy slouží k základní konfiguraci daného směrovacího protokolu. Opět je zde 

výhoda oproti směrování s protokolem IPv4, že není nutné ručně specifikovat sítě, které má 

daný směrovač propagovat. Propagování cest je automaticky zajištěno příkazem 

router(config-if)#ipv6 eigrp < číslo_procesu>  

 

Kontrola nastavení 

router#show ipv6 route   /zobrazení směrovací tabulky 

router#show ipv6 protocols  /informace o stavu eigrp protokolu 

router#show ipv6 eigrp neighbors /informace o sousedních směrovačích 

router#show ipv6 eigrp topology /informace o eigrp topologii sítě 

 

RA#sh ipv6 route                                                                
<legenda vynechána> 
 
D   2200:713::/120 [90/30720] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, FastEthernet0/1 
D   2200:714::/120 [90/2174976] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, FastEthernet0/1 
D   2200:715::/120 [90/2177536] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, FastEthernet0/1 
D   2200:716::/120 [90/2177536] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, FastEthernet0/1 
D   2200:717::/120 [90/33280] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, FastEthernet0/1 

 
 

Písmeno D ve směrovací tabulce je přiřazeno směrovacímu protokolu EIGRP. Ze 

směrovací tabulky lze vidět, že do cílové sítě 2200:715::10 se lze dostat nejrychlejší cestou přes 

rozhraní fa0/1 směrovače RA. Místní linková adresa FE80::217:5AFF:FE4B:57DC náleží 

rozhraní fa0/0 směrovače RB. Kompletní výpis směrovací tabulky směrovače RA je uveden 

v příloze E spolu s jednotlivými výpisy konfiguračních souborů směrovačů. 
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traceroute to 2200:715::10 (2200:715::10) 
1  2200:711::1 (2200:711::1)  20.253 ms  5.663 ms  8.129 ms 
2  2200:712::2 (2200:712::2)  11.069 ms  10.352 ms 13.141 ms 
3  2200:713::2 (2200:713::2)  10.503 ms  18.853 ms 22.256 ms 
4  2200:714::2 (2200:714::2)  20.336 ms  20.652 ms 21.242 ms 
5  2200:715::10(2200:715::10) 23.219 ms  27.112 ms 26.396 ms  

 
 

Traceroute z PC1 na PC2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Směrovací protokol EIGRP využívá jako základní metriku přenosovou šířku pásma a 

zpoždění. Z výpisu příkazu traceroute je zřejmé, že cesta k cílovému PC2 vede přes směrovače 

RA, RB, RC a RD. Oproti směrovacímu protokolu RIP, EIGRP volí rychlejší cestu k cíly.  

 
 

RA#sh ipv6 protocols  
IPv6 Routing Protocol is "connected" 
IPv6 Routing Protocol is "static 
IPv6 Routing Protocol is "eigrp  1 "  
  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0 
  EIGRP maximum hopcount 100 
  EIGRP maximum metric variance 1 
  Interfaces: 
    FastEthernet0/1 
    FastEthernet0/0 
    Serial0/1/0 
  Redistribution: 
    None 
  Maximum path: 16 
  Distance: internal 90 external 170 

 
 
  Z výše uvedeného výpisu příkazu sh ipv6 protocols lze zjistit, které koeficienty jsou 

využívány k výpočtu metriky. Koeficienty K1 a K3 představují nastavené parametry přenosové 

šířky pásma a zpoždění. Jakým způsobem je metrika počítána, je vysvětleno v kap. 4.2.2.  

 

5. 4. Konfigurace OSPFv3 

Konfigurace směrovacího protokolu OSPFv3 se mírně liší od svého předchůdce 

OSPFv2. Ovšem dalo by se říci, že konfigurace je rychlejší. Například odpadá nutnost definovat 

sítě, které budou spadat do OSPF procesu a jejich wildcard masky. Sítě, které budou 

propagovány se jednoduše nastaví na jednotlivých síťových rozhraní. 
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traceroute to 2200:715::10 (2200:715::10) 
1  2200:711::1 (2200:711::1)  0.831 ms  0.943 ms  1 .039 ms 
2  2200:712::2 (2200:712::2)  2.174 ms  2.280 ms  2 .470 ms 
3  2200:713::2 (2200:713::2)  2.407 ms  2.554 ms  2 .566 ms 
4  2200:714::2 (2200:714::2)  17.791 ms 26.944 ms 3 6.061 ms 
5  2200:715::10(2200:715::10) 45.229 ms 54.397 ms 6 3.573 ms 

 

V prvním kroku je nutné obecně povolit směrování pro protokol IPv6, to se provede 

následujícím příkazem 

router(config)#ipv6 unicast-routing 
 

V dalším kroku je potřeba identifikovat číslo OSPF procesu, které spustí instanci 

daného procesu, kde lze dále nastavovat specifické parametry 

router(config)#ipv6 router ospf < číslo_procesu> 

 

Pokud nemá žádný směrovač v síti nastavenou IPv4 adresu je potřeba stanovit pravidla 

pro jejich rozlišení. Adresa může být zvolena například z rozsahu neveřejných adres. V případě, 

že jsou na některém z rozhraní nastaveny IPv4 adresy, vybere se pro identifikaci směrovače 

nejvyšší IPv4 adresa z libovolného rozhraní směrovače 

router(config-rtr)#router-id <identifikace_sm ěrova če> 

 

Dále je nutné nastavit odpovídající číslo procesu a číslo oblasti pro každé rozhraní 

směrovače, tím bude OSPF proces propagovat sítě připojené na toto rozhraní  

router(config)#interface <typ> < číslo> 

router(config-if)#ipv6 ospf < číslo_procesu> area < číslo_oblasti> 

 

Kontrola nastavení 

#show ipv6 route   /zobrazení směrovací tabulky 

#show ipv6 protocols /informace o stavu ospf protokolu a připojených 

oblastech 

#show ipv6 ospf neighbor /informace o sousedních směrovačích 

#show ipv6 ospf    /podrobnější informace o stavu směrovacího protokolu 

#show ipv6 ospf database /podrobnější databáze o sousedních směrovačích 

 

Traceroute z PC1 na PC2 
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RA#sh ipv6 route 
<legenda vynechána> 

 
O   2200:713::/120 [110/2] 

       via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, FastEthernet0/ 1 
O   2200:714::/120 [110/783] 

       via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, FastEthernet0/ 1 
O   2200:715::/120 [110/784] 

       via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, FastEthernet0/ 1 
O   2200:716::/120 [110/784] 

       via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, FastEthernet0/ 1 
O   2200:717::/120 [110/3] 

       via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, FastEthernet0/ 1 
 

Z výpisu příkazu traceroute lze zjistit cesta k cílové síti. Cesta vede přes směrovače 

RA, RB, RC, RD a to i přesto, že je zvolená cesta k cíly delší. Kratší by bylo zvolit cestu přes 

směrovače RA, RE a RD, ale propojení je zde realizováno sériovou linkou o rychlosti 128 

kbit/s, kdežto druhá cesta je realizována částečně přes fastethernet s rychlostí 100 Mbit/s a 

částečně přes sériovou linku s rychlostí 128 kbit/s. Proto směrovací protokol jasně volí cestu 

přes směrovače RA, RB, RC, RD (nejrychlejší možnost doručení dat). Jakým způsobem je 

prováděn výpočet metriky, je uvedeno v kap. 4.3.2. Kompletní výpis směrovací tabulky 

směrovače RA je uveden v příloze F spolu s jednotlivými výpisy konfiguračních souborů 

směrovačů. 

 

5. 4. 1. Redistribuce 

Pod pojmem redistribuce si lze představit výměnu směrovacích informací, ať už mezi 

jednotlivými směrovacími protokoly nebo v rámci jednoho směrovacího protokolu, který je 

rozdělen na více autonomních systémů. Na obr. 5.4.1a je zobrazena topologie sítě, kde dochází 

ke vzájemné výměně směrovacích informací. V tab. 5.4.2a jsou uvedeny adresy jednotlivých 

rozhraní směrovačů. 

 

Redistribuci z OSPFv3 do RIPng a naopak zajišťuje směrovač RA, který se nachází 

v páteřní oblasti (oblast 0) směrovacího protokolu OSPFv3. Na uvedené topologii je řešena i 

další redistribuce a to mezi protokolem OSPFv3 a EIGRP, výměnu směrovacích informací 

v tomto případě zajišťuje směrovač RD, který je umístěn v tranzitní oblasti 1. Oblast 2 je 

koncová oblast a je připojena pouze k páteřní oblasti protokolu OSPFv3. 
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Obr. 5.4.1a Vzájemná redistribuce směrovacích protokolů 

 

Konfigurace směrovače RA je následující. Nejprve je potřeba vstoupit do 

konfiguračního módu směrovacího protokolu OSPFv3, do kterého bude redistribuce prováděna 

a následně specifikovat, jaký typ směrovacího protokolu bude redistribuován, v tomto případě 

se bude jednat o protokol RIPng 

RA(config)#ipv6 router ospf < číslo_procesu> 

RA(config-rtr)#redistribute rip < číslo_procesu> metric <0-16777214> 
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 Dále je vhodné definovat, aby do redistribuce byly oznamovány i cesty přímo připojené 

ke směrovači RA (v některých případech nejsou automaticky oznamovány, což může způsobit 

problém při doručování dat k cíly) 

RA(config-rtr)#redistribute connected 

 

V tomto kroku je zajištěna redistribuce pouze v jednom směru a to z protokolu RIPng 

do protokolu OSPFv3. Aby bylo možno provádět redistribuci i v opačném směru, je opět 

potřeba nastavit následující příkazy. Nejprve je nutné vstoupit do konfiguračního módu 

protokolu RIPng a definovat metriku s jakou se budou sítě propagovat do tohoto směrovacího 

protokolu. Poslední příkaz opět zajišťuje redistribuci přímo připojených sítí ke směrovači RA. 

(config)#ipv6 router rip < číslo_procesu> 

(config-rtr)#redistribute ospf < číslo_procesu> metric <1-16> 

(config-rtr)#redistribute connected 

 

Zkrácený výpis konfigurace směrovače RA ukazuje přesné nastavení výše uvedených kroků: 

! 
ipv6 router ospf 1 
 router-id 10.0.0.1 

   log-adjacency-changes 
   redistribute rip 1 metric 1 
  redistribute connected  

! 
ipv6 router rip 1 
 redistribute ospf 1 metric 2 
 redistribute connected 
! 

 
 Řešení redistribuce na směrovači RD se provádí podobným způsobem, ovšem v případě 

propagování cest do protokolu EIGRP, umožňuje tento protokol nastavit mnohem více 

parametrů metriky. V protokolu EIGRP je tedy možno nastavit metriku, která zahrnuje šířku 

pásma v kbit/s, zpoždění v desítkách mikrosekund, spolehlivost v rozsahu <0 - 255>, kde 

hodnota 255 je považována za 100% spolehlivost, vytíženost v rozsahu <1 - 255>, kde hodnota 

255 je považována za 100% vytížitelnost a v poslední řadě velikost MTU. Konfigurace je 

následující. Nejprve je nutno vstoupit do konfiguračního módu protokolu EIGRP a definovat 

metriku. V posledním řádku je opět nastavena redistribuce přímo připojených cest. 

RD(config)#ipv6 router eigrp < číslo_procesu> 

RD(config-rtr)#redistribute ospf < číslo_procesu> metric <ší řka_pásma> 

     <zpožd ění> <spolehlivost> <vytíženost> <velikost MTU> 

RD(config-rtr)#redistribute connected 
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 Aby bylo možné propagovat cesty i opačným směrem, je opět potřeba provést 

redistribuci i v opačném směru, tedy do protokolu OSPFv3. Prvním krokem je vstup do 

konfiguračního módu protokolu OSPFv3 a nastavení metriky. V druhém kroku je opět 

nastavena redistribuce přímo připojených cest ke směrovači RD 

RD(config)#ipv6 router ospf < číslo_procesu> 

RD(config-rtr)#redistribute eigrp < číslo_procesu> metric <0-16777214> 

RD(config-rtr)#redistribute connected 

 

Zkrácený výpis konfigurace směrovače RD ukazuje přesné nastavení výše uvedených kroků: 

! 
ipv6 router ospf 1 

   router-id 10.0.0.4 
   log-adjacency-changes 
   redistribute eigrp 1 metric 1  

! 
ipv6 router eigrp 1 

   router-id 10.10.10.100 
   no shutdown  
  redistribute ospf 1 metric 100000 10 255 1 1500  

! 
 
  

V tomto bodě je redistribuce vyřešena a všechny směrovače by měly mít informace o 

externích cestách v rámci směrovacího protokolu OSPFv3. Bylo by tomu tak v případě, kdyby 

síť OSPFv3 byla tvořena pouze páteřní oblastí (oblast 0), v tomto případě tomu tak není a je 

potřeba upravit konfiguraci směrovačů RB a RE. Směrovače RB a RE v uvedené topologii hrají 

roli oblastních hraničních směrovačů. Oba znají cestu do sítě 10::/120, ale zatím tuto cestu 

neoznamují ostatním směrovačům v jejich oblasti. Proto je potřeba vypnout zasílání souhrnných 

LSA zpráv do oblastí 1 a 2. Tím se u ostatních směrovačů ve směrovacích tabulkách v daných 

oblastech vytvoří defaultní cesta. Tento způsob vede ke snížení záznamů ve směrovacích 

tabulkách. Pokud tedy budou odeslány data s cílovou adresou, kterou směrovač uvnitř oblasti 

nezná, odešle je na ABR směrovač, který se o správné doručení dat k cíly postará. Rozhraní 

fa0/1 směrovače RB spadá do tranzitní oblasti a rozhraní  fa0/0 směrovač RE spadá do koncové 

oblasti, příkazy pro vypnutí zasílání souhrnných LSA jsou následující: 

RB(config-rtr)#area 1 nssa no-summary 

RE(config-rtr)#area 2 stub no-summary 

 

Kompletní výpisy směrovacích tabulek směrovačů jsou uvedeny v příloze J spolu 

s jednotlivými výpisy konfiguračních souborů směrovačů. 
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5. 4. 2. Analýza LSA zpráv 

Síť, na které byly LSA zprávy zachyceny, je na obr. 5.4.2a. Skládá se ze tří oblastí 

protokolu OSPFv3 a ze dvou externích oblastí. Jedna oblast pracuje na směrovacím protokolu 

RIPv3 a druhá oblast na směrovacím protokolu EIGRP. Adresy, které jsou přiděleny 

jednotlivým rozhraním, jsou uvedeny v tab. 1.7a.  

 

Směrovač Rozhraní IPv6 adresa/prefix 
fa0/0 1::1/120 
fa0/1 10::1/120 RA 
s0/1/0 4::1/120 
fa0/0 1::2/120 
fa0/1 2::2/120 RB 
s0/1/1 7::2/120 
fa0/0 3::1/120 

RC 
fa0/1 2::1/120 
fa0/0 3::2/120 

RD 
fa0/1 200::2/120 
fa0/0 5::2/120 
s0/1/0 4::2/120 RE 
s0/1/1 7::1/120 
fa0/0 5::1/120 

RF 
lo0 30::1/120 

fa0/1 200::1/120 
RG 

lo0 210::1/120 
fa0/1 10::2/120 

RH 
lo0 20::1/120 

 

Tab. 5.4.2a Identifikace směrovačů a přidělení jednotlivých IPv6 adres rozhraním 

 

Jednotlivé zprávy byly zachyceny programem wireshark. Analýza je provedena mezi 

směrovači RA a RB. Směrovač RA se v tomto případě chová jako ASBR a směrovač RB jako 

ABR. Dále je proveden rozbor zachycené LSA zprávy typu 7, mezi směrovači RC a RD. Tento 

typ zprávy se vyskytuje pouze v oblastech nssa. Výpisy z programu wireshark jsou zkráceny a 

obsahují pouze podstatné položky pro níže uvedený rozbor. Kompletní výpisy jsou uvedeny 

v příloze B. 
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Obr. 5.4.2a Topologie sítě 
 

1. LSA– Router:  
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1. popisuje typ LSA zprávy a kódové označení 

2. určuje, který směrovač zprávu oznamuje, v tomto případě se jedná o směrovač RA 

3. rozhraní směrovače 

4. popisuje typ spojení se sousedním směrovačem, jedná se spojení bod – bod  

5. oznámení identifikace sousedního směrovače RE 

6. popisuje typ spojení sousedního směrovače a oznamuje, že je připojen k nssa oblasti 

7. oznámení identifikace sousedního směrovače RB 

 

2. LSA – Network: 

 

1. popisuje typ LSA zprávy a kódové označení 

2. určuje oznamovací směrovač, v tomto případě se jedná o směrovač RB, který v dané oblasti  

    představuje roli pověřeného směrovače 

3, 4. oznámení přímo připojeného směrovače RA, včetně sám sebe, je odesíláno na skupinovou 

        adresu 

 

3. LSA – Inter – Area – Prefix: 

 

1. popisuje typ LSA zprávy a kódové označení 

2. určuje, který směrovač zprávu oznamuje, v tomto případě se jedná o směrovač RB 

3. délka oznamovaného prefixu, 120 

4. oznamovaný prefix linky z oblasti 1, ke které je směrovač přímo připojen. Směrovač v jedné 

    aktualizaci odesílá více LSA zpráv typu 3, každá zpráva v jedné aktualizaci oznamuje jeden 

    prefix. 
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5. LSA – AS – External: 

 

1. popisuje typ LSA zprávy a kódové označení 

2. určuje, který směrovač zprávu oznamuje, v tomto případě se jedná o směrovač RA 

3. délka oznamovaného prefixu, 120 

4. oznamovaný prefix linky, který pochází z externího směrovacího protokolu (RIPv3). 

    Směrovač v jedné aktualizaci odesílá více LSA zpráv typu 5, každá zpráva v jedné aktualizaci 

    oznamuje jeden prefix. 

 

7. LSA – NSSA: 

 

1. popisuje typ LSA zprávy a kódové označení 

2. určuje, který směrovač zprávu oznamuje, v tomto případě se jedná o směrovač RD 

3. určuje metriku k cílové síti 

4. délka oznamovaného prefixu, 120 

5. oznamovaný prefix linky, který pochází z externího směrovacího protokolu (EIGRP) 

 

8. LSA – link: 

 

1. popisuje typ LSA zprávy a kódové označení 

2. určuje, který směrovač zprávu oznamuje, v tomto případě se jedná o směrovač RA 

3. směrovač RA oznamuje svoji místní linkovou adresu 

4. určuje počet oznamovaných prefixů ve zprávě, v tomto případě oznamuje 1 prefix 
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5. délka oznamovaného prefixu, 120 

6. oznamovaný prefix linky, ke které je přímo připojen 

 

9. LSA – Intra – Area – Prefix: 

 

1. popisuje typ LSA zprávy a kódové označení 

2. určuje, který směrovač zprávu oznamuje, v tomto případě se jedná o směrovač RB 

3. určuje počet oznamovaných prefixů ve zprávě, v tomto případě oznamuje 1 prefix 

4. označení, který typ zprávy je zde zastoupen, v tomto případě se jedná o zastoupení zprávy 

    LSA 1 

5. délka oznamovaného prefixu, 120 

6. metrika linky, na které je prefix oznamován 

7. oznamovaný prefix linky, ke které je přímo připojen 

 

Směrovače pracující na směrovacím protokolu OSPFv3 mají několik typů databází, kde 

shromažďují informace o identifikátorech směrovačů a prefixů, které znají. Databáze jsou velmi 

rozsáhlé, a proto jsou uvedeny v příloze C. Kompletní výpisy směrovacích tabulek jednotlivých 

směrovačů jsou uvedeny v příloze I spolu s jednotlivými výpisy konfiguračních souborů 

směrovačů. V příloze A jsou pro názornost uvedeny výpisy konfigurací směrovačů RA, RD a 

jejich směrovací tabulky. Tyto směrovače jsou z hlediska konfigurace nejzajímavější, protože se 

starají o redistribuci.  
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5. 4. 3. Virtuální spoj 

 Tento typ spoje se praktikuje u oblastí, které nelze přímo připojit k páteřní oblasti. Na 

obr. 5.4.3. je zobrazena oblast 2, která je připojena k oblasti 1. Virtuální spoj je realizovaný na 

hraničních směrovačích ABR1 a ABR2. Tím pádem je vytvořen tunel, který umožní 

komunikaci všech směrovačů spadající do oblasti 2 se směrovači, které se nacházejí v oblasti 0.  

 

 

 

Obr. 5.4.3. Vytvoření virtuálního spoje 

 

 Při konfiguraci směrovače RB (ABR1) je potřeba vstoupit do konfiguračního módu 

směrovacího protokolu OSPFv3 a definovat virtuální spoj. Jako identifikátor směrovače se 

uvede protější směrovač, na kterém je definována druhá strana virtuálního spoje, tedy směrovač 

RD (ABR2) 

RB(config-rtr)#area < číslo_oblasti> virtual link <router_id>  

 

 Směrovač RD (ABR2) se nastavuje stejným způsobem s tím rozdílem, že se použije 

identifikátor směrovače RB (ABR1). Virtuální spoj lze použít pouze v případě, že oblasti 1 a 2 

jsou nakonfigurovány jako normální oblast (normal area). Pokud by byly nastaveny jako 

koncové nebo tranzitní oblasti, tak tento virtuální spoj nelze vytvořit. 
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 5. 5. Konfigurace IS - IS 

 Tento protokol je velmi podobný protokolu OSPF, obdobně si udržuje stavy linek. 

Všechny směrovače si udržují aktuální mapu sítě. Pokud dojde ke změně, informace se 

okamžitě šíří záplavovým algoritmem. Prvním krokem v konfiguraci je opět globální povolení 

směrování pro protokol IPv6 

router(config)#ipv6 unicast-routing 

 

Pro správnou funkci směrovacího protokolu je nutné ještě nastavit směrovací proces na 

každém rozhraní 

router(config-if)#ipv6 router isis 

 

Dalším krokem je nastavení oblasti pro IS-IS protokol, které spustí instanci tohoto 

procesu, kde lze dále nastavovat specifické parametry 

router(config)#router isis < číslo_oblasti> 

 

Dále je nutné identifikovat směrovač obdobně jako u OSPFv3, ale s použitím jiného 

formátu. Zde se místo router-id používá tzv. NSAP adresa. Tato adresa se nachází mezi 3. a 4. 

vrstvou a skládá se ze tří částí a má proměnlivou délku 8 – 20 bajtů. Jakým způsobem se 

vytváří, je uvedeno v kap. 4.4.2. 

router(config-router)#net <NSAP_adresa> 

 

Defaultně je směrovač nastaven na obě úrovně L1/L2, jelikož daná topologie není 

rozdělena do jednotlivých oblastí, zařadí se směrovač pouze do úrovně L1, z důvodů 

zjednodušení směrovací databáze 

router(config-router)#is-type level-1 

 

Kontrola nastavení 

 

#show ipv6 route   /zobrazení směrovací tabulky 

#show clns neighbor  /informace o sousedních směrovačích 

#show isis database  /podrobnější databáze o sousedních směrovačích 

#show isis topology  /informace o topologii sítě 

 

 



 66 

traceroute to 2200:715::10 (2200:715::10) 
 1  2200:711::1 (2200:711::1)   1.080 ms   1.213 ms    1.361 ms 
 2  2200:718::2 (2200:718::2)  16.306 ms  25.439 ms   34.572 ms 
 3  2200:716::1 (2200:716::1)  50.207 ms  59.327 ms   68.475 ms 
 4  2200:715::10(2200:715::10) 77.634 ms  86.759 ms  95.894 ms  

 
 

Výpis směrovací tabulky router RA 

 

RA#sh ipv6 route                                                                
<legenda vynechána> 
 
I1  2200:713::/120 [115/20]                                                     
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, FastEthernet0/1                              
I1  2200:714::/12 0 [115/30]                                                     
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, Serial0/1/0                                  
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, FastEthernet0/1                              
I1  2200:715::/120 [115/30]                                                     
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, Serial0/1/0                                  
I1  2200:716::/120 [115/20]                                                     
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, Serial0/ 1/0                                  
I1  2200:717::/120 [115/20]                                                     
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, Serial0/1/0                                  

 

 Označení cest znakem I1 určuje, o jaký typ cest se jedná. V tomto případě jsou 

směrovače nastaveny na úroveň L1 a starají se o výměnu informací v rámci jedné oblasti. 

Nemají žádné údaje o tom, co se nachází v jiných oblastech. 

 

Traceroute z PC1 na PC2 

 

 

 

 

 

 Z výpisu příkazu traceroute je vidět, že směr k cíly je volen kratší cestou, ale zároveň 

pomalejší cestou. Cesta k cílové síti je vede přes směrovače RA, RE a RD stejně jako v případě 

směrovacího protokolu RIPng. Důvodem toho je, že je stanovena stejná metrika pro všechny 

cesty s hodnotou 10, viz kap. 4.4.3. Pro změnu této hodnoty je potřeba vstoupit do příslušného 

rozhraní směrovače pro linku, ke které je připojen a které chceme přiřadit novou metriku. 

Změna se provede následujícím příkazem  

router(config-if)#isis metric <hodnota_metriky> lev el-1  

 

Kompletní výpis směrovací tabulky směrovače RA je uveden v příloze G spolu 

s jednotlivými výpisy konfiguračních souborů směrovačů. 
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5. 6. Konfigurace BGP4+ 

Výchozím bodem celého procesu směrování je, že směrovač shrne do jedné zprávy 

všechny prefixy ze svého autonomního systému a ohlásí je svým sousedům v jiných AS. Ti je 

předají dál a tak se postupně šíří informace, co je kudy dosažitelné. Z nich si pak jednotlivé 

směrovače musí spočítat, která cesta je pro ně nejlepší. Původní topologie, která je na obr. 5a 

byla upravena a to tak, že směrovače byly rozděleny do různých autonomních systémů, 

obr.5.6a.  

 

Obr. 5.6a Rozdělení sítě na tři autonomní systémy 

 

Výše uvedená topologie je rozdělena do tří autonomních systémů. Uvnitř AS je 

používán interní směrovací protokol IGP (Internal Gateway Protokol). Mezi jednotlivými AS 

probíhá výměna skrz externí směrovací protokol EGP (External Gateway Protokol). Prvním 

krokem v konfiguraci je nutné povolit globálně směrování pro protokol IPv6 

router(config)#ipv6 unicast-routing 

 

Dále se definuje směrovací proces BGP a určí se, do kterého autonomní systému bude 

směrovač náležet. V tomto módu se dále definují jednotlivé parametry pro AS. Opět je nutné 

přidělit identifikátory jednotlivým směrovačům. Pro identifikaci může být použita libovolná 

IPv4 adresa z rozsahu privátních adres  

router(config)#router bgp < číslo_AS> 

router(config-router)#bgp router-id <indentifikátor _směrova če> 
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Směrovací protokol BGP4+ automaticky nevyhledá sousedy, je tedy potřeba sousedy 

staticky přiřadit a navíc je potřeba určit z kterého AS pocházejí 

router(config-router)#neighbor <ipv6_adresa> remote -as < číslo_AS> 

 

Sousední směrovač je definovaný, ale ještě není aktivní. Pro aktivování je potřeba přejít 

do módu  address-family IPv6 unicast a zadat příslušný příkaz 

router(config-router)#address-family ipv6 unicast 

router(config-router-af)#neighbor <ipv6_adresa> act ivate 

 

Jakmile je soused aktivní vytvoří si s ostatními sousedy TCP spojení na portu 179, které 

je dále udržováno pomocí zpráv Keepalive. Aby mohl směrovač předávat ostatním sousedům 

informace o jednotlivých podsítích, kde je lokálně připojen, je nutné tyto adresy podsítí nastavit. 

Nastavuje se síťová adresa podsítě a prefix 

router(config-router)#network <ipv6_sí ťov_adresa>/<prefix>  

 

Kontrola nastavení 

router#show ipv6 route   /zobrazení směrovací tabulky 

router#show bgp ipv6 neighbors /informace o sousedních směrovačích 

router#show bgp ipv6 paths  /zobrazení cesty v databázi 

 

Výpis směrovací tabulky router RA 

 

RA#sh ipv6 route 
<legenda vynechána> 
 
B   2200:713::/120 [200/0] 
     via 2200:712::2 
B   2200:714::/120 [20/0] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, Serial0/1/0 
B   2200:715::/120 [20/0] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, Serial0/1/0 
B   2200:716::/120 [20/0] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, Serial0/1/0 
B   2200:717::/120 [20/0] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, Serial0/1/0 
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traceroute to 2200:715::10 (2200:715::10) 
 1  2200:711::1 (2200:711::1)   0.863 ms   0.943 ms    1.039 ms 
 2  2200:718::2 (2200:718::2)  17.435 ms  26.558 ms   35.733 ms 
 3  2200:716::1 (2200:716::1)  42.160 ms  51.176 ms   60.331 ms 
 4  2200:715::10(2200:715::10) 69.440 ms  78.596 ms  87.748 ms  

Traceroute z PC1 na PC2 

 

 

 

 

Cesta k cílovému počítači PC2 vede přes směrovače RA, RE, RD. Směr cesty je 

defaultně vybírán tak, že se upřednostňuje cesta mezi jednotlivými AS (využití protokolu EGP) 

před cestou ve stejném AS (využití protokolu IGP). Pokud by bylo potřeba prioritně určit cestu, 

použije se příkaz, který definuje váhu (hodnotu) cesty. Parametr váha může nabývat hodnot      

<0 – 65 635>. Preferují se cesty s vyšší váhou. 

router(config-router)#neighbor <ipv6_adresa> weight  <váha> 

 

Kompletní výpis směrovací tabulky směrovače RA je uveden v příloze H spolu 

s jednotlivými výpisy konfiguračních souborů směrovačů. 
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6. Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo popsat Internetový protokol verze 6 a směrovací protokoly, 

kterými lze tento „nový“ protokol přenášet. Samotný protokol poskytuje mnohem větší 

adresový prostor, což bylo prioritním cílem nasazení. Díky hierarchickému přidělování IPv6 

adres, lze docela dobře globálně identifikovat adresy v rámci celé Země. Druhou stranou mince 

ovšem je zapamatovatelnost nového formátu adres, což zcela jistě bude činit problémy 

koncovým uživatelům a v mnohých případech i síťovým administrátorům. Samotná IPv6 

hlavička má dvojnásobnou velikost oproti svému předchůdci. Největší prostor zabírají adresy 

příjemce a odesílatele. 

 

 V případě směrovacích protokolů nebyl vyvinut žádný nový směrovací protokol pro 

IPv6. Všechny směrovací protokoly, které dokážou pracovat s IPv4 adresami, byly vhodně 

modifikovány tak, aby dokázaly bez problému pracovat s protokolem IPv6. Navíc jednotlivé 

konfigurace směrovacích protokolů jsou „rychlejší“. U směrovacích protokolů pracující s IPv4 

adresami, je nutné manuálně přiřadit síťové adresy popř. wildcard masky, které má daný 

směrovač propagovat neboli oznamovat svým sousedním směrovačů. U protokolu IPv6 je 

propagace automaticky zajištěna příslušným příkazem v konfiguračním módu rozhraní 

směrovače. Směrovače, které pracují pouze s protokolem IPv6, potřebují mít přiřazeny vlastní 

identifikátory. Ty slouží k navázání sousedství a k následné výměně směrovacích údajů. 

Jedinou výjimkou je směrovací protokol RIPng, který nenavazuje sousedství s okolními 

směrovači, ale odesílá kompletní směrovací tabulky všem svým sousedům v určitých časových 

intervalech. Směrovače pracující se směrovacími protokoly EIGRP, OSPFv3 a BGP4+ musí mít 

přiděleny identifikátory, které jsou tvořeny IPv4 adresou. Je doporučeno používat adresy 

z privátního rozsahu, jinak by mohlo docházet k problémům při směrování do sítě Internet a 

zároveň k rychlejšímu vyčerpání veřejných adres. Směrovací protokol IS – IS využívá jiný typ 

identifikátoru, je jím tzv. NSAP adresa, která se nachází mezi 3. a 4. vrstvou referenčního 

modelu OSI. To má své opodstatnění, protože tento směrovací protokol dokáže pracovat jak 

v sítích IP, tak v sítích IPX.  

 

 Při detailnější analýze směrovacího protokolu OSPFv3 jsem se zabýval redistribucí 

právě do tohoto směrovacího protokolu a analýzou LSA zpráv, které slouží k výměně 

směrovacích informací. Redistribuce je řešena stejným způsobem jak u protokolu IPv4, tak u 

protokolu IPv6. Ovšem analýza zpráv ukázala, že oproti směrovacímu protokolu OSPFv2, byly 
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implementovány dvě nové zprávy. Jeden typ zprávy slouží k oznámení vlastní místní linkové 

adresy směrovače a prefixů, které daný směrovač zná. Druhá zpráva plní funkci zastupující. Má 

za úkol nahrazovat zprávu Router – LSA a Network – LSA. Důvodem vzniku tohoto typu 

zprávy je snížení počtu směrovacích informací, což vede i ke snížení vytíženosti jednotlivých 

směrovačů v síti.  
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Příloha A: Výpisy konfigurací a směrovací tabulky směrovačů 

 

(V této příloze jsou uvedeny pouze výpisy konfigurací a směrovacích tabulek 

směrovačů RA a RD. Tyto směrovače jsou z hlediska konfigurace nejzajímavější, protože jsou 

zde prováděny redistribuce. Kompletní výpisy všech konfigurací a směrovacích tabulek 

směrovačů jsou uvedeny v příloze J.) 

 

Výpis konfigurace směrovače RA 

Current configuration : 1335 bytes                                               
!                                                                                
version 12.4                                                                     
service timestamps debug datetime msec                                           
service timestamps log datetime msec                                             
no service password-encryption                                                   
!                                                                                
hostname RA                                                                      
!                                                                                
boot-start-marker                                                                
boot system flash:c2801-advipservicesk9-mz.124-22.T .bin                          
boot-end-marker                                                                  
!                                                                                
logging message-counter syslog                                                   
!                                                                                
no aaa new-model                                                                 
dot11 syslog                                                                     
ip source-route                                                                  
!                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ip cef                                                                           
ipv6 unicast-routing                                                             
ipv6 cef                                                                         
!                                                                                
multilink bundle-name authenticated                                              
!                                                                                
voice-card 0                                                                     
!                                                                                
  
archive                                                                          
 log config                                                                      
 hidekeys                                                                       
!                                                                                
  
interface FastEthernet0/0                                                        
 no ip address                                                                   
 duplex auto                                                                     
 speed auto                                                                      
 ipv6 address 10::1/120                                                          
 ipv6 rip 1 enable                                                               
! 
! 
! 
! 
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!                                                                              
interface FastEthernet0/1                                                        
 no ip address                                                                   
 duplex auto                                                                     
 speed auto                                                                      
 ipv6 address 1::1/120                                                           
 ipv6 ospf 1 area 0                                                              
!                                                                                
interface Serial0/1/0                                                            
 no ip address                                                                   
 shutdown                                                                        
 clock rate 125000                                                               
! 
! 
! 
! 
!                                                                                
interface Serial0/1/1                                                            
 no ip address                                                                   
 ipv6 address 4::1/120                                                           
 ipv6 ospf 1 area 0                                                              
!                                                                                
ip forward-protocol nd                                                           
ip http server                                                                   
no ip http secure-server                                                         
!                                                                                
ipv6 router ospf 1                                                               
 router-id 10.0.0.1                                                              
 log-adjacency-changes                                                           
 redistribute connected                                                          
 redistribute rip 1 metric 1                                                     
!                                                                                
ipv6 router rip 1                                                                
 redistribute connected                                                          
 redistribute ospf 1 metric 1                                                    
!                                                                                
control-plane                                                                    
!                                                                                
ccm-manager fax protocol cisco                                                   
!                                                                                
mgcp fax t38 ecm                                                                 
!                                                                                
line con 0                                                                       
 logging synchronous                                                             
line aux 0                                                                       
line vty 0 4                                                                     
 login                                                                           
!                                                                                
scheduler allocate 20000 1000                                                    
end  
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Výpis směrovací tabulky směrovače RA 

RA#sh ipv6 route                                                                 
IPv6 Routing Table - Default - 15 entries                                        
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Pe r-user Static route           
       B - BGP, M - MIPv6, R - RIP, I1 - ISIS L1                                 
       I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS  summary, D - EIGRP           
       EX - EIGRP external                                                       
       O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF  

 ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 -  OSPF NSSA ext 2                             
C   1::/120 [0/0]                                                                
     via FastEthernet0/1, directly connected                                     
L   1::1/128 [0/0]                                                               
     via FastEthernet0/1, receive                                                
OI  2::/120 [110/11]                                                             
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DD, FastEthernet0/1                               
OI  3::/120 [110/12]                                                             
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DD, FastEthernet0/1                               
C   4::/120 [0/0]                                                                
     via Serial0/1/1, directly connected                                         
L   4::1/128 [0/0]                                                               
     via Serial0/1/1, receive                                                    
OI  5::/120 [110/782]                                                            
     via FE80::21C:F6FF:FE2F:49E6, Serial0/1/1                                   
O   7::/120 [110/791]                                                            
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DD, FastEthernet0/1                               
C   10::/120 [0/0]                                                               
     via FastEthernet0/0, directly connected                                     
L   10::1/128 [0/0]                                                              
     via FastEthernet0/0, receive                                                
R   20::/120 [120/2]                                                             
     via FE80::21E:F7FF:FEAC:4A62, FastEthernet0/0                               
OI  30::1/128 [110/782]                                                          
     via FE80::21C:F6FF:FE2F:49E6, Serial0/1/1                                   
OE2 200::/120 [110/20]                                                           
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DD, FastEthernet0/1                               
OE2 210::/120 [110/1]                                                            
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DD, FastEthernet0/1                               
L   FF00::/8 [0/0]                                                               
     via Null0, receive   
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Výpis konfigurace směrovače RD 

Current configuration : 1322 bytes                                               
!                                                                                
version 12.4                                                                     
service timestamps debug datetime msec                                           
service timestamps log datetime msec                                             
no service password-encryption                                                   
!                                                                                
hostname RD                                                                      
!                                                                                
boot-start-marker                                                                
boot system flash:c2801-advipservicesk9-mz.124-22.T .bin                          
boot-end-marker                                                                  
!                                                                                
logging message-counter syslog                                                   
!                                                                                
no aaa new-model                                                                 
dot11 syslog                                                                     
ip source-route                                                                  
!                                                                                
ip cef                                                                           
ipv6 unicast-routing                                                             
ipv6 cef                                                                         
!                                                                                
multilink bundle-name authenticated                                              
!                                                                                 
voice-card 0                                                                     
!                                                                                
archive                                                                          
 log config                                                                      
  hidekeys                                                                       
!                                                                                 
interface FastEthernet0/0                                                        
 no ip address                                                                   
 duplex auto                                                                     
 speed auto                                                                      
 ipv6 address 200::2/120                                                         
 ipv6 enable                                                                     
 ipv6 eigrp 1                                                                    
!                                                                                
interface FastEthernet0/1                                                        
 no ip address                                                                   
 duplex auto                                                                     
 speed auto                                                                      
 ipv6 address 3::2/120                                                           
 ipv6 ospf 1 area 1                                                              
!                                                                                
interface Serial0/1/0                                                            
 no ip address                                                                   
 shutdown                                                                        
 no fair-queue                                                                   
 clock rate 125000                                                               
! 
! 
! 
! 
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!                                                                                
interface Serial0/1/1                                                            
 no ip address                                                                   
 shutdown                                                                        
 clock rate 125000                                                               
!                                                                                
ip forward-protocol nd                                                           
ip http server                                                                   
no ip http secure-server                                                         
!                                                                                                                                                              
ipv6 router eigrp 1                                                              
 eigrp router-id 10.0.0.100                                                      
 no shutdown                                                                     
 redistribute connected                                                          
 redistribute ospf 1 metric 100000 10 255 1 1500                                 
!                                                                                
ipv6 router ospf 1                                                               
 router-id 10.0.0.4                                                              
 log-adjacency-changes                                                           
 area 1 nssa                                                                     
 redistribute connected                                                          
 redistribute eigrp 1 metric 1                                                   
!                                                                                 
control-plane                                                                    
!                                                                                
ccm-manager fax protocol cisco                                                   
!                                                                                
mgcp fax t38 ecm                                                                 
!                                                                                
line con 0                                                                       
 logging synchronous                                                             
line aux 0                                                                       
line vty 0 4                                                                     
 login                                                                           
!                                                                                
scheduler allocate 20000 1000                                                    
end 
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Výpis směrovací tabulky směrovače RD 

RD#sh ipv6 route                                                                 
IPv6 Routing Table - Default - 8 entries                                         
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Pe r-user Static route           
       B - BGP, M - MIPv6, R - RIP, I1 - ISIS L1                                 
       I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS  summary, D - EIGRP           
       EX - EIGRP external                                                       
       O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF  

 ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 -  OSPF NSSA ext 2                             
OI  ::/0 [110/3]                                                                 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:52F3, FastEthernet0/1                               
O   2::/120 [110/2]                                                              
     via FE80::217:5AFF:FE4B:52F3, FastEthernet0/1                               
C   3::/120 [0/0]                                                                
     via FastEthernet0/1, directly connected                                     
L   3::2/128 [0/0]                                                               
     via FastEthernet0/1, receive                                                
C   200::/120 [0/0]                                                              
     via FastEthernet0/0, directly connected                                     
L   200::2/128 [0/0]                                                             
     via FastEthernet0/0, receive                                                
D   210::/120 [90/156160]                                                        
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, FastEthernet0/0                               
L   FF00::/8 [0/0]                                                               
          via Null0, receive       

  
 


