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Abstrakt 

 V dnešní době se vyskytuje nedostatek IPv4 adres. Proto vznikl nový protokol 

IPv6. Ten má dostatečný počet adres a nabízí nové vlastnosti. Cílem této 

diplomové práce je popsat význam IPv6, zaměřit se na směrovací protokoly v IPv6 

a navrhnout laboratorní úlohu. Ze směrovacích protokolů je tato práce detailněji 

zaměřena na IS-IS. S přechodem na IPv6  se vypořádal nejlépe a taky nabízí jiné 

výhody, které byly dříve opomíjeny. 

 

Klí čová slova 

Směrování, Směrovací protokol, IPv6, IPv4, IS-IS, OSPF, BGP, Cisco 

 

 

 

 

Abstract 

Today's IPv4 adresses are insufficient. So new IPv6 protocol was evolved. It 

obtain much more adresses and presents new features. This thesis deals with 

advantages of IPv6 especially with routing protocols and also suggest laboratory 

tasks for routing. Detaily is described the routing protocol IS-IS. Transit IS-IS to 

IPv6 is its advantage and it offers other interesting features. 
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Seznam zkratek 

ABR - Area Border Router  

AH - Authentication Header  

AS – Autonomní Systém 

ASBR - Autonomous System Boundary Router  

BGP- Border Gateway Protocol  

BTS - Base Transceiver Station  

CIDR - Classless Inter-Domain Routing  

CLNP – Connectionless Network Protokol  

CNLS - Connectionless Network Service  

CSNP - Complete Sequence Number Packet 

DNS - Domain Name System  

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol  

DIS – Designed Intermediate System  

DR – Designated Route  

EIGRP - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol  

EUI - Extended Unique Identifier  

ES – End System  

ESP- Encapsulating Security Payload  

GRE – Generic Routing Encapsulation 

IANA- Internet Assigned Numbers Authority  

ICMP - Internet Control Message Protocol  

IETF - Internet Engineering Task Force 

IPsec - IP security  

IPv4 - Internet Protocol version 4 

IPv6 - Internet Protocol version 6 

IS - Intermediate System  

IS-IS – Intermediate System to Intermediate System  

ISO - International Organization for Standardization 

ISP - Internet Service Provider  

LAN – Local Area Network  

LIR - Local Internet Registry  
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LSA – Link-State Advertisement  

LSP – Link State Packet  

LLC - Logical Link Control  

MAC – Media Access Control  

MPLS – Multiprotocol Label Switching  

NAT – Network Address Translation  

NET – Network Entity Titles  

NSAP – Network Service Access Point  

OSI - Open Systems Interconnection  

OSPF – Open Shortest Path First  

PSNP - Partial Sequence Number Packet 

RFC – Request for comments  

RIP – Routing Information Protocol  

RIPE NCC – Réseaux IP Européens Network Coordination Centre  

RIR - Regional Internet Registry  

SPF - Shortest Path First  

SNPA – Subnetwork Point of Attachment  

TLV – Type, Lenght, Value  

VLSM - Variable Length Subnet Masking  

VPN – Virtual Private Network  
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1. Úvod  

 

 Zajímavou otázkou je, kdy vůbec nastane přechod na IPv6. Nebo jestli vůbec 

k němu dojde. Že nebudou volné  IPv4 adresy do dvou let, už slyšíme pomalu 

posledních 10 let. Ale vždy se najdou mechanismy, jak to oddálit. Přechod na IPv6 

je logickým krokem, bez kterého si budoucnost Internetu nelze představit. Do 

budoucna se předpokládá, že ,,všechno“ bude mít IP adresu. Jedná se na příklad o 

auta, domácí spotřebiče (lednička, pračka), bezpečnostní systémy atd.  

Předpokládá se, že IPv4 a IPv6 bude nějakou dobu fungovat současně. Určitě 

bude tento přechodný jev trvat spoustu let, protože každý se bude snažit vypínat 

IPv4 jen velmi nerad. Je to z toho důvodu, že se jedná o prověřený protokol. IPv6 

byl sice odzkoušen v rámci různých experimentálních síťích, některé firmy 

nabízejí připojení pomocí IPv6, ale stále se jedná o neprověřený protokol. 

Cílem mé diplomové práce je popsat význam IPv6 a zaměřit se na směrování 

v IPv6. V praktické části mám navrhnout laboratorní úlohu z oblasti směrování. 

Diplomová práce je rozdělena do 9 kapitol. Kapitola 2 se zabývá úvodním 

teoretickým rozborem IPv6 a jeho přínosem. V kapitole 3 jsou popsány principy 

směrování a rozdělení směrovacích protokolů. Kapitola 4,5 popisuje směrovací 

protokoly se stavem linky (OSPFv3, Dual IS-IS). Na jejich srovnání a přechod 

z IPv4 na IPv6 je zaměřena kapitola 6. Poslední směrovací protokol je BGP4+ a je 

uveden v kapitole 7. V diplomové práci jsem se nezabýval popisem RIPng a 

EIGRPv6. V prvním případě je rozdíl mezi IPv4 a IPv6 pouze v rozdílných 

adresách, jinak se obě verze RIP chovají stejně. V druhém případě se jedná o 

proprietární protokol firmy Cisco. V předposlední kapitole je zpracována 

laboratrní úloha. Je zaměřena na směrování v IPv4 a IPv6. Jsou použity směrovací 

protokoly OSPF, IS-IS a BGP. 
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2. Význam IPv6  

 

V současné době se používá IPv4, který je popsán v dokumentu RFC 791 

z roku 1981. Byl původně vyvinut pro potřeby Ministerstva obrany USA. Jenže 

Internet se postupně rozšiřoval i do komerční sféry. To mělo za následek velký 

nárůst uživatelů a nové typy služeb, pro které IPv4 nebyl navržen. Objevila se 

výrazná omezení. Podařilo se je obejít, ale bohužel ne zrovna efektivním 

způsobem.  A proto se začala vyvíjet nová verze pod zkratkou IPv6. Jejím úkolem 

je nahradit slabé stránky IPv4. Proto IETF navrhlo zásadnější změny, které přináší 

další nové vlastnosti. Vznikly následující požadavky [1]: 

- rozsáhlý adresní prostor 

- tři druhy adres: unicast, multicast a anycast 

- jednotné adresní schéma pro Internet i vnitřní sítě 

- hierarchické směrování  

- zvýšení bezpečnosti  

- podpora QoS 

- automatická konfigurace 

- podpora mobility 

- hladký a plynulý přechod z IPv4 na IPv6 

 A proč se nepoužívá zkratka IPv5 místo IPv6? Protože tento název už byl 

použitý v jiném experimentálním protokolu. Komerčního využití se ale nedočkal. 

 

2.1 Rozsáhlý adresní prostor 

 

Hlavním důvodem pro použití IPv6 je velký adresní prostor. Teoreticky je 

k dispozici 3,4.1038 adres.  
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2.1.1 Proč se ještě používají IPv4 adresy 

 

IPv6 není momentálně více nasazený z toho důvodu, že se podařilo omezit 

plýtvání IPv4 adres. A dále neochota firem investovat peníze a čas. Omezení 

plýtvání v IPv4: 

- a) nevyužité veřejné adresy 

- b) podsítě s proměnlivou délkou adresy VLSM  

- c) použití NAT 

- d) beztřídní adresování CIDR 

a) Velké subjekty, které měly na začátku zrodu Internetu přiděleny např. adresy  

třídy A, byly nabádaný k vrácení nevyužitých adres a k lepšímu způsobu 

adresace. Další možnosti je využít adresy třídy E, které začínají prefixem 240/8 

a končí 255/8. Jsou určeny pro budoucí použití [3]. Jsou i jiné nepřidělené 

prefixy. 

b) S příchodem VLSM není potřeba, aby všechny podsítě měly stejný rozsah. Lze  

v rámci jedné organizace použít libovolné prefixy síťové masky. Umožňuje to 

efektivní adresaci pro podsítě s mnoha koncovými stanicemi, ale taky pro 

dvoubodové spoje, které potřebují pouze dvě adresy. 

c) Privátní síť, která s Internetem komunikuje pomocí jediné veřejné IP adresy.  

Bohužel ale může způsobovat problémy s komunikací a snížit přenosovou 

rychlost. 

d) Pomáhá snižovat počet záznamu ve směrovacích tabulkách (zejména  

v protokolu BGP). Například když nějaká firma požaduje 700 adres, tak bez 

CIDR by se přidělila jedna B třída nebo čtyři C třídy. V prvním případě by se 

nevyužilo přes 60 000 adres a v druhém případě by ve směrovací tabulce 

objevily 4 záznamy. Pomocí CDIR se přidělí maska sítě s prefixem 22. Tím 

způsobem vznikne 1022 použitelných IP adres a jeden směrovací záznam 
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2.2 Formát datagramu  
 

Základním dokumentem IPv6 je RFC 2460. Na obrázku 2.1 je znázorněna 

základní hlavička IPv6. Tato hlavička má konstantní velikost. Veškeré doplňující, 

nepovinné či příležitostně užívané údaje byly přesunuty do rozšiřujících hlaviček, 

které v datagramu mohou a nemusí být přítomny. Např. fragmentace, volby pro 

směrování, šifrování obsahu, autentizace, mobilita. Oproti IPv4 lze dále vidět 

absenci kontrolního součtu. O tu se může většinou postarat nižší vrstva (např. 

Ethernet). Dále se musely změnit i požadavky na protokoly aplikační vrstvy 

(ICMPv6, DHCPv6 atd.). 

8 8 8 8
Třída provozu Zna čka tokuVerze

Délka dat Další hlavi čka Max. skok ů

Zdrojová adresa

Cílová adresa

 

Obr. 2.1: Základní hlavička IPv6 

verze (4 bity) – protokol verze 6 

třída provozu (8 bitů) – (není ještě přesně definováno) vyjadřuje prioritu z dvou  

hledisek (přenos a doručení). Cílem je, aby tato položka umožnila IP 

poskytovat služby se zaručenou kvalitou.  

značka toku (20 bitů) – (není ještě přesně definováno) proud datagramů se  

společnými vlastnostmi (odesilatel, adresát, požadavky na vlastnosti spojení). 

Prostřednictvím identifikátoru (značky) směrovač rychle rozpozná, že 

datagram je součástí určitého toku, což mu usnadní rozhodování o jeho dalším 

osudu (bude s ním naloženo stejně, jako s předchozími členy téhož toku). Tato 

položka by taky mohla poskytovat IP služby se zaručenou kvalitou. 
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délka dat (16 bitů)  - počet bajtů následujících za standardní hlavičkou (délka  

všech doplňkových záhlaví a délka datové pole).  

další hlavička (8 bitů)  - obsahuje identifikaci, jaká hlavička či jaký druh dat  

následuje za standardní hlavičkou. 

max. skoků (8 bitů) -  každý směrovač po cestě sníží hodnotu o jedničku. Paket je  

odstraněn, jestliže je dosah roven nule. Odesilateli se pošle ICMP zpráva o 

vypršení maximálního počtu skoků. 

zdrojová adresa (128 bitů) – IPv6 adresa zdroje. 

cílová adresa (128 bitů) – IPv6 adresa cíle (nemusí to vždy být adresa cíle). 

 

2.3 Adresování 

 

Adresy se zapisují v po čtyřech číslicích v šestnáctkové soustavě, které jsou 

oddělené dvojtečkami. Např. FFAA:E678:5619:EEC2:9901:7743:4444:AABC. 

Lze vidět, že takovou adresu si koncový uživatel bude asi těžko pamatovat, takže 

bude potřeba pracovat s DNS a DHCP servery. Tyto adresy jde zkrátit. Místo 

„0000“ lze napsat „0“. Několik skupin „0000“, které jdou za sebou lze zapsat 

pomocí dvou dvojteček  „ :: “. Dále můžeme místo „0022“ napsat „22“.  Např. 

  

0022:0000:0000:0000:0000:4567:0000:0000 

můžeme zkrátit 

22:0:0:0:0:4567:0:0 

nebo ještě efektivněji 

22::4567:0:0 

chybný zápis by byl 

22::4567:: 
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 Příslušnost k dané sítí nebo podsítí se vyjadřuje prefixem. Např. 

12AB::4567:FECA/64. Číslo 64 znamená, že prvních 64 bitů zleva popisuje 

nějakou síťovou oblast. 

 

2.3.1 Druhy adres 

 

 IPv6 umožňuje, aby jedno rozhraní mělo libovolný počet adres různých druhů. 

Základní rozdělení je:   

- Individuální (unicast) 

- Skupinové (multicast) 

- Výběrové (anycast) 

 

2.3.1.1 Individuální adresy 

 

Slouží k jednoznačné identifikaci uživatelů v rámci Internetu nebo nějaké malé 

sítě. 

Nejdůležitější je individuální globální adresa. Je zobrazena na obrázku 2.2 [1]. 

Začíná binárními číslicemi 001. Poté následuje globální směrovací prefix, který 

jednoznačně identifikuje koncovou síť v Internetu. Identifikátor podsítě by měly 

firmy používat k rozlišení vlastních podsítí (není to povinné). Identifikátor 

rozhraní zabírá celou polovinu adresy.  

001

veřejná topologie místní topologie

globální sm ěrovací prefix

identifikátor rozhraní

identifikátor podsít ě

3 45 16

64 bitů

bitů

Obr. 2.2: Struktura globální individuální adresy 

Lze využít tzv. modifikované EUI-64, pomocí něhož pohodlně nahradíme 

identifikátor rozhraní. Jestliže budeme v sítích založených na Ethernetu, tak síťová 
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zařízení mají přidělenou jednoznačnou MAC adresu o délce 48 bitů. 

K transformaci na EUI-64 se mezi třetí a čtvrtý bajt MAC adresy vloží 16 bitů 

s hodnotou FFFE. Kromě toho se musí obrátit tzv. příznak globality, což je 

znázorněno na obrázku číslo 2.3 [1].  

00 01

0000

11100000

0000

0001

0001

1100

1100

0010

0010

1111 0101

0101

0000

0000

11111010

1010

0111

0111

1000

1000

1100

1100

1111 0011

0011

0

F0

:

::

:

::

:

: :

:

:

:

:

0

F2

8

F8

C

EC

A

A

0

0

C

C

2

2

7

7

1

1

3

3

5

5

Ethernet

EUI-64

Obr. 2.3: Vytvoření EUI-64 

 Druhou nejpodstatnější individuální adresou je linková lokální adresa. Platí 

pouze v rámci podsítě nebo linky a neprojde přes směrovač. Patří mezi neveřejné 

adresy. Začíná prefixem FE80::/10. Každé sítové rozhraní si tuto adresu vytvoří 

samo.  

 

2.3.1.2 Skupinové adresy 

 

Slouží hlavně k přenosům zvukového a obrazového signálu v reálném čase. 

Ale využívají se i ke komunikaci mezi směrovači (výměna směrovacích 

informací). Funguje tak, že máme pouze jeden zdroj dat a určitá skupina cílových 

uživatelů tyto data přijímá. Výhodou je, že se data neposílají každému zvlášť, ale 

všem dohromady najednou. Začínají vždy prefixem FF00::/8.  

 

2.3.1.3 Výběrové adresy 

 

 Je to novinka oproti IPv4. Využívají stejný adresní rozsah jako globální 

individuální adresy. Takže je nejde lehce rozeznat. Anycast adresy jsou přiřazeny 
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více než jednomu rozhraní, patřící k rozdílným sítím. Paket vyslaný na anycast 

adresu je obvykle doručen pouze jednomu z členských rozhraní, typicky tomu 

nejbližšímu. Tím lze dosáhnout rozkládání zátěže, zrychlit dobu odezvy, lepší 

odolnost proti útokům zahlcující servery a zmenší se počet použitých adres.  

 Např. webové servery ze skupiny se rozmístí ve vhodných místech Internetu a 

přidělí se jim anycast adresa. Uživatel bude posílat požadavek na tuto adresu a 

směrovače zajistí, že dorazí vždy k nejbližšímu ze skupiny webových serverů. 

Nevýhodou je, že se můžou navýšit směrovací tabulky páteřních směrovačů. Proto 

budou asi tyto adresy silně omezeny. 

 

2.3.2 Přidělování IP adres 

 

 Centrální autoritou pro přidělování IPv4 a IPv6 adres je IANA. Ta je rozděluje 

mezi 5 regionálních registrů RIR. Je jich celkem pět. Pro Evropu a Blízký východ 

je to RIPE NCC. Regionální registry poté přidělují menší bloky lokálním registrům 

LIR, což je typicky poskytovatel Internetu (ISP). Ten je poskytuje koncovým 

zákazníkům. 

 Obrázek 2.4 [1] znázorňuje, jak by měla vypadat struktura IPv6 adresy podle 

přidělených jednotlivých části. Tato struktura se bude používat v drtivé většině 

případů. Lokální registr má tedy k dispozici 16 bitů k rozpoznání svých zákazníků. 

Z toho jde vytvořit 65 536 podsítí. Jako identifikátor rozhraní můžeme použít EUI-

64.  

IANA RIR LIR zákazník

1616 16 16 bitů

globální směrovací prefix podsíť
 

Obr. 2.4: Struktura adresy podle přidělených jednotlivých části 
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2.4 Bezpečnost 

 

Bezpečnost na síťové vrstvě se většinou označuje pod zkratkou IPsec. Pro IPv6 

je jeho implementace povinná. V IPv4 povinná není, ale přesto se hojně používá.  

IPsec nabízí tři základní služby: autentizaci, šifrování a integraci dat.  Autentizace 

má za úkol ověřit identitu uživatelé (zda data odeslal ten, kdo to o sobě tvrdí). 

Šifrování má zajistit, aby při zachycení přenosu dat třetí stranou, nemohly být tyto 

data přečteny. Čili vysílací strana data zašifruje, pošle je přes síť a přijímací strana 

si je odšifruje. Integrace se stará o to, aby IP paket nemohl být během přenosu 

pozměněn. 

  Používají se dva typy režimu: transportní a tunelující. V transportním režimu se 

IP paket rozšíří o rozšiřující hlavičky. V tunelujícím režimu se stávající IP paket 

zabalí do úplně nového IP paketu. Tunelující režim se používá mezi směrovači. 

 Používají se dva typy protokolů: AH a ESP. Úkolem AH je zajistit autentizaci, 

integritu a ochranu proti opakování vysílání dat. Pro IPv6 není povinná. ESP umí 

navíc i šifrování. Pro IPv6 je povinná. Lze použít oba protokoly najednou. 

 

2.5 Automatická konfigurace 

 

Existují dva typy automatické konfigurace: stavová a bezstavová. Ve stavové 

konfiguraci se jedná o klasické DHCP. Když se počítač připojí do sítě, pošle 

požadavek na DHCP server a ten mu poskytne všechny důležité informace (IP 

adresa, prefix podsítě, adresa brány, IP adresu DNS atd.).  

Bezstavová konfigurace představuje nový způsob získání informací o sítí. 

Každý směrovač v sítí posílá v pravidelných intervalech zprávu Ohlášení 

směrovače (Router Advertisement) pomocí ICMP protokolu. Pomocí této zprávy, 

koncový uživatel zjistí jednu z možnosti získání sítových informací:  

a) všechny síťové informace poskytne DHCP  

b) kombinace bezstavové konfigurace (IP adresa podsítě, prefix podsítě {64 bitů},  

adresa brány) a DHCP (IP adresa DNS atd.) 
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c) DHCP není k dispozici 

V případě, že nastane možnost b, přidělí si koncový uživatel automaticky 

identifikátor rozhraní a z Ohlášení směrovače si odvodí celou svou IP adresu. A 

poté požádá DHCP server pouze o IP adresu DNS. Experimentálně se zkouší i 

možnost, že ve zprávě Ohlášení směrovače bude taky přímo IP adresa DNS 

serveru. 

 

2.6 Mobilita 

 

Mobilita je vytvořena hlavně kvůli mobilním zařízením (PDA, mobil, notebook 

atd.). Cílem je udržet spojení i v momentě, kdy mobilní zařízení přechází z jedné 

podsítě do druhé. Příkladem může být uživatel, který cestuje vlakem. Postupně jak 

cestuje, tak se mění BTS, ke kterým se přihlašuje. To může mít za následek i 

změnu podsítě.  

care-of-address

odesílatelhome pc

1. úvodní paket2. tunel

home-agent

home pchome network

home address

3.optimalizace cesty

 

Obr. 2.5: Mobilita 

Proces navázání spojení nám naznačuje obrázek 2.5 [12]. V domovské síti 

máme domácího agenta (home-agent). Je to většinou směrovač. Má neměnnou 

domácí adresu (home address) adresu. A pokud nás chce někdo kontaktovat, když 

jsme na cestách, tak první kontaktuje právě domácího agenta. Ten následně vytvoří 

tunel k mobilnímu zařízení, který má přidělenou dočasnou adresu (care-of 

address). Poté nastane optimalizace cesty. Mobilní zařízení se bude snažit 

kontaktovat odesílatele, že má novou dočasnou IP adresu. Komunikace potom 

probíhá bez účasti domácího agenta. Pokud mobilní zařízení změní svou polohu, 
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tak kontaktuje všechny zařízení, se kterými právě komunikuje o změně podsítě a 

adresy. 

 

2.7 Přechodové mechanismy mezi IPv4 a IPv6 

 

 V praxi si nemůžeme dovolit v jednom okamžiku na celém světě vypnout IPv4 

a následně zapnout IPv6. A to důvodu dostupnosti různých služeb. Proto bylo 

potřeba vymyslet přechodové mechanismy. Lze je rozdělit na 3 základní skupiny: 

- Duální protokol 

Koncové zařízení podporuje IPv4 a IPv6 zároveň. Je mu jedno, která verze IP 

je použita, zajímají ho pouze data na aplikační vrstvě. Dále je potřeba mít i 

příslušné záznamy A a AAAA v DNS serverech. Duální protokol by se měl asi 

vyskytovat převážně jen na serverech s nějakou službou a směrovačích. Koncové 

zařízení by měly postupně přecházet jen na IPv6. 

- Tunelování 

Úkolem je propojit dvě oddělené IPv6 sítě přes IPv4 infrastrukturu. Základní 

mechanismus lze vidět na obrázku 2.6. Pokud chce IPv6 síť A komunikovat s IPv6 

sítí B, tak data ze sítě A dorazí na směrovač R1, který jim přidá hlavičku IPv4 

s cílovou IPv4 adresou R2. Poté co data dorazí na R2, IPv4 hlavička se odstraní a 

data se dostanou do IPv6 sítě B. 

R1 R2

Ipv6 síť A Ipv6 síť BIpv4 síť

tunel
 

Obr. 2.6: Základní mechanismus tunelování IPv6/IPv4 

- Translátory 

Určitě asi nejméně rozvinutá oblast přechodových mechanismu. Umí převádět 

IPv4 adresy na IPv6 adresy a naopak (podle předem daných pravidel).  
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3. Směrování v IPv6 

 

 Bez nadsázky lze prohlásit, že základním funkčním mechanismem Internetu je 

směrování. To má zajistit, aby se určitá data od zdrojového účastníka dostala skrz 

Internet až k žádanému cílovému účastníkovi. Tyto data můžou cestovat přes různé 

sítě. Ty jsou oddělené pomocí směrovačů.  

 

3.1 Směrovací tabulka 

 

Úkolem směrovačů je přijmout paket z nějakého rozhraní a na základě 

směrovací tabulky rozhodnout, do jakého jiného rozhraní ho poslat dále. Ukázka je 

na obrázku 2.1. Kódy indikují typy protokolů. Červeně je znázorněný směrovací 

protokol BGP. Cílovou síť 3000::/64 lze dosáhnout přes rozhraní Serial6/0. 

Linková adresa FE80::A8BB:CCFF:FE02:8B00 je adresa sousedního routeru (lépe 

rečeno jeho sousedního rozhraní). V závorce jsou dvě čísla. 20 je administrativní 

vzdálenost a 0 je metrika. Zeleně je vyznačena adresa routeru na rozhraní 

Ethernet1/0. Fialově je vyznačena přímo připojena síť na rozhraní Ethernet1/0. 

Oranžovou barvou je vyznačena staticky výchozí cesta (běžně se používá označení 

default route). Tu lze dosáhnout pomocí rozhraní Serial2/0. Adresa sousedního 

rozhraní je 2001:0DB8:2002::806B. Když ve směrovací tabulce není nalezen 

vhodný směrovací záznam, tak se využije výchozí cesta. Do tohoto směru se pošle 

vše, co směrovač nezná. Výhodou je, že některé směrovače nemusí znát všechny 

cílové sítě. 

 
B 3000::/64 [20/0] 
via FE80::A8BB:CCFF:FE02:8B00, Serial6/0 

 
L 4000::2/128 [0/0] 
via ::, Ethernet1/0 
 
C 4000::/64 [0/0] 
via ::, Ethernet1/0 
 
S ::/0 [254/0] 
via 2001:0DB8:2002::806B, Serial2/0 

Obr. 2.1: Směrovací tabulka 
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 Jestliže na směrovač dorazí paket s cílovou adresou 3000::1, tak bude 

přeposlán přes rozhraní Serial6/0. Bude vybrán z toho důvodu, protože má nejdelší 

shodný prefix ze všech směrovacích záznamu v dané směrovací tabulce (nejvíce 

shodných bitů odleva).  

Může nastat situace, kdy směrovač ví o dvou rozhraních, které znají cestu do 

cílové sítě. Ve směrovací tabulce se objeví ale pouze jen jedna z těchto cest. 

Pochopitelně ta výhodnější. Výběr cesty potom závisí na administrativní 

vzdálenosti a zejména na metrice (pro obojí platí = čím nižší, tím lepší). Jestliže se 

na daném směrovači použivají různé směrovací protokoly, tak o nejlepší cestě 

rozhoduje administrativní vdálenost. V případě, že se používá jen jeden protokol, 

vyhodnocuje se na základě metriky. Metrika představuje ‘‘celkovou‘‘ cenu 

k dosažení cílové sítě. 

 Postup směrování na směrovači:  

a) paket dorazí na rozhraní směrovače 

b) směrovač vyhledá cílovou síť ve směrovací tabulce a pošle paket dále 

c) když se ale ve směrovací tabulce nenajde příslušný záznam, potom lze  

využít výchozí cestu (jestli je nakonfigurovaná), jinak se paket vyřadí a 

zdrojovému účastníkovi se pošle ICMP zpráva o nenalezení sítě. 

 

3.2 Směrovací protokoly 

 

Směrovače v Internetu si navzájem vyměňují směrovací informace, na základě 

kterých si upravují své vlastní směrovací tabulky. Tato výměna probíhá pomocí 

dynamických směrovacích protokolů. Opakem je statické směrování. 

 

3.2.1 Statické směrování 

 

Jedná se o nejjednoduší typ směrování. Tyto cesty jsou předem ručně zadané a 

tak přesně víme, přes jaké rozhraní kterýkoliv paket půjde. Směrovače si 
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nevyměnují žádné směrovací informace. Používají se většinou v malých sítích, 

které jsou připojené do Internetu přes jednu linku. Lze nastavit jen výchozí cestu.  

Výhodou je bezpečnější síť, spotřeba malé šířky pásma, není potřena žádných 

výpočetních procesů a zabírají málo paměti.  

Nevýhodou je, že není schopno rozpoznat poruchu a automaticky vybrat 

náhradní cestu do cíle. Problémy se směrováním musí vždy řešit administrátor, což 

v případě dynamického směrování neplatí. Složitá správa je už i při malých sítích. 

Jakoukoliv změnu v topologii sítě je nutné aplikovat ručně na každém směrovači, 

což je v případě velkých sítí velmi náročné. Není tedy vhodné pro rozsáhlé sítě. 

 

3.2.2 Dynamické směrování 

 

 Směrovače si navzájem vyměňují směrovací informace, ze kterých si následně 

určí aktuální směrovací tabulku. V případě výpadku použivané linky je schopen 

směrovací protokol zajistit nejvhodnější náhradní linku. Tento proces se děje 

automaticky bez zásahu administrátora. Jeho úkolem je pouze nastavit počáteční 

konfiguraci směrovacího protokolu. Nevýhodou je výpočetní náročnost a taky 

využívá část šířky pásma pro přenos směrovacích informací. 

dynamické
směrování

Path-Vector BGP4+

OSPFv3

Dual IS-IS

EIGRP Ipv6

RIPng

Link-state

Distance-vector

Interior
Gateway
Protocol

Exterior
Gateway
Protocol

oblast uplatnění směrovací algoritmy směrovací protokoly
 

Obr. 3.2: Rozdělení směrovacích protokolů IPv6 

Obrázek 3.2 znázorňuje rozdělení směrovacích protokolů IPv6. Oblast 

uplatnění se dělí podle autonomního systému. Ten je zpravidla tvořen skupinou sítí 

pod jednotnou správou. Interior Gateway Protocol jsou takové směrovací 
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protokoly, které jsou uvnitř jednoho autonomího systému. External Gateway 

Protocol slouží k výměně směrovacích informací mezi autonomními Systémy.  

Nejjednodušší směrovací algoritmus je distance-vector (vektor vzdálenosti). 

Nevýhodou je pomalá konvergence. To znamená, že když dojde ke změně síťové 

topologie, tak směrovače si musí vyměnit informace o této změně. V momentě, 

kdy se všichni shodnou na nové síťové topologii, tak je konvergence kompletní. 

Velké zpoždění je to dáno tím, že směrovač přijme směrovací informace od svého 

souseda, porovná je se svojí směrovací tabulkou. Nové sítě si do ní přidá. Sítě, 

které už zná, tak porovnává metriku. Jestliže je metrika dané sítě menší než tu co 

má, tak si ji uloží do směrovací tabulky. V obou případech zvýší metriku (např. o 

jedničku). A až poté posílá tyto informace dalšímu sousedovi. Dobu konvergence 

ovlivňuje i to, že směrovače si někdy vyměnují zastaralé a nepravdivé údaje.  

 Princip Link-state (stav linky) je zcela odlišný. Směrovače si udržují složitou 

databázi topologie sítě. Pomocí ní si vybírájí nejlepší cestu do konkrétních cílů. 

V případě výpadku sítě je směrovač ihned schopen přejít na záložní trasu, aniž by 

muselo dojít k výměně směrovacích informací. Informace si směrovače vyměňují 

pomocí LSA. Jakmile směrovač přijme LSA, tak ho okamžitě posílá dalšímu 

sousedovi a až poté ho začne sám vyhodnocovat. Výhodou je rychlá konvergence. 

Nevýhodou je vysoká náročnost na pamět i procesor. V prvotní instalaci může 

dojít i k zahlcení přenosového výkonu.  

 Zvláštní perličkou je hybridní směrování. To znamená, že využívá vlastností 

distance-vector a link-state algoritmů. Nejznámějším směrovacím protokolem je 

EIGRP. Jedná se o proprietární protokol firmy Cisco. Protože se nejedná o 

otevřený standard, tak v rámci své diplomové práce se mu nebudu dále věnovat. 

 Posledním typem směrovacího algoritmu je Path-vector (vektor cesty). Ten 

místo metriky či ceny používá atributy. 

 Pokud chceme přenášet směrovací informace z jednoho směrovacího protokolu 

do jiného, tak musíme provést tzv. redistribuci. Zde je dobré si dávat pozor, jakým 

způsobem se budou zaznamenávat metriky. 
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3.3 Hierarchické směrování 

 

Největší odpovědnost mají ty směrovače, které jsou v jádru Internetu. Musí 

znát všechny dostupné cílové adresy. V roce 2005 měly jejich směrovací tabulky 

přes 150 000 směrovacích záznamu. Dále existovalo skoro 20 000 autonomních 

systému. Je proto docela obtížné využít hierarchické směrování v IPv4. Může za to 

následující: 

a) Laxní přístup ISP – nesnaží se aggregovat několik sousedních adresních bloků  

do jednoho velkého 

b) Multihoming – některé firmy vyžadují spojení od více ISP. Realizuje se to  

vznikem nového autonomího systému a proto se musí přidělit i samostatný 

směrovací záznam na nejvyšší úrovňi v páteřních směrovačích 

c) Přidělování IPv4 – RIR přiděluje některým ISP nebo organizacím nesousední  

adresní bloky, tudíž není možnost aggregace. Zde se projevuje nedostatek IPv4 

adres 

IPv6 byla navrhnuta pro hierarchické směrování. Každý ISP nebo větší firma 

dostane přidělený jednotný prefix, který si může dále rozdělovat v rámci své sítě 

libovolně, ale mimo danou síť by se měl šířit jen jeden prefix. O aggregaci prefixu 

se starají směrovače. 

 Ukázkový příklad: Máme počítač s adresou 2001:7f8:14:20:30:40:50:60, který 

se nachází v Ostravě. Když nám bude chtít odeslat paket někdo z Austrálie, tak 

zdejším směrovačům stačí znát část našeho prefixu. Čili např. 2001:7f8::/32. 

Pravděpodobně paket první dorazí do Prahy (NIX.CZ). Zde už bude bližší popis 

naší sítě. Např. 2001:7f8:14::/48. Poté paket dorazí do Ostravy. Zde bude 

směrovač se záznamem 2001:7f8:14:20::/64. To už je naše podsíť. Tento příklad 

nemusí přímo odpovídat praktickému použití, avšak pro vysvětlení stačí.  
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4. Směrovací protokol OSPFv3 

 

 V IPv4 je nejpoužívanější směrovací protokol se stavem linky. Výhodou je 

rychlá konvergence a použití v rozsáhlých sítích. RFC 2328 popisuje OSPF v IPv4 

a RFC 5340 se zabývá implementaci pro IPv6. RFC 5340 se velmi detailně zabývá 

rozdíly mezi verzemi OSPFv2 a OSPFv3. Např. přibyly 2 nové typy LSA (některé 

typy se jmenují jinak), síť se má správně nazývat linka, autentizace probíhá 

pomocí IPsec atd.  

 Komunikace mezi směrovači probíhá pomocí linkových lokálních adres a 

multicastových adres (FF02::5 a FF02::6). Záleží na typu zprávy. 

 

4.1 Databáze linek 

 

 Všechny směrovače v dané oblasti si udržují stejnou databázi linek. Jedná se 

jakoby o orientovaný graf. Jeho vrcholy představují směrovače a skupinové sítě.  

Hranám v grafu se přiděluje číslo v rozmězí 0 – 65 535. Je to metrika. U OSPF se 

používá termín cena. Cenu lze nastavit přímo ručně. Cisco směrovače využívají ve 

výchozím nastavení složitější výpočet, ale lze si ho zjednodušit (cena = 100 

000 000 / šířka pásma daného rozhraní v bps). 
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Obr. 4.1: Síť a její orientovaný graf 
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 Obrázek 4.1 ukazuje nějakou OSPF síť a její orientovaný graf. Všimněte si 

daných rychlosti linek a jejich cen. Jsou odvozeny dle vzorce výše. Pokud by chtěl 

R2 komunikovat s R7, tak komunikace by probíhala po trase R2-R1-R3-R5-N3-

R7. Výsledná cena je 4. A je nejnižší možná pro dané zapojení. Tento výpočet se 

děje pomocí SPF algoritmu. Z toho vyplývá, že každý směrovač si ze vzniklého 

orientovaného grafu neboli databáze linek vytvoří směrovací tabulku tak, že si 

najde cestu do všech cílových sítí s nejnižší cenou. 

 

4.2 Navazování sousedství 

 

Sousedství se dělí na dvě kategorie: 

a) Sousední směrovače- směrovače jsou přímo spojeny pomocí dvoubodové nebo  

skupinové linky 

b) Přilehlé měrovače- na dvoubodových linkách jsou vždy směrovače přilehlé a  

na skupinových linkách probíhá výběr, volí se DR a jeho záloha. Ostatní 

routery na skupinové lince komunikují pouze s DR. Účelem je redukce 

síťového provozu. 

Navazování sousedství adjacent probihá pomocí Hello paketů. Ten musí 

obsahovat Router ID, který slouží k identifikaci jednotlivých směrovačů v rámci 

OSPF.  

 

4.3 Výměna směrovacích informací 

 

 Databáze linek vzniká na základě LSA. Popisuje stav v určitém místě sítě. Pro 

IPv6 existuje více různých typů LSA. Výměna směrovacích informací probíhá až 

po navázání sousedství. První si směrovače vyměňují zprávy Popis databáze, ve 

kterých jsou obsaženy identifikátory a verze LSA. Pokud zjistí, že jim některé 

LSA chybí nebo jsou zastaralé, požádají o ně pomocí zprávy Žádost o stavu linky. 

Soused jim pošle požadované LSA pomocí Aktualizace stavu linky. Tato zpráva 
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musí být potvrzena zpětně pomocí Potvrzení stavu linky. Poté by směrovače měly 

mít stejnou databázi linek. 

 Stejný proces bude probíhat, když směrovač zjistí novou síť nebo když nějaký 

sousední směrovač je nedostupný. Opět se použije Aktualizace stavu linky a 

Potvrzení stavu linky. Jednou za čas se pošlou LSA, i když nedojde k žádné změně 

sítě. 

 Jakmile směrovač přijme zprávu s LSA, tak ji okamžitě předá ostatním 

sousedním směrovačům (dojde k tzv. záplavě) a sám ji začne poté zpracovávat.  

Přehled LSA typů a zpráv je součástí přílohy.  

 

4.4 Hierarchie OSPF sítě 

 

 Při každé změně v sítí si směrovače posílají LSA. Při tom se musí provádět 

nový SPF algoritmus. Nevýhodou je zatížení datové linky a výkonu procesoru na 

směrovači. Proto se OSPF v rámci jednoho autonomního systému dělí do oblastí. 

 Všechny oblasti si udržují svojí vlastní databázi linek. Oblasti jsou navzájem 

propojeny pomocí ABR směrovačů. 

ABR
ABR

AREA 0

AREA 10

AREA 20

 

Obr. 4.2: OSPF oblasti 

Nejdůležitější je páteřní oblast s číslem 0. Ta propojuje všechny zbylé oblasti. 

Je zpravidla požadováno, aby ABR směrovače byly vždy v páteřní oblasti. ABR 

směrovače potom do dané oblasti potom posílají jenom souhrnné LSA o sítích 
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v jiných oblastech. Obrázek 4.2 zobrazuje zapojení OSPF oblastí. Lze vidět, že 

každý router může mít více oblastí. 

Někdy není možnost připojit ABR směrovač přímo do páteřní oblasti. Jde to 

obejít pomocí virtual link. Jedná se o logické spojení mezi ABR páteřní oblastí a 

ABR z jiné oblasti, která k ní nemohla být připojena. V praxi je lepší se tomuto 

řešení vyhnout. Obrázek 4.3 ukazuje zapojení s virtual link. 

ABR
ABR

AREA 10

AREA 0

AREA 20
Virtual Link

 

Obr. 4.3: Virtual link 

Jestliže OSPF potřebuje provádět redistribuci do jiného směrovacího protokolu 

(např. BGP), tak se místo ABR směrovače používá ASBR směrovač.  Problémem 

zde je, jak nastavit vhodně metriku při redistribuci.  
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5. Směrovací protokol Dual IS-IS 
 

Jedná se o směrovací protokol, který používá ISO pro referenční model OSI. 

IS-IS není klasický internetový standard, ale byl republikován v RFC 1142. Nabízí 

nám spoustu možností, ale z praktického hlediska se využije jen malý zlomek 

vlastnosti. Jelikož se ale v Internetu používá IP, bylo potřeba ho náležitě adaptovat. 

Tuto úpravu najdeme v RFC 1195. A RFC 5308 se zabývá vznikem nových TLV, 

které jsou potřebné pro podporu IPv6. Takže vznik nových TLV a delší adresy je 

jediný rozdíl mezi IPv4 a IPv6 v protokolu IS-IS. 

IS-IS protokol se v některých věcech chová jinak než ostatní klasické 

směrovací protokoly. Nezvyklé to může být pro správce sítě, kteří jsou zvyklí na 

OSPF a chtějí přejít na IS-IS. Už jenom použitá terminologie může způsobit ze 

začátku zmatek. Součásti přílohy je slovník, který porovnává příslušné 

terminologie mezi OSPF a IS-IS. 

Netypickým prvkem je výměna směrovacích informací, kdy zapouzdření 

užitečných dat se děje přímo na 2. vrstvě (např. Ethernet + LLC) bez použití 3. 

vrstvy. U ethernetu se mezi L1 rozhraními používá cílová MAC adresa 

01:80:c2:00:00:14 a mezi L2 rozhraními se používá cílová MAC adresa 

01:80:c2:00:00:15. Komunikace může probíhat jen na broadcast sítích a 

dvoubodových linkách. 

Databáze sítě (linek) funguje na stejném principu jako OSPF. Lze použít 

obrázek 4.1. Rozdíl je pouze v tom, že metrika je nastavena přímo. Neodvozuje se 

z rychlosti linky. Výchozí hodnota je většinou 10.  

 

5.1 Oblasti a úrovňě 

 

 Každý směrovač musí mít všechny rozhraní v jedné oblasti. Každá oblast je 

identifikována pomocí adresy, která je součásti NSAP (vysvětleno v podkapitole 

5.2). 
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 V IS-IS jsou směrovače dvou úrovňi (L2 a L1).  Komunikace může probíhat 

jen mezi směrovači stejné úrovně. 

- L2 směrovač = Páteř je tvořena L2 směrovači. Většinou je ve více 

oblastech. Lze je propojit libovolnou topologii. Bez ohledu na to, v jaké jsou 

L2 směrovače oblasti, vždy si udržují stejnou databázi.  

- L1 směrovač = L1 směrovače mají stejnou databázi ve stejné oblasti. 

Všechny L1 směrovače se chovají, jako by byly v ,,pahýlové‘‘ oblasti. To 

znamená, že jestli chtějí komunikovat mimo svou oblast, tak k tomu 

používají výchozí cestu. Výchozí cesta směruje k L2/L1 směrovači.  

- L2/L1 směrovač = Chová se jako hraniční směrovač mezi L2 a L1 úrovňí. 

Zároveň si udržuje zvlášť databázi pro L1 a L2. L1 směrovač si vybírá 

L2/L1 směrovač podle nejlepší metriky. Jestliže jsou k dosažení dva L2/L1 

směrovače se stejnou metrikou, bude se vykonávat load balancing. Schéma 

IS-IS oblastí a úrovňí je na obrázku 5.1. 

 

Oblast 50

Oblast 49 Oblast 51

L2

L2/L1 L2/L1 L2/L1

L2

L1L1

RB

RA

RE RC

RD

 

Obr. 5.1: IS-IS oblasti 

 Výsledkem toho, že většinou si L1 směrovač vybere nejbližší L2/L1 směrovač, 

může být suboptimální směrování mimo danou oblast. Je to zapříčiněno pomocí 

výchozí cesty. Na obr. 5.2 si to vysvětlíme. Předpokládejme, že všechny rozhraní, 

budou mít nastavenou výchozí metriku s hodnotou 10. Jestliže router A bude chtít 

směrovat do oblasti 51, tak směrování bude probíhat po trase router A – router B – 

router E – router C. Jenže kratší a výhodnější by bylo směrovat po trase router A – 



32 

 

router D - router C. Zde lze využít route leaking. Ten zajistí, že router A bude mít 

ve své směrovací tabulce záznam o sítí, která je mimo jeho oblast. Těchto záznamu 

může být i více. Route leaking se používá i pro potřeby BGP a MPLS VPN. 

Oblast 50

Oblast 49 Oblast 51

L2

L2/L1 L2/L1 L2/L1

L2

L1L1

RB

RA

RE RC

RD

výchozí cesta

suboptimální
 směrování

route leak

 

Obr. 5.2: Suboptimální směrování 

 

5.2 Adresování 

 

 NSAP je výraz pro adresu síťové vrstvy v CLNS paketech, které se používají v 

OSI systéméch. Základní struktura adresy NSAP pro IP prostředí je na obrázku 

5.3. Adresa oblasti nám popisuje přímo určitou oblast. System ID určuje router. N-

selector popisuje typ transportní vrstvy. Všechny routery v oblasti musí mít stejnou 

adresu oblasti. Všechny L2 routery musí mít jedinečný system ID. Všechny L1 

routery musí mít jedinečný system ID v oblasti. Z toho plyne, že každý router musí 

mít jedinečnou NSAP v autonomním systému. Ukázková NSAP: 

49.0001.0000.0000.000a.00. Kde 49.0001 je adresa oblasti a  0000.0000.000a je 

system ID. Dvě poslední nuly vpravo je n-selector. 

ADRESA OBLASTI                          

Max. 13 Byte

SYSTEM ID                          

6 Byte

NSEL                   

1 Byte
 

Obr. 5.3: NSAP 
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 NET je NSAP s  n-selector 0. Tato hodnota vyjadřuje, že zde není transportní 

vrstva. Na routerech se nastavuje NET místo NSAP.  

 

5.3 Navazování sousedství 

 

 Všechny L1 routery musí být ve stejné oblasti, aby mohly navázat sousedství. 

L2 routery můžou být v různých oblastech a navážou spolu sousedství. 

Podobnou funkci jako DR (podkapitola 4.2) v OSPF, má DIS v IS-IS. Používá 

se pouze na broadcast sítích. Ostatní routery na LAN navazují sousedství pouze 

s ním. Jeho úkolem je omezit síťový provoz a vytvářet pseudonode LSP.  Volba 

DIS routeru probíhá na základě priority rozhraní. Jestliže ji mají všichni stejnou, 

tak vyhrává ten s největší MAC adresou. Oproti OSPF, kdy se při přidání nového 

routeru nemění DR hned, tak u IS-IS se změna provádí okamžitě po nabootování 

routeru. Nevytváří se žádný záložní DIS router. 

 

5.4 Typy zpráv 

 

 Pro komunikaci se používají 4 typy zpráv. Hello, LSP, PSNP a CSNP. A to 

zvlášť pro L1 a L2 úroveň. Každá z těchto zpráv má různý formát záhlaví a hlavní 

informace se přenáší pomocí různých TLV. TLV může být ve zprávě jen jedno 

nebo jich může být více. Zjednodušený všeobecný formát lze vidět na obrázku 5.4. 

Součásti přílohy je přehled nejpoužívanějších TLV a ve kterých zprávach se 

můžou vyskytovat. Je zde i ukázka odchycené komunikace.   

IS-IS záhlaví TLV  TLV ...................... TLV
 

Obr. 5.4: Všeobecný formát IS-IS zprávy 

Hello zprávy se využívaji k sestavení a údržbě sousedství. Mají odlišný formát 

na broadcast sítích a dvoubodových linkách. Hello zprávy jsou vyplňené binárními 

nulami k úplnému využití MTU dané linky.  
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V LSP zprávach se přenáši informace určené pro vznik databázi. LSP dělíme 

na nonpseudonode a pseudonode. Nonpseudonode popisuje daný router (připojené 

IPv4 a IPv6 prefixy, adresa oblasti atd). Popisuje se pomocí LSP ID. Je to 7 byte 

hodnota. Prvních 6 byte zleva je system ID routeru. Poslední byte je nulový. Např. 

0000.0000.000a.00. Pseudonode je virtuální nód, který je umístěn uprostřed LAN. 

Ukázka je na obrázku 5.5. Popisuje se stejně jako non-pseudonode, akorát poslední 

byte je nenulový. Pseudonode vytváří vždy DIS router.  

LAN

pseudonode

fyzické zapojení logické zapojení

 

Obr. 5.5: Znázornění pseudonode 

Každá LSP má vlastní sekvenční číslo. Při nabootování routeru je sekvenční 

číslo rovno nule. Když dojde k nějaké změně v LSP, číslo se zvýší. Vyšší číslo 

znamená novější LSP. Jestliže sekvenční číslo nabude hodnoty 0xFFFFFFFF, IS-

IS process bude zastaven na nejméně 21 min, aby mohla vypršet platnost tohoto 

LSP na jiných routerech. Jelikož ale sekvenční číslo může mít velikost přes 4 

miliardy, tak by k této situaci nemělo dojít. 

Každý router musí jednou za čas vyslat své LSP. Ten má nastaven svůj vlastní 

časovač. Jestliže vyprší, vyšle se LSP zpráva, ve které bude časovač nastaven na 0.  

CSNP zprávy se používají pro synchronizaci databázi v LAN. Obsahují 

seznam LSP ID, které zná daný router. CSNP v LAN vysílá pouze DIS router. Na 

dvoubodových linkách se použivá CSNP pouze při navazování sousedství. 

PSNP zprávy se používají pro vyžádání daných LSP. Slouží i pro účely 

potvrzení přijetí zprávy na dvoubodových linkách.  
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5.5 Výměna směrovacíh informací 

 

Všechny L1 routery v oblasti nebo všechny spojené L2 routery maji stejnou 

databázi. Databáze se sestavuje ze všech přijatých LSP zpráv. Z této databáze si 

každý router pomocí SPF vytvoří vlastní směrovací tabulku. Jestliže dojde ke 

změně topologie sítě, změní se jeden nebo více LSP.  

DIS router posílá CSNP v pravidelných intervalech. Jestliže jiný router zjistí, 

že má starší LSP nebo že mu LSP chybí, tak pošle požadavek na dané LSP pomocí 

PSNP. DIS router mu zpátky pošle žádané LSP. Funguje to i opačným způsobem. 

Jestliže nějaký router z přijaté CSNP zprávy zjistí, že má novější LSP, nebo že DIS 

routeru nějaké LSP chybí, tak mu tyto LSP přímo pošle. 

Na obrázku 5.6 je znázorněna komunikace mezi IS-IS routery. Spojení se 

vybuduje pomocí Hello zpráv. Protože router vpravo má vyšší MAC adresu, tak 

bude DIS router. Následuje výměna LSP, které jsou popsány pomocí LSP ID. DIS 

router vyšle CSNP s LSP ID, které má ve své databázi. Router vlevo zjistí, že mu 

dvě LSP v databázi chybí. Pomocí PSNP požádá o tyto LSP. DIS router mu je 

pošle a routery mají databázi kompletní. 

Ipv6 síť

L2 L2

MAC: AA
Ipv6: 1::1

MAC: FF
Ipv6: 1::2

L2 CSNP 0000.0000.000a.00
0000.0000.000a.03
0000.0000.000b.00
0000.0000.000c.00
0000.0000.000c.01

L2 PSNP 0000.0000.000c.00
0000.0000.000c.01

L2 LSP 0000.0000.000a.00

L2 LSP 0000.0000.000c.00

L2 LSP 0000.0000.000c.01

L2 LSP 0000.0000.000b.00
L2 LSP 0000.0000.000a.03

L2 Hello
L2 Hello

NET: 49.0000.0000.000a.00NET: 49.0000.0000.000b.00

 

Obr. 5.6: IS-IS komunikace 
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5.6 Single-topology a multi-topology 

 

 Pokud všechny routery v sítí budou podporovat směrování IS-IS v IPv4 a IPv6, 

tak se směrováním by neměl být problém. Takový mód se nazývá single-topology. 

Problém nastane, pokud chceme IPv4 a IPv6 nadefinovat jiná pravidla, např. 

metriku. Nebo kdyby některé routery podporovoly jen IPv4, některé IPv6 a některé 

obojí. 

Na obrázku 4.6 router E podporuje pouze IPv4. Ostatní routery podporují IPv4 a 

IPv6. Jestliže použijeme single-topology mód, tak se může stát, že router A bude 

posílat IPv6 provoz do routeru D přes router E. Jelikož ale ten podporuje pouze 

IPv4, tak IPv6 provoz vyřadí. Řešením je použít multi-topology mód. Ten zajistí, 

že IPv4 provoz půjde po trase router A – router E – router D. IPv6 provoz půjde po 

trase router A – router B – router C – router D. 

C

D

B

A

E Ipv4 provoz

Ipv6 + IPv4 
provoz

 

Obr. 5.7: Multitopology 

 Všechny routery v sítí musí podporovat multi-topology mód, aby byl zajištěn 

bezproblémový provoz. S multi-topology vznikly i nové TLV. Neprovádí se pouze 

jeden SPF, ale pro IPv4 a IPv6 topologii zvlášť. 

Oba módy musí mít pro IPv4 i IPv6 stejné oblasti a stejné typy routerů 

(L1,L2,L2/L1). 
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6. Srovnání IS-IS a OSPF  

 

Protokol IS-IS doplatil na všeobecný neúspěch OSI modelu. V poslední době 

ale získává popularitu mezi velkými ISP díky zajímavým vlastnostem. Patří mezi 

ně rychlejší konvergence a menší zatížení procesorů. Lze použít jakoukoliv 

topologii zapojení routerů. Dále můžeme použít vetší množství routerů v rámci 

jednoho autonomního systému nebo oblasti. 

Významným rozdílem je rozdělení oblastí. V případě IS-IS se součásti oblasti 

stává celý router (a tím pádem i všechny jeho rozhraní). Páteřní síť vznikne 

spojením L2 routerů. Naopak u OSPF se součásti oblasti může stát třeba jen jedno 

rozhraní na routeru. Ostatní rozhraní můžou být součásti jiných oblastí. Páteřní sít 

musí být skupina routerů, které jsou v oblasti 0.  

Další zajímavou vlastností je přechod z IPv4 na IPv6. V případě OSPF se jedná 

o dva různé směrovací protokoly. Přesněji řečeno OSPFv2 je určeno pro IPv4 a 

OPSFv3 je určeno pro IPv6. Nelze to zaměnit, protože by to nefungovalo. Protože 

mluvíme o dvou zcela odlišných světech, tak je potřeba vytvořit na routerech dva 

nezávislé procesy s vlastními pravidly. Kvůli tomu se zvyšuje výpočetní zatížení 

routeru. Pochopitelně směrovací informace se přenáší v odlišných paketech. 

V případě IS-IS se pro IPv4 a IPv6 stále jedná o stejný protokol s neměnitelnou 

verzi. Navíc lze zde zabudovat i směrování pro OSI a bude se stále jednat o ten 

samý protokol.  Protože v případě IS-IS mluvíme jakoby o jednom světu, tak IPv4, 

IPv6 a OSI mají společnou databázi. Směrovací informace se ve formě TLV 

přenáší ve stejných paketech. Pomocí TLV rozlišíme pro jaký protokol je určena 

daná směrovací informace (IPv4, IPv6, OSI). 

Jestliže ve své sítí chceme zároveň použít OSPF pro IPv4 a IPv6, tak by s tím 

neměl být problém. Zvlášť pro IPv4 i IPv6 můžeme nadefinovat vlastní pravidla 

(rozdílné metriky, rozdílné oblasti, rozdílné časy pro časovače atd.). Pro IS-IS už 

to tak jednoduché není. Když nám nevadí, že IPv4 a IPv6 budou mít stejná 

pravidla (např. stejné metriky), tak potom zde není problém. Nazývá se to single-

topology mód. Problém nastane, když chceme vytvořit odlišné pravidla pro obě 

verze IP. Díky multi-topology módu lze dosáhnout toho, že budeme moci použít 
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odlišné metriky a jiné další pravidla. Bohužel vždy budeme muset mít pro IPv4 i 

IPv6 stejné oblasti a stejné typy routerů (L1,L2,L2/L1). 

Nevýhodou IS-IS je mnohem menší počet dostupné kvalitní literatury. Např. 

směrovací software Quagga, který je určený pro operační systém Linux, ve své 

oficiální dokumentaci vůbec neuvádí podporu IS-IS. Což ale není pravda. Můžeme 

zde najít konfigurační soubor isisd.conf. Na škole jsem měl dále k dispozici 

zařízení od firmy Cisco. S podporou protokolu IS-IS jsem byl většinou spokojen. 

A dále bylo k dispozici zařízení Mikrotik routerboard 450. To nemá žádnou 

podporu pro IS-IS. Naproti tomu podpora OSPFv2 a OSPFv3 je na všech 

zmíněných zařízeních. 

 Kdybych byl správce sítě a měl k dispozici zařízení, které podporují IS-IS, tak 

bych tomu dal určitě přednost před OSPF. Z pohledu nějakého správce sítě, který 

už je na OSPF zvyklý a sítě mu bez problému fungují a zároveň nepočítá s jejich 

velkým rozvojem, tak bych IS-IS nenasazoval i přes jeho výhody. Avšak musí 

počítat s větším zatížením směrovačů a mírně zvětšeným přenosem směrovacích 

informací při přechodu na IPv6. 
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7. Směrovací protokol BGP4+ 
 

 BGP je hlavní páteřní směrovací protokol v Internetu. Jeho úkolem je zajistit 

komunikaci mezi AS. Nyní se používá 4 verze, která je popsána v RFC 4271. Ta 

se ale zabývá jen směrováním v IPv4. Proto vznikl multiprotocol BGP 4, který 

bývá označen pod zkratkou BGP4+. Toto rozšíření je popsáno v RFC 4760. Lze 

pomocí něho přenášet libovolný protokol síťové vrstvy. Např. IPv6 unicast, 

multicast (IPv4, IPv6), CLNS, MPLS VPN (IPv4, IPv6). 

 BGP nepoužívá klasickou metriku jako jiné směrovací protokoly, ale používá 

atributy. Aby vůbec mohly být přenášeny pomocí BGP různé protokoly síťové 

vrstvy, tak byl důležitý vznik atributu MP_REACH_NLRI (Multiprotocol 

Reachable NLRI) a MP_UNREACH_NLRI (Multiprotocol Unreachable NLRI).  

V příloze je ukázka těchto atributů ve wiresharku. 

 

7.1 Typy zpráv 

 

 Sousedství se musí vždy nastavit staticky. Zprávy se vyměňují na základě 

vytvořeného TCP spojení (port 179). BGP ke komunikaci potřebuje 4 typy zpráv: 

- OPEN – používá se při navazování spojení 

- UPDATE – nabízí funkční a nefunkční prefixy, zde se přenáší atributy 

- KEEPALIVE – slouží pro ověření funkčnosti souseda 

- NOTIFICATION-  slouží pro chybové hlášení 

Informace získané od sousedů si router uloží do své databáze. Z této databáze si 

potom pro každou síť vybere danou cestu a tu si potom uloží do své směrovací 

tabulky. Cesty, které router sám používá, potom propaguje svým sousedům. 

  Jestliže budeme provozovat IPv4 a IPv6 směrování zároveň, tak se budou 

přenášet vzlášť všechny zprávy pro IPv4 a IPv6. 
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8. Laboratorní úloha 

 

 Pro realizaci laboratrní úlohy jsem zvolil routery od firmy Cisco řady 2801 

s verzí IOS 12.4(22)T, které jsou součásti laboratoře počítačových sítí. Kladem je, 

že ihned po zapnutí je k dispozici podpora pro všechny směrovací protokoly 

v IPv4 a IPv6. 

 Dále je na laboratoři k dispozici Mikrotik router. Pro bezproblémovou funkci 

směrovacích protokolu RIP, OPSF a BGP v IPv6 je vhodné použít minimálně 

firmware RouterOSv3.30. Funguje ale i na starších verzích. Podpora IS-IS zde 

není. 

 Pro operační systém Linux je nejvhodnější směrovací software Quagga. Je 

k dispozici zadarmo, ale horší je to s podporou směrovacíh protokolů. V oficiální 

dokumentaci není vůbec uvedena podpora protokolu IS-IS. Přesto se zde vyskytuje 

konfigurační soubor isisd.conf. Směrovací protokoly RIP, OSPF, BGP jsou 

podporovány pro IPv4 i IPv6. Zajímavosti je, že OSPFv3 je zde podporována 

pouze pro páteřní oblast 0. Velmi zdlouhavé může být jenom už nastavení Quaggy 

tak, aby se vůbec chovala jako router. Z tohoto důvodu není vhodné její použití 

v rámci praktické úlohy. Ale pro různé semestrální práce. Co se týče 

konfiguračních příkazu, ty jsou skoro stejné jako u zařízení firmy Cisco. Odlišností 

je např. příkaz write. Pomocí něho se nám uloží daná konfigurace do souboru. 

Počítačovou síť jsem sestavil pomocí 10 routerů. Jsou zde dva autonomní 

systémy, které jsou propojeny pomocí externího BGP. AS 1 je směrován pomocí 

IS-IS. Ten je rozdělen do dvou oblastí a páteř je tvořena pomocí L2 routerů (R1, 

R2, R3). AS 2 funguje s podporou OSPF. Opět jsou zde dvě oblasti. Páteř je 

tvořena oblasti 0. Skoro všechny routery podporují duální protokol. Výjimkou je 

linka mezi R1-R2 a R6-R8. Zde jsou na rozhraních nakonfigurovány pouze IPv4 

adresy. Pro podporu IPv6 jsou zde nakonfigurovány tunely. V prvním případě je 

použit GRE protokol a v druhém případě je použito manuální tunelování IPv6 přes 

IPv4. Takže směrování probíhá v IPv4 i IPv6.  

Schéma sítě je na obrázku 8.1 a popis rozhraní je v tabulce 8.1. V této kapitole 

bude dále popsáno nastavení jednotlivých směrovacích protokolů. Součásti přílohy 
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je jednoduchý návod pro studenty. Zvlášť je dokument pro praktické nastavení a 

zvlášť teoreticky rozbor. 

Hlavním přínosem této úlohy by mělo být vyzkoušení 3 směrovacích protokolů 

a uvědomit se přechod mezi IPv4 a IPv6. Každý student bude mít k dispozici jeden 

router a popřípadě počítač, který mu náhodně přidělí vyučující. Ten navrhne 

schéma a přidělí adresní prostor v IPv4 a IPv6. Studenti by potom měli pomocí 

týmové spolupráce vhodně rozvrhnout tyto adresní prostory a zapojit schéma 

měření. Konfigurace už by měla být v podstatě samostatná práce. 
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Obr. 8.1.: Schéma sítě pro laboratorní úlohu 
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AS1 fa1 fa0 s1 s0 lo 

R0   12.0.0.2/24     10.0.0.1/32 

    12::2/64     10::1/128 

          30::1/128 

R1   12.0.0.1/24   2.0.0.1/24   

    12::1/64       

R2 4.0.0.1/24 3.0.0.1/24   2.0.0.2/24   

  4::1/64 3::1/64       

R3 5.0.0.1/24 3.0.0.2/64   6.0.0.1/24   

  5::1/64 3::2/64   6::1/64   

R4 5.0.0.2/24 4.0.0.2/24     20.0.0.1/32 

  5::2/64 4::2/64     20::1/128 

AS2 fa1 fa0 s1 s0 lo 

R5     7.0.0.1/24 6.0.0.2/24 100.0.0.1/32 

      7::1/64 6::2/64 100::1/128 

R6 8.0.0.1/24 9.0.0.1/24 7.0.0.2/24     

  8::1/64   7::2/64     

R7 8.0.0.2/24       40.0.0.1/32 

  8::2/64       40::1/128 

R8 11.0.0.1/24 9.0.0.2/24       

  11::1/64         

R9 11.0.0.2/24       50.0.0.1/32 

  11::1/64       50::1/128 

 

Tabulka 8.1.: Popis rozhraní 

 

8.1 Základní příkazy 

 

 Prvním základním úkolem by mělo být ověření, zdali verze IOS podporuje 

funkce pro IPv6. Verzi IOS zjistíme pomocí příkazu: 

Router#sh version 

V našem případě by se tam měl objevit tento řádek:  

System image file is "flash:c2801-advipservicesk9-mz.124-22.T.bin"  

To znamená, že na paměti flash je uložen IOS s verzí 12.4(22)T. Na webových 

stránkach výrobce si lze ověřit podporované funkce pro IPv6. V našem případě je 



43 

 

to zejména podpora směrování. Jestliže se při bootování načte jiný IOS, tak ke 

změně je potřeba nastavit tyto příkazy: 

Router(config)#boot system flash: c2801-advipservicesk9-mz.124-22.T.bin 
Router(config)#exit 
Router#reload 

V tomto případě je daný IOS umístěn v paměti flash a za dvojtečkou následuje 

celý název. A dále je potřeba resetovat router. 

 Pro podporu IPv6 směrování je nutno zadat následují příkaz: 

Router(config)#ipv6 unicast-routing 

Jestliže ho nezadáme, tak při konfiguraci procesu určitého směrovacího protokolu 

IPv6  budete upozorněni, že není povoleno směrování  IPv6. Potom je nutno je 

nutno se vrátit do konfiguračního módu a zadat tento příkaz. 

 Přidělení IPv4 a IPv6 adresy na rozhraní se provádí pomocí následujícich 

příkazu: 

Router(config)#interface fastethernet 0/0 
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 
Router(config-if)#ipv6 address 10::1/64 
Router(config-if)#ipv6 address 20::1/64 
Router(config-if)#ipv6 address 30::/64 eui-64 
Router(config-if)#no sh 

První se musíme dostat do konfiguračního módu daného rozhraní. Potom 

nastavíme IPv4 adresu. Každé rozhraní může mít pouze jednu IPv4 adresu. Další 

tři řádky zahrnují konfiguraci IPv6 adres. Každé rozhraní může mít několik IPv6 

adres. Lze vidět, že můžeme přímo nastavit celou IPv6 adresu nebo lze použít eui-

64. Jestliže toto rozhraní zahrneme do IPv6 směrování, tak všechny 3 IPv6 adresy 

se budou propagovat. Poslední řádek aktivuje fyzické rozhraní. 

 Příkazy ping a traceroute jsou stejné pro IPv4 a IPv6. 

Router#ping 40.0.0.1 
Router#ping 40::1 
Router#traceroute 40.0.0.1 
Router#traceroute 40::1 

Rozdíl se vyskytuje při zobrazení směrovacích tabulek a pro základní kontrolu 

aktivních rozhraní.  

Router#show ip route 
Router#show ipv6 route 
Router#show ip int brief 
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Router#show ipv6 int brief 

Celkovou kontrolu toho, co všechno jsme nastavili, lze provést klasicky 

pomocí příkazu Router#show running-config. 

 

8.2 IS-IS 

 

V AS 1 je nakonfigurován směrovací protokol IS-IS. Je rozdělen do dvou 

oblastí (49, 50). Páteř je tvořena L2 routery (R1, R2, R3). NET adresy jsou 

znázorněny v tabulce 8.2. Pro zápis lze použít jen symboly z hexadecimální 

soustavy.  System ID by v jedné oblasti mělo být pro všechny routery různé. Ale 

pro přehlednost je lepší mít System ID odlišné v celém autonomním systému. 

Jestliže bude System ID v oblasti stejné, vysílaji se pouze Hello pakety a nedojde 

k navázání sousedství. Router může mít 3 NET adresy, ale pro směrování IP 

protokolu to nemá žádný význam. 

  NET adresa 

R0 50.0000.0000.0001.00 

R1 50.0000.0000.000a.00 

R2 49.0000.0000.000b.00 

R3 49.0000.0000.000c.00 

R4 49.0000.0000.000d.00 

 

Tabulka 8.2: NSAP adresy 

 Pro součinnou funkci IPv4 a IPv6 směrování je potřeba vytvořit pouze jeden 

proces (nelze na rozhraní přiřadit dva IS-IS procesy). Tento proces nesmí mít 

žádný název. NET adresa je stejná pro IPv4 i IPv6. R3 bude všem IS-IS routerům 

oznamovat, že zná výchozí cestu. 

R3(config)#router isis  
R3(config-router)# net 49.0000.0000.000c.00 
R3(config-router)# default-information originate 
R3(config-router)#address-family ipv6 
R3(config-router-af)#default-information originate 

Aby router věděl, které IPv4 a IPv6 adresy má propagovat, je třeba povolit 

směrovací proces na daném rozhraní.  

R3(config)#interface FastEthernet0/0 
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R3(config-if)#ip address 3.0.0.2 255.255.255.0 
R3(config-if)#ip router isis  
R3(config-if)#ipv6 address 3::2/64 
R3(config-if)#ipv6 router isis  

Ve výchozím stavu router posílá L1 i L2 pakety. Lze nastavit přímo na 

rozhraní, jaký typ paketu se může vysílat. Jestliže ale víme, že router bude celý 

typu L2 nebo L1, je jednodušší to nastavit přímo v rámci procesu. Obě konfigurace 

jsou ukázány zde: 

R2(config)#interface FastEthernet0/0 
R2(config-if)#isis circuit-type level-2-only 
 
R0(config)#router isis  
R0(config-router)#is-type level-1 

Ve výchozím stavu router vždy plně využíva MTU dané linky pro Hello 

zprávy. To znamená, že se do zbytku zprávy přidávají uměle logické nuly. To lze 

zakázat následovně: 

Router(config)#router isis  
Router(config-router)#no hello padding 

Informace o IS-IS sousedech: 

R0#show clns is-neighbors 

 Zobrazí všechny L2 routery v AS nebo L1 routery v oblasti: 

R0#show isis topology 

 Zobrazí informace o IS-IS databázi: 

R0#show isis database 

 Pro plnou funkci route leak je potřeba funkční access list. Verze IOS 12.4(22)T 

access list pro IPv6 nepodporuje. Lze dosáhnout pouze toho, že L1 router se dozví 

o všech IPv6 adresách. Konfigurace pro IPv4 a IPv6 na R2: 

R2(config)#access-list 101 permit ip host 10.0.0.1 any  
//konfigurace access list  
R2(config)#router isis 
R2(config-router)#redistribute isis ip level-2 into level-1 distribute-list 101 
// redistribuce L2 do L1, L1 router bude mít ve své směrovací tabulce default route 
a 10.0.0.1 

 

R2(config)#router isis 
R2(config-router)#address-family ipv6 
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R2(config-router-af)# redistribute isis level-2 into level-1 distribute-list cisco 
// redistribuce L2 do L1, L1 router bude mít ve své směrovací tabulce všechny 
IPv6 adresy, o kterých ví L2 router. 

 V celé praktické úloze lze nastavit jen jednu metriku zároveň pro IPv4 a IPv6. 

Metriku lze nastavit na příslušné rozhraní nebo v rámci směrovacího procesu 

(výchozí stav je 10): 

Router(config)#router isis 
Router(config-router)#metric 100 
 

Router(config)#interface FastEthernet0/0 
Router(config-if)#isis metric 100 
 

8.3 OSPF 

 

 V AS 2 je nakonfigurován směrovací protokol OSPFv2 a OSPFv3. Tyto 

protokoly mají oblasti rozdělené stejně. Páteřní oblast je 0 a vedlejší oblast je 1. 

Dále tyto protokoly mají odlišné nastavení, proto je popíšu zvlášť. 

 OSPFv2 se konfiguruje pouze ve směrovacím procesu. Je potřeba zadat číslo 

procesu. V našem případě 1. Zde musíme nastavit tento příkaz network n.n.n.n 

w.w.w.w area x. Tento proces začne pracovat na všech rozhraních, jimž bude 

odpovídat adresa sítě n.n.n.n a wildcard maska w.w.w.w. Binární nula ve wildcard 

masce bude srovnávaná  příslušným bitem adresy sítě na rozhraní s odpovídajícím 

bitem adresy sítě n.n.n.n. Binární jednička se bude ignorovat. Wildcard maska je 

obvykle binárně inverzní s maskou sítě. Písmeno x popisuje číslo oblasti. R5 bude 

všem OSPFv2 routerům oznamovat, že zná výchozí cestu. 

R5(config)#router ospf 1 
R5 (config-router)#network 7.0.0.0 0.0.0.255 area 0 
R5(config-router)#default-information originate always 

 OSPFv3 se konfiguruje ve směrovacím procesu i na rozhraní. Router ID se 

používá jako identifikace při navazování sousedství. Nejvyšší hodnota router ID 

určuje, kdo bude DR. Je to většinou 32 bitová hodnota, znázorňující IPv4 adresu. 

Ve výchozím stavu se router ID odvodí od nejvyšší loopback IPv4 adresy. Jestliže 

loopback rozhraní není konfigurováno, použije se nejvyšší IPv4 adresa fyzického 

rozhraní. Jestliže není nastaveno ani toto rozhraní, použije se příkaz router-id. R5 

bude všem OSPFv3 routerům oznamovat, že zná výchozí cestu. 
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R5(config)#ipv6 router ospf 1 
R5(config-router)#router-id 100.100.100.100 
R5(config-router)#default-information originate always 

Aby směrovací proces věděl, které IPv6 adresy má propagovat sousedům, 

musíme nastavit číslo procesu a oblasti přímo na rozhraní. 

R5(config)#interface serial 0/1/0 
R5(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0         

Informace o OSPFv2 sousedech. 

R5#show ip ospf neighbors 

Informace o OSPFv3 sousedech. 

R5#show ipv6 ospf neighbors 

Informace o topologii OSPFv2. 

R5#show ip ospf database 

Informace o topologii OSPFv3. 

R5#show ipv6 ospf database 

 

8.4 BGP 

 

 Autonomní systémy jsou propojeny pomocí externího BGP. Routery R3 a R5 

ví o všech IPv4 a IPv6 sítích. Je to dáno tím, že v BGP procesu je nastavena 

redistribuce z IS-IS a OSPF. R3 a R5 mají v IS-IS a OSPF nakonfigurované, že 

znají výchozí cestu. Jejich úkolem je o tom informovat všechny směrovače v AS. 

Používá se k tomu příkaz default-information originate.  

 IPv4 i IPv6 mají společný BGP proces. Jako název se dává číslo AS. BGP 

používá route ID k navazování peeringu. Je to většinou 32 bitová hodnota, 

znázorňující IPv4 adresu. Ve výchozím stavu se router ID odvodí od nejvyšší 

loopback IPv4 adresy. Jestliže loopback rozhraní není konfigurováno, použije se 

nejvyšší IPv4 adresa fyzického rozhraní. Jestliže není nastaveno ani toto rozhraní, 

použije se příkaz bgp router-id . 

R5(config)#router bgp 2 
R5(config-router)#bgp router-id 2.2.2.2 
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 BGP4+ automaticky nevyhledává sousední routery jako jiné směrovací 

protokoly. Je potřeba statické konfigurace. Zadává se adresa souseda a číslo jeho 

AS. 

R5(config-router)#neighbor 6::1 remote-as 1 
R5(config-router)#neighbor 6.0.0.1 remote-as 1 

Odlišné vlastnosti pro IPv4 a IPv6 se nastavují pomocí address family. 

Příkazem activate se povolí výměna prefixů se sousedem. Příkazem redistribute  

se provede redistribuce přímo připojených aktivních rozhraní, OSPF či IS-IS. 

R5(config-router)#address-family ipv4 
R5(config-router-af)#neighbor 6.0.0.1 activate 
R5(config-router-af)#redistribute connected 
R5(config-router-af)#redistribute ospf 1 
R5(config-router-af)#exit 
R5(config-router)#address-family ipv6 
R5(config-router-af)#neighbor 6::1 activate 
R5(config-router-af)#redistribute connected 
R5(config-router-af)#redistribute ospf 1 

Zobrazí se všechny IPv4 a IPv6 sítě v rámci BGP. 

R5#show bgp all 

Informace o IPv4 BGP sousedech. 

R5#show ip bgp neighbors 

Informace o IPv6 BGP sousedech. 

R5#show bgp ipv6 unicast neighbors 

 

8.5 TUNELOVÁNÍ 

 

 Pro překlenutí IS-IS s podporou IPv6 přes IPv4 síť je vhodné použít GRE 

tunel. Ten umožňuje zapouzdřít IPv6, CLNS, multicast s podporou IPsec atd. Do 

GRE protokolu je zabalena přímo IS-IS zpráva. V laboratorní úloze je GRE tunel 

použit mezi R1 a R2.  Nastavíme IPv6 adresu tunelu, přiřadíme směrovací proces, 

zdrojovou a cílovou IPv4 adresu tunelu. Nakonec navolíme tunelovací mód gre ip. 

R1(config)#interface Tunnel0 
R1(config-if)#no ip address 
R1(config-if)#ipv6 address 2001::1/64 
R1(config-if)#ipv6 router isis  
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R1(config-if)#tunnel source 2.0.0.1 
R1(config-if)#tunnel destination 2.0.0.2 
R1(config-if)#tunnel mode gre ip 

 Pro překlenutí OSPFv3  přes IPv4 síť lze použít jednoduchý manuální IPv6 

tunel. V laboratorní úloze je tento tunel použit mezi R6 a R8. Je to stejná 

konfigurace jako u GRE tunelu. Akorát se musí změnit tunelovací mód.  Na R6 je 

následující nastavení: 

R6(config)#interface Tunnel0 
R6(config-if)#no ip address 
R6(config-if)#ipv6 address 2002::2/64 
R6(config-if)#ipv6 ospf 1 area 1 
R6(config-if)#tunnel source 9.0.0.1 
R6(config-if)#tunnel destination 9.0.0.2 
R6(config-if)#tunnel mode ipv6ip 

Kontrola správné funkce tunelu 

R1#show interface tunnel0 

 

8.6 Ověření funkčnosti 
 

 Mezi základní kontrolní mechanismy správné funkčnosti směrování patří 

příkaz ping a traceroute. Ty používají protokol ICMP k ověření, že daná IP 

adresa je dostupná. Dále lze použít příkazy sh ip route a sh ipv6 route. Ty 

zobrazují směrovací tabulku routeru. Při řešení problémů daného směrovacího 

protokolu jsou v podkapitolách 8.2, 8.3, 8.4 na konci uvedeny základní kontrolní 

příkazy. Jedná se zejména o navázání sousedství a databázi. Přesný popis těchto 

příkazu je v literatuře [9] a [10]. 
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9. Závěr  
 

 Při psaní diplomové práce jsem se blíže seznámil s IPv6. Jedná se o povedený 

protokol a hlavně odstraňuje nedostatky IPv4. Hlavním přínosem je velký adresní 

prostor. Vyzkoušel jsem jeho implementaci na OS Linux a směrovačích firmy 

Cisco. 

Navrhnul jsem laboratorní úlohu, která dává možnost studentům vyzkoušet si 3 

směrovací protokoly v IPv4 i IPv6 zároveň. OSPF a IS-IS jsou zvlášť 

v samostatném autonomním systému. Ty jsou propojeny pomocí BGP. Jsou zde 

dva tunely. Konkrétně GRE tunel a manuální IPv6 tunel přes IPv4 síť. Tato 

laboratorní úloha a vůbec diplomová práce může sloužit i pro administrátory sítí. 

Ukazuje rozdíly mezi nastavováním IPv4 a IPv6 směrování. A v případě 

směrovacích protokolů se stavem linky ukazuje rozdíl mezi OSPF a IS-IS. 

 Velkým překvapením při studiu směrovacích protokolů pro mě byl IS-IS. 

Nabízí lepší vlastnosti než OSPFv2 a OSPFv3. Patří mezi ně i přechod z IPv4 na 

IPv6. Jeho nevýhodou je nepodpora na zařízeních některých firem a malý počet 

kvalitní literatury. V poslední době ale získává popularitu mezi velkými ISP. 

Další navazující práci v oblasti směrování IPv6 by mohlo být testování 

výkonnosti OSPFv3 a IS-IS (konvergence, spotřeba šířky pásma atd.) a jejich 

detailní srovnání.  

Jinou možností je se zabývat směrováním multicastu v IPv6. Nebo detailně 

popsat technologii MPLS TE v IPv6. Pomocí ní se věškerý provoz řídí ne podle 

cíle, ale podle zdroje. 

Velmi zajímavé by mohlo být teoretické a praktické prozkoumání pole Další 

hlavička. Ta je součásti formátu IPv6 hlavičky. Pomocí ní lze rozšířít vlastnosti 

IPv6. Příkladem je směrování, mobilita, fragmentace, šifrování obsahu, 

autentizace, volby pro cíl. 
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