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Příloha 1 

 

LSA typy (8 a 9 jsou nové) 

Typ LSA Název LSA Popis LSA 

1 Router  stav a cena rozhraní daného směrovače, posílá každý směrovač,  

    používá se jen uvnitř oblasti 

2 Network stav a cena všech směrovačů připojených do dané sítě, posílá  

    pověřený směrovač, používá se jen uvnitř oblasti 

3 Inter-Area Prefix přeposílání LSA do jiných oblasti (ale v rámci jednoho AS), posílá  

    hraniční směrovač oblasti 

4 Inter-Area Router podobné jako typ 3 (např. přechod OSPF-RIP) 

5 AS-External popisují externí cesty redistribuované do OSPF autonomního  

    systému, posílají se do všech oblasti, posílá hraniční směrovač oblasti 

6 Group Membership  určeno pro protokol MOSPF 

7 NSSA určeno pro oblast typu NSSA 

8 Link oznamuje linkovou lokální adresu a prefixy 

9 Intra-Area Prefix přiřazuje IPv6 prefixy k tranzitní sítí nebo ke směrovači 

 

 

 

 

 

Typy zpráv 

Název zprávy Popis zprávy 

Hello vytváření a údržba sousedních vztahů 

Popis databáze (Database description) identifikátory a verze LSA 

Žádost o stav linky (Link state reguest) žádost o LSA 

Aktualizace stavu linky (Link state update) obsahuje LSA 

Potvrzení stavu linky (Link state acknowledgment) potvrzení aktualizace 

Obnovení stavu linky (Link state refresh) pravidelná aktualizace LSA 

 



54 

 

Příloha 2 

 Některé terminologie spolu souvisí jen částečně, ale kdo je zvyklý na OSPF, 

tak tento slovník by mu měl pomoci. Vlevo je IS-IS terminologie a vpravo je 

OSPF terminologie. 

CNLP – IP 

CNLS – služba poskytována IP 

CSNP – Database description 

DIS – DR 

ES – host 

IS – router 

L2/L1 router – ABR  

LSP – Link State Update 

LSP non-pseudonode – LSA 1,3,4,5 

LSP pseudonode – LSA 2 

NET – adresa oblasti + router ID 

NLPID – podporované protokoly 

NSAP – adresa oblasti + router ID 

páteřní oblast L2 – páteřní oblast 0 

PDU – paket 

PSNP - Link state reguest 

SNPA – MAC adresa 

směrovací doména – autonomní systém 

SPF – SPF 

system ID – router ID 

TLV – LSA………………….pouze některé TLV se chovají podobně jako LSA 
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Příloha 3 

 Seznam paketů a jejich nejčastěji používané TLV.  

IPv6 reachability information  se chová stejně jako IP internal reachability 

information  a IP external reachability information . Tyto TLV slouží k 

oznámení podsítí, které zná daný router. Když prozkoumáme pole IPv6 

reachability information ve wiresharku, tak můžeme zjistit, jestli se jedná o 

internal nebo external. Čili jestli se jedná o podsíť, která je součásti IS-IS nebo 

jestli je redistribuována z jiného směrovacího protokolu. 

V Hello zprávach IPV6 interface address musí obsahovat linkové lokální adresy. 

V LSP zprávach IPV6 interface address nesmí obsahovat linkové lokální adresy.  

 

PDU TLV 

L1 LAN HELLO Area addresses 

  IS neighbors (hellos) 

  Padding 

  Authentication information 

  Protocols supported 

  IP interface address 

  IPV6 interface address 

  Restart TLV 

L2 LAN HELLO Area addresses 

  IS neighbors (hellos) 

  Padding 

  Authentication information 

  Protocols supported 

  IP interface address 

  IPV6 interface address 

  Restart TLV 

L2 P2P HELLO Area addresses 

  Padding 

  Authentication information 

  Protocols supported 

  IP interface address 

  IPV6 interface address 

L1 LSP Area addresses 

  IS neighbors (LSPs) 

  ES neighbors 
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  IS neighbors 

  Authentication information 

  IP internal reachability information 

  IPv6 reachability information 

  Protocols supported 

  IP interface address 

  IPv6 interface address 

  hostname 

  IS reachability 

L2 LSP Area addresses 

  IS neighbors (LSPs) 

  IS neighbors 

  Partition designated Level 2 IS 

  Prefix neighbors 

  Authentication information 

  IP internal reachability information 

  IPv6  reachability information 

  Protocols supported 

  IP external reachability information 

  IP interface address 

  IPv6 interface address 

  hostname 

  IS reachability 

L1 CSNP LSP entries 

  Authentication information 

L2 CSNP LSP entries 

  Authentication information 

L1 PSNP LSP entries 

  Authentication information 

L2 PSNP LSP entries 

  Authentication information 
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L2 ISIS Hello zpráva - Odchycená komunikace pomocí wireshark 

 

L2 IS-IS Hello 
hlavička

podporované protokoly

adresa oblasti

Ipv4 rozhraní, na kterém se 
posílají Hello zprávy

Ipv6 rozhraní, na kterém 
se posílají Hello zprávyIS-IS soused

bitová výplň
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L2 ISIS LSP zpráva (pseudonode) - Odchycená komunikace pomocí wireshark 

nejbližší 
řípadě přímo routery

dosažitelné IS nódy
(v našem p )

L2 IS-IS LSP hlavi  (pseudonode)čka

 

 

Logické zapojení nódů. Není stejné jako fyzické zapojení, protože je zde virtuální 

nód. 

pseudonode (virtuální nód)
0000.0000.000b.03-00

non-pseudonode (router)
0000.0000.000b.00-00

non-pseudonode (router)
0000.0000.000c.00-00
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L2 ISIS LSP zpráva (non-pseudonode) - Odchycená komunikace pomocí 

wireshark 

L2 IS-IS LSP hlavička (non-pseudonode)

adresa oblasti

podporované protokoly

název routeru, který tento LSP vytvo řil

n ipv4 adresa naějaká  rozhraní routeru, 
na kterém vznikla tato LSP

n ipv6 adresa naějaká  rozhraní routeru, 
na kterém vznikla tato LSP

nejbližší dosažitelné IS nódy
(v našem případě virtuální nódy)

ipv4 prefixy, které jsou 
dostupné na daném routeru

ipv6 prefixy, které jsou 
dostupné na daném routeru

 Logické zapojení nódů. Není stejné jako fyzické zapojení, protože jsou zde 

virtuální nódy. 

pseudonode (virtuální nód)
0000.0000.000b.03-00

pseudonode (virtuální nód)
0000.0000.000b.01-00

non-pseudonode (router)
0000.0000.000b.00-00
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L2 ISIS CSNP zpráva - Odchycená komunikace pomocí wireshark 

L2 IS-IS CSNP hlavička

seznam LSP ID, které DIS 
router má ve své databázi

LSP ID
sekvenční číslo LSP

doba životnosti LSP

 

L2 ISIS PSNP zpráva - Odchycená komunikace pomocí wireshark 

L2 IS-IS PSNP hlavička

seznam LSP ID, které 
router žádá po DIS
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Příloha 4 

 BGP Update zpráva (s atributem MP_REACH_NLRI – slouží pro 

ohlášení nových prefixů) - Odchycená komunikace pomocí wireshark 

BGP Update hlavička

BGP atributy

BGP není schopen rozeznat, 
z jakého směrovacího protokolu se infomace převzala
 (v tomto případě je to zaviněné redistribucí)

K dosažení dané cílové sít ě bude potřeba se dostat do AS 1
 (žádné jiné autonomní systémy nejsou v cestě)

podporované protokoly (IPv6)
podporovaný typ adres (unicast)

next hop adresa  routeru v dalším AS,
unicast adresa + linkov  á lokální

ohlášení nových prefixů
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BGP Update zpráva (s atributem MP_UNREACH_NLRI- slouží pro ohlášení 

starých prefixů) - Odchycená komunikace pomocí wireshark.  

BGP Update hlavička

BGP atributy

ohlášení starého prefixu

podporované protokoly (IPv6)
podporovaný typ adres (unicast)
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Příloha 5 

 Laboratorní úloha - Směrování IPv4 a IPv6 

 Základní konfigurace směrovačů CISCO 
 
 Pro přechod do vyšších konfiguračních módu se používají příslušné příkazy. 
Jestliže se chceme vrátit postupně zpátky, tak se zadá příkaz exit. 
 
Router>enable 
Router#configure terminal 
Router(config)#router isis 
Router(config-router)#address-family ipv6 
Router(config-router-af)#exit 
Router(config-router)#exit 
Router(config)#exit 
Router#exit 
Router> 
 
 Pro zrušení nějakého příkazu se používá slovo no, které se přidá před příkaz. 
 
Router(config-router)#no network 10.0.0.0 0.0.0.255 
 
 Nastavení jména routeru. 
 
Router(config)#hostname RO 
Router(config)## 
 
 Router automaticky vypisuje na konzoli hlášky a pro pohodlné psaní příkazu  
je vhodné zadat tento příkaz: 
 
Router(config)#line console 0 
Router(config-line)#logging synchronous 
 
 Router se pokouší provádět překlad chybně zadaných příkazu pomocí DNS. 
Proto je vhodné tuto funkci vypnout. 
 
Router(config)#no ip domain-lookup 
 
 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 následovných 
příkazu: 
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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. V případě 
sériového rozhraní je třeba nastavit rychlost sériové linky (na DCE straně linky). 
 
Router(config)#interface serial 0/1/1 
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 
Router(config-if)#ipv6 address 10::1/64 
Router(config-if)#clock rate 125000 
Router(config-if)#no sh 
 
 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 
Router#show ipv6 int brief 
 

Celkovou kontrolu toho, co všechno jsme nastavili, lze provést pomocí příkazu 
Router#show running-config. 
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Základní konfigurace OS Linux/Ubuntu 
 
 Tabulka zobrazuje základní příkazy pro OS Linux. Je nutno dávat pozor na 
rozdíly mezi IPv4 a IPv6.  
 

IPv4 IPv6 Funkce p říkazu 
ifconfig eth0 10.0.0.2 netmask 

255.0.0.0 ifconfig eth0 add 10::2/64 konfigurace rozhraní 

route add default qw 10.0.0.1 
route -A inet6 add default gw 
10::1 konfigurace výchozí brány 

ifconfig eth0  ifconfig eth0  zobrazí nastavení rozhraní 

route -n route -A inet6 zobrazí směrovací tabulku 

ping 10.0.0.1 ping6 10::1 ping 

traceroute 20.0.0.1 traceroute6 20::1 
zobrazí všechny směrovače k 
cíli 

 
 
IPv4 a IPv6 směrování 
 
 Podle schématu sestavte síť a všem zařízením v sítí přiřaďtě IPv4 a IPv6 
adresy. Využijte tyto rozsahy: IPv4 = 192.168.0.0/16, IPv6 = 2001:5000::/48. 
Zprovozněte směrování v IPv4 a IPv6. Vytvořte dva autonomní systémy a použijte 
směrovací protokoly ISIS, OSPF a BGP. Ověřte funkčnost zapojení. Pomocí 
programu Wireshark zachyťte komunikaci mezi směrovači a zjistěte, v jakých 
zprávach se přenášejí IPv4 a IPv6 prefixy.  

 

fa0/0
192.168.1.2/24
2001:5000: 1::2/640:

fa0/0
192.168.3.2/24
2001:5000: 3::2/640:

fa0/0
192.168.3.1/24
2001:5000: 3::1/640:

fa0/1
192.168.2.1/24
2001:5000: 2::1/640:

fa0/1
192.168.2.2/24

2001:5000: 2::2/640:

fa0/1
192.168.4.1/24
2001:5000: 4::1/640:

192.168.4.2/24
2001:5000: 4::2/640:

fa 0/1
192.168.0.1/24
2001:5000::1/64

192.168.0.2/24
2001:5000::2/64

fa0/0
192.168.1.1/24
2001:5000: 1::1/640:

R0 L2/L1

R1 L2 R2

R3

AS 1 AS 2

OSPF
oblast

0

ISIS
oblast

49

eBGP
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IS-IS 
 
 Pro součinnou funkci IPv4 a IPv6 směrování je potřeba vytvořit pouze jeden 
proces. Tento proces nesmí mít žádný název. NET adresa je stejná pro IPv4 i IPv6. 
R1 router bude komunikovat pouze pomocí L2 zpráv. R1 bude všem IS-IS 
routerům oznamovat, že zná výchozí cestu. 
 
R1(config)#router isis 
R1(config-router)#net 49.0000.0000.0001.00 
R1(config-router)#is-type level-2 
R1(config-router)#default-information originate 
R1(config-router)#address-family ipv6 
R1(config-router-af)#default-information originate 
 
R0(config)#router isis 
R0(config-router)#net 49.0000.0000.0002.00 
 
 Aby router věděl, které IPv4 a IPv6 adresy má propagovat, je třeba povolit 
směrovací proces na daném rozhraní. Na R0 rozhraních povolíme komunikaci jen 
pomocí L2 nebo  L1 zpráv. 
 
R1(config)#interface FastEthernet 0/0 
R1(config-if)#ip router isis 
R1(config-if)#ipv6 router isis 
 
R0(config)#interface FastEthernet 0/0 
R0(config-if)#ip router isis 
R0(config-if)#ipv6 router isis 
R0(config-if)#isis circuit-type level-2-only 
 
 
R0(config)#interface FastEthernet 0/1 
R0(config-if)#ip router isis 
R0(config-if)#ipv6 router isis 
R0(config-if)#isis circuit-type level-1-only 
 
 Informace o IS-IS sousedech: 
 
R0#show clns is-neighbors 
 
 Zobrazí všechny L2 routery v autonomním systému nebo L1 routery v oblasti: 
 
R0#show isis topology 
 
 Zobrazí informace o IS-IS databázi:: 
 
R0#show isis database 
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OSPF 
 Pro podporu IPv4 a IPv6 jsou použity dva různé protokoly. OSPFv2 a OSPFv3. 
Oba mají odlišné nastavení. 
 

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. R2 bude 
všem OSPFv2 routerům oznamovat, že zná výchozí cestu. 
 
 
R2(config)#router ospf 1 
R2(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 
R2(config-router)#default-information originate always 
 
R3(config)#router ospf 1 
R3(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 
R3(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0 
 
 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 . R2 
bude všem OSPFv3 routerům oznamovat, že zná výchozí cestu. 
 
R2(config)#ipv6 router ospf 1 
R2(config-router)#router-id 100.100.100.100 
R2(config-router)#default-information originate always 
 
 
R3(config)#ipv6 router ospf 1 
R3(config-router)#router-id 200.200.200.200 
 
 
 Aby směrovací proces věděl, které IPv6 adresy má propagovat sousedům, 
musíme nastavit číslo procesu a oblasti přímo na rozhraní. 
 
R2(config)# interface FastEthernet0/0 
R2(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 
 
R3(config)# interface FastEthernet0/0 
R3(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 
 
R3(config)# interface FastEthernet0/1 
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R3(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 
 
Informace o OSPFv2 sousedech. 
 
R3#show ip ospf neighbors 
 
Informace o OSPFv3 sousedech. 
 
R3#show ipv6 ospf neighbors 
 
Informace o topologii OSPFv2. 
 
R3#show ip ospf database 
 
Informace o topologii OSPFv3 
 
R3#show ipv6 ospf database 
 
BGP 
 
 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 .  
 
R1(config)#router bgp 1 
R1(config-router)#bgp router-id 1.1.1.1 
 
R2(config)#router bgp 2 
R2(config-router)#bgp router-id 2.2.2.2 
 
 BGP4+ automaticky nevyhledává sousední routery jako jiné směrovací 
protokoly. Je potřeba statické konfigurace. Zadává se adresa souseda a číslo jeho 
AS. 
 
R1(config-router)#neighbor 192.168.2.2 remote-as 2 
R1(config-router)#neighbor 2001:5000:0:2::2 remote-as 2 
 
R2(config-router)#neighbor 192.168.2.1 remote-as 1 
R2(config-router)#neighbor 2001:5000:0:2::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. 
 
R1(config-router)#address-family ipv4 
R1(config-router-af)#neighbor 192.168.2.2 activate 
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R1(config-router-af)#redistribute connected 
R1(config-router-af)#redistribute isis level-1-2 
R1(config-router-af)#exit 
R1(config-router)#address-family ipv6 
R1(config-router-af)#neighbor 2001:5000:0:2::2 activate 
R1(config-router-af)#redistribute connected 
R1(config-router-af)#redistribute isis level-1-2 
 
R2(config-router)#address-family ipv4 
R2(config-router-af)#neighbor 192.168.2.1 activate 
R2(config-router-af)#redistribute connected 
R2(config-router-af)#redistribute ospf 1 
R2(config-router-af)#exit 
R2(config-router)#address-family ipv6 
R2(config-router-af)#neighbor 2001:5000:0:2::1 activate 
R2(config-router-af)#redistribute connected 
R2(config-router-af)#redistribute ospf 1 
 
Zobrazí se všechny IPv4 a IPv6 sítě. 
 
R1#show bgp all 
 
Informace o IPv4 sousedech. 
 
R1#show ip bgp neighbors 
 
Informace o IPv6 sousedech. 
 
R1#show bgp ipv6 unicast neighbors 
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Příloha 6 
 

Teorie k laboratorní úloze 

IS-IS 
 

Každý směrovač musí mít všechny rozhraní v jedné oblasti. Každá oblast je 
identifikována pomocí adresy, která je součásti NET. Základní struktura NET pro 
IP prostředí je na obrázku 1. Adresa oblasti nám popisuje přímo určitou oblast. 
System ID určuje router. Nselector 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 NET v autonomním systému. 

 

ADRESA OBLASTI                          

Max. 13 Byte

SYSTEM ID                          

6 Byte

NSEL                   

1 Byte
 

Obr. 1: NET 

Oblast 50

Oblast 49 Oblast 51
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Obr. 2: IS-IS oblasti 

 

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.  
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- 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 2. 

 
 

OSPF 
 
 Všechny oblasti si udržují svojí vlastní databázi a směrovače v ní si vyměnují 
link state pakety jen mezi sebou. Oblasti jsou navzájem propojeny pomocí ABR 
směrovačů. 

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 
v jiných oblastech. Obrázek 3 zobrazuje zapojení OSPF oblastí. Lze vidět, že 
každý router může mít více oblastí. 

ABR
ABR

AREA 0

AREA 10

AREA 20

 

Obr. 3: OSPF oblasti 

BGP 
 
BGP je hlavní páteřní směrovací protokol v Internetu. Jeho úkolem je zajistit 
komunikaci mezi autonomními systémy. Autonomní systém je skupina routerů pod 
jednotnou administrativní správou. 
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Příloha 7 
 
R0 
ipv6 unicast-routing 
 
interface Loopback0 
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.255 
 ip router isis  
 ipv6 address 10::1/128 
 ipv6 address 30::1/128 
 ipv6 router isis  
 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 12.0.0.2 255.255.255.0 
 ip router isis  
 ipv6 address 12::2/64 
 ipv6 router isis  
 
router isis  
 net 50.0000.0000.0001.00 
 is-type level-1 
 no hello padding 
 
R0#sh ipv6 route 
I1  ::/0 [115/10] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5028, FastEthernet0/0 
 
R1 
ipv6 unicast-routing 
 
interface Tunnel0 
 no ip address 
 ipv6 address 2001::1/64 
 ipv6 router isis  
 tunnel source 2.0.0.1 
 tunnel destination 2.0.0.2 
 tunnel mode gre ip 
 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 12.0.0.1 255.255.255.0 
 ip router isis  
 ipv6 address 12::1/64 
 ipv6 router isis  
 isis circuit-type level-1 
 
interface Serial0/1/0 
 ip address 2.0.0.1 255.255.255.0 
 ip router isis  
 isis circuit-type level-2-only 
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router isis  
 net 50.0000.0000.000a.00 
 no hello padding 
 
R1#sh ipv6 route 
I2  ::/0 [115/20] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, Tunnel0 
I2  3::/64 [115/20] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, Tunnel0 
I2  4::/64 [115/20] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, Tunnel0 
I2  5::/64 [115/30] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, Tunnel0 
I1  10::1/128 [115/20] 
     via FE80::21E:F7FF:FEAC:40D2, FastEthernet0/0 
I2  20::/64 [115/30] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, Tunnel0 
I1  30::1/128 [115/20] 
     via FE80::21E:F7FF:FEAC:40D2, FastEthernet0/0 
 
R2 
ipv6 unicast-routing 
 
interface Tunnel0 
 no ip address 
 ipv6 address 2001::2/64 
 ipv6 router isis  
 tunnel source 2.0.0.2 
 tunnel destination 2.0.0.1 
 tunnel mode gre ip 
 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 3.0.0.1 255.255.255.0 
 ip router isis  
 ipv6 address 3::1/64 
 ipv6 router isis  
 isis circuit-type level-2-only 
 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 4.0.0.1 255.255.255.0 
 ip router isis  
 ipv6 address 4::1/64 
 ipv6 router isis  
 isis circuit-type level-1 
 
interface Serial0/1/0 
 ip address 2.0.0.2 255.255.255.0 
 ip router isis  
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 clock rate 125000 
 isis circuit-type level-2-only 
 
router isis  
 net 49.0000.0000.000b.00 
 no hello padding 
 redistribute isis ip level-2 into level-1 distribute-list 101 
  
 address-family ipv6 
  redistribute isis level-2 into level-1 distribute-list cisco 
 exit-address-family 
 
access-list 101 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 any 
 
R2#sh ipv6 route 
I2  ::/0 [115/10] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:52F2, FastEthernet0/0 
I1  5::/64 [115/20] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5358, FastEthernet0/1 
I2  10::1/128 [115/30] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5028, Tunnel0 
I2  12::/64 [115/20] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5028, Tunnel0 
I1  20::/64 [115/20] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5358, FastEthernet0/1 
I2  30::1/128 [115/30] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5028, Tunnel0 
R3 
ipv6 unicast-routing 
 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 3.0.0.2 255.255.255.0 
 ip router isis  
 ipv6 address 3::2/64 
 ipv6 router isis  
 isis circuit-type level-2-only 
 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 5.0.0.1 255.255.255.0 
 ip router isis  
 ipv6 address 5::1/64 
 ipv6 router isis  
 isis circuit-type level-1 
 
interface Serial0/1/0 
 ip address 6.0.0.1 255.255.255.0 
 ipv6 address 6::1/64 
 clock rate 125000 
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router isis  
 net 49.0000.0000.000c.00 
 no hello padding 
 default-information originate 
  
 address-family ipv6 
  default-information originate 
 exit-address-family 
 
router bgp 1 
 bgp router-id 1.1.1.1 
 neighbor 6::2 remote-as 2 
 neighbor 6.0.0.2 remote-as 2 
  
 address-family ipv4 
  redistribute connected 
  redistribute isis level-1-2 
  neighbor 6::2 activate 
  neighbor 6.0.0.2 activate 
  no auto-summary 
  no synchronization 
 exit-address-family 
  
 address-family ipv6 
  neighbor 6::2 activate 
  redistribute connected 
  redistribute isis level-1-2 
  no synchronization 
 exit-address-family 
 
R3#sh ipv6 route 
I1  4::/64 [115/40] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5359, FastEthernet0/1 
B   7::/64 [20/0] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, Serial0/1/0 
B   8::/64 [20/782] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, Serial0/1/0 
I2  10::1/128 [115/40] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, FastEthernet0/0 
B   11::/64 [20/1782] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, Serial0/1/0 
I2  12::/64 [115/30] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, FastEthernet0/0 
I1  20::/64 [115/20] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5359, FastEthernet0/1 
I2  30::1/128 [115/40] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DC, FastEthernet0/0 
B   40::1/128 [20/782] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, Serial0/1/0 
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B   50::1/128 [20/1782] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, Serial0/1/0 
B   100::/64 [20/0] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, Serial0/1/0 
I1  2001::/64 [115/50] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5359, FastEthernet0/1 
B   2002::/64 [20/1781] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, Serial0/1/0 
 
R4 
ipv6 unicast-routing 
 
interface Loopback0 
 ip address 20.0.0.1 255.255.255.255 
 ip router isis  
 ipv6 address 20::1/128 
 ipv6 router isis  
 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 4.0.0.2 255.255.255.0 
 ip router isis  
 ipv6 address 4::2/64 
 ipv6 router isis  
 isis metric 30 
 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 5.0.0.2 255.255.255.0 
 ip router isis 
 ipv6 address 5::2/64 
 ipv6 router isis  
 
router isis  
 net 49.0000.0000.000d.00 
 is-type level-1 
 no hello padding 
 
 
 
R4#sh ipv6 route 
IA  ::/0 [115/40] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DD, FastEthernet0/0 
IA  3::/64 [115/40] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DD, FastEthernet0/0 
IA  10::1/128 [115/60] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DD, FastEthernet0/0 
IA  12::/64 [115/50] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DD, FastEthernet0/0 
IA  30::1/128 [115/60] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DD, FastEthernet0/0 
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I1  2001::/64 [115/40] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:57DD, FastEthernet0/0 
R5 
ipv6 unicast-routing 
 
interface Loopback0 
 ip address 100.0.0.1 255.255.255.255 
 ipv6 address 100::1/128 
 
interface Serial0/1/0 
 ip address 6.0.0.2 255.255.255.0 
 ipv6 address 6::2/64 
 
interface Serial0/1/1 
 ip address 7.0.0.1 255.255.255.0 
 ipv6 address 7::1/64 
 ipv6 ospf 1 area 0 
 
router ospf 1 
 network 7.0.0.0 0.0.0.255 area 0 
 default-information originate always 
 
router bgp 2 
 bgp router-id 2.2.2.2 
 bgp log-neighbor-changes 
 neighbor 6::1 remote-as 1 
 neighbor 6.0.0.1 remote-as 1 
  
 address-family ipv4 
  redistribute connected 
  redistribute ospf 1 
  neighbor 6.0.0.1 activate 
  no auto-summary 
  no synchronization 
 exit-address-family 
  
 address-family ipv6 
  neighbor 6::1 activate 
  redistribute connected 
  redistribute ospf 1 
  no synchronization 
 exit-address-family 
 
ipv6 router ospf 1 
 router-id 1.1.1.1 
 default-information originate always 
 
 
R5#sh ipv6 route 
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B   3::/64 [20/0] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:52F2, Serial0/1/0 
B   4::/64 [20/40] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:52F2, Serial0/1/0 
B   5::/64 [20/0] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:52F2, Serial0/1/0 
O   8::/64 [110/782] 
     via FE80::21E:F7FF:FEAC:4A62, Serial0/1/1 
B   10::1/128 [20/40] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:52F2, Serial0/1/0 
OI  11::/64 [110/1782] 
     via FE80::21E:F7FF:FEAC:4A62, Serial0/1/1 
B   12::/64 [20/30] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:52F2, Serial0/1/0 
B   20::/64 [20/20] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:52F2, Serial0/1/0 
B   30::1/128 [20/40] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:52F2, Serial0/1/0 
O   40::1/128 [110/782] 
     via FE80::21E:F7FF:FEAC:4A62, Serial0/1/1 
OI  50::1/128 [110/1782] 
     via FE80::21E:F7FF:FEAC:4A62, Serial0/1/1    
B   2001::/64 [20/50] 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:52F2, Serial0/1/0 
OI  2002::/64 [110/1781] 
     via FE80::21E:F7FF:FEAC:4A62, Serial0/1/1 
R6 
ipv6 unicast-routing 
 
interface Tunnel0 
 no ip address 
 ipv6 address 2002::2/64 
 ipv6 ospf 1 area 1 
 tunnel source 9.0.0.1 
 tunnel destination 9.0.0.2 
 tunnel mode ipv6ip 
 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 9.0.0.1 255.255.255.0 
 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 8.0.0.1 255.255.255.0 
 ipv6 address 8::1/64 
 ipv6 ospf 1 area 0 
 
interface Serial0/1/1 
 ip address 7.0.0.2 255.255.255.0 
 ipv6 address 7::2/64 
 ipv6 ospf 1 area 0 
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 clock rate 125000 
 
router ospf 1 
 network 7.0.0.0 0.0.0.255 area 0 
 network 8.0.0.0 0.0.0.255 area 0 
 network 9.0.0.0 0.0.0.255 area 1 
 
ipv6 router ospf 1 
 router-id 2.2.2.2 
 
R6#sh ipv6 route 
OE2 ::/0 [110/1], tag 1 
     via FE80::217:5AFF:FE4B:5820, Serial0/1/1 
O   11::/64 [110/1001] 
     via FE80::900:2, Tunnel0 
O   40::1/128 [110/1] 
     via FE80::21C:F6FF:FE2F:49E7, FastEthernet0/1 
O   50::1/128 [110/1001] 
     via FE80::900:2, Tunnel0 
      
R7 
ipv6 unicast-routing 
 
interface Loopback0 
 ip address 40.0.0.1 255.255.255.255 
 ipv6 address 40::1/128 
 ipv6 ospf 1 area 0 
 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 8.0.0.2 255.255.255.0 
 ipv6 address 8::2/64 
 ipv6 ospf 1 area 0 
 
router ospf 1 
 network 8.0.0.0 0.0.0.255 area 0 
 network 40.0.0.0 0.0.0.255 area 0 
 
ipv6 router ospf 1 
 router-id 3.3.3.3 
 
R7#sh ipv6 route 
OE2 ::/0 [110/1], tag 1 
     via FE80::21E:F7FF:FEAC:4A63, FastEthernet0/1 
O   7::/64 [110/782] 
     via FE80::21E:F7FF:FEAC:4A63, FastEthernet0/1 
OI  11::/64 [110/1002] 
     via FE80::21E:F7FF:FEAC:4A63, FastEthernet0/1 
OI  50::1/128 [110/1002] 
     via FE80::21E:F7FF:FEAC:4A63, FastEthernet0/1 
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OI  2002::/64 [110/1001] 
     via FE80::21E:F7FF:FEAC:4A63, FastEthernet0/1 
R8 
ipv6 unicast-routing 
 
interface Tunnel0 
 no ip address 
 ipv6 address 2002::1/64 
 ipv6 ospf 1 area 1 
 tunnel source 9.0.0.2 
 tunnel destination 9.0.0.1 
 tunnel mode ipv6ip 
 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 9.0.0.2 255.255.255.0  
 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 11.0.0.1 255.255.255.0 
 ipv6 address 11::1/64 
 ipv6 ospf 1 area 1 
 
router ospf 1 
 network 9.0.0.0 0.0.0.255 area 1 
 network 11.0.0.0 0.0.0.255 area 1 
 
ipv6 router ospf 1 
 router-id 4.4.4.4 
  
 
R8#sh ipv6 route 
OE2 ::/0 [110/1], tag 1 
     via FE80::900:1, Tunnel0 
OI  7::/64 [110/1781] 
     via FE80::900:1, Tunnel0 
OI  8::/64 [110/1001] 
     via FE80::900:1, Tunnel0 
OI  40::1/128 [110/1001] 
     via FE80::900:1, Tunnel0 
O   50::1/128 [110/1] 
     via FE80::21E:F7FF:FEAC:4821, FastEthernet0/1 
R9 
ipv6 unicast-routing 
 
interface Loopback0 
 ip address 50.0.0.1 255.255.255.255 
 ipv6 address 50::1/128 
 ipv6 ospf 1 area 1 
 
interface FastEthernet0/1 
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 ip address 11.0.0.2 255.255.255.0 
 ipv6 address 11::2/64 
 ipv6 ospf 1 area 1 
 
router ospf 1 
 network 11.0.0.0 0.0.0.255 area 1 
 network 50.0.0.0 0.0.0.255 area 1 
 
ipv6 router ospf 1 
 router-id 5.5.5.5 
 
R9#sh ipv6 route 
OE2 ::/0 [110/1], tag 1 
     via FE80::21F:9EFF:FE59:CF43, FastEthernet0/1 
OI  7::/64 [110/1782] 
     via FE80::21F:9EFF:FE59:CF43, FastEthernet0/1 
OI  8::/64 [110/1002] 
     via FE80::21F:9EFF:FE59:CF43, FastEthernet0/1 
     via FastEthernet0/1, receive 
OI  40::1/128 [110/1002] 
     via FE80::21F:9EFF:FE59:CF43, FastEthernet0/1 
     via Loopback0, receive 
O   2002::/64 [110/1001] 
     via FE80::21F:9EFF:FE59:CF43, FastEthernet0/1 
 
 
 


