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Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou multimediálních úloh pro virtuální laboratoř počítačových sítí 

Virtlab. Vytvořené úlohy se zabývají problematikou počítačových sítí.  Ke každé úloze je vypracován 

teoretický úvod k dané problematice. Další částí práce je rozšíření virtuální laboratoře počítačových 

sítí Virtlab o možnost vkládání multimediálního obsahu.  Technologie použité v této práci jsou 

převážně z oblasti tvorby animace a webdesignu.
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Abstract

This bachelor thesis deals with creation of multimedia tasks for a virtual laboratory of computer 

networks Virtlab.Each task has elaborate theoretical introduction to the subject. Another part of this 

work is an extension of a virtual laboratory of computer networks Virtlab the possibility of inserting 

multimedia content. Technology used in this work are mostly from the area of animation and 

webdesign. 

Key words

tasks for virtlab , virtlab, OSPF,  Dijkstra's algorithm, VLAN, VTP, RIP, STP



Seznam použitých zkratek a symbolů

OSPF - Open Shortest Path First

IP - Internet Protocol

IGP - interior gateway protocol

IETF - Internet Engineering Task Force

IGRP - Interior Gateway Routing Protocol 

VLAN - Virtual Local Area Network

VTP - VLAN Trunking Protocol

RIP - Routing Information Protocol 

BPDU - Bridge Protocol Data Units

TCN - Topology Change Notification

MAC - Media Access Control 

TCN - Topology Change Notification

TCA -  Topology Change Notification Acknowledgment 

STA - Spanning Tree Algorithm 

XML - Extensible Markup Language 

RELAX NG - REgular LAnguage for XML Next Generation 

STP - Spanning Tree Protocol

http://cs.wikipedia.org/wiki/Open_Shortest_Path_First
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Úvod

Důležitou částí dnešních studijních materiálů představují multimediální prvky. Tyto prvky 

přispívají k oživení textu, působí na více smyslů současně, podporují způsob učení se. Lidé přijímají 

inforamce více smysly současně. Ve školním prostředí je téměř 80 % informací předáváno zvukem. 

Multimedia se snaží tento deficit odstrani a působit více i na lidký zrak.

V první kapitole se zabývám použitými nástroji, které mi umožnily vytvořit multimediální 

obsah.

Další část se zabývá problematikou vytvořených úloh a stručným popisem výsledné animace.

Poslední a pro práci podstatnou částí je popis webového rozhranní virtuální laboratoře 

počítačových sítí Virtlab, konrétně části rozšiřující možnost vkládání animací, jejich editací a 

zobrazení uživateli.



 1 Použitý software

 1.1 Macromedia Flash

Jedná se o nástroj schopný vytvářet vektorové animace a současně umožňuje přiložit 

zvukovou stopu k vytvořeným animacím. Oproti bitmapové ma vektorová grafika dvě hlavní výhody. 

První je ta, že při zvětšování či zmenšování nedochází ke ztráty ostrosti a kvality a druhou výhodou je 

- pro web docela podstatnou - je ta, že velikost výsledného souboru je řádově nižší než např. u 

animovaného gifu. 

Několik výhod technologie FLASH 

Výhod technologie FLASH je mnoho, vyjmenujme si jen ty nejdůležitější: 

• Oproti animaci vytvořene v gifu je animace vytvořená pomocí technologie FLASH řádově 

menší.

• Možnost uzamknutí vytvořeného souboru – animace nejde jednoduše otevřít a nikdo si 

nemůže prohlédnout zdrojový kód, jak je dnes možné u HTML stránek, kde si je kdokoli může 

zobrazit a modifikovat dle vlastní potřeby.

• MP3 komprese – pokud používáme zvuku či hudbu v animaci, můžeme zvukovou stopu 

přiložit ve fromátu MP3, to nám pomůže docílit výrazného zmenšení výsledné velikosti 

souboru. 

• Technologie FLASH umožňuje Streaming, neboli možnost přehrávání souboru při jeho 

současném stahování. 

• Spustitelný exe soubor – animace FLASH může být uložne jako samostatný .exe soubor, který 

se potom může spouštět bez potřeby instalace přehrávače pro FLASH. Výhoda je jasná - 

umožní to například umístit firemní prezentaci na CD a snadno ji tak prezentovat třeba na 

tiskové konferenci, pokud používáme prostředí Windows.

Podpora prohlížečů

Pokud prohlížeč otevře stránku obsahující FLASH animaci (tedy soubor s příponou swf), 

prohlížeč tuto animaci zobrazí pomocí zásuvného modulu (plug-in).Jestliže není plug-in naistalovaný, 

tak je tato možnost automaticky nabídnuta přesměrováním na stránky www.macromedia.com, kde si 

jej můžete zdarma stáhnout. 

Pokud požíváme prostředí Linux, je potřeba rozšiření stáhnout a nainstalovat ručně.

http://www.macromedia.com/


Systémové požadavky

Minimální hardwarové nároky

Tabulka 1: Hardwarové požadavky FLASH 10.2

Softwarové nároky

Tabulka 2: Softwarové požadavky FLASH 10.2

Softwarové nároky jsou uváděný výrobcem v době uvedení produktu na trh. 

 1.2 Záznam zvuku

Pro zaznamenání zvuku(konrětně hlasu), který byl následně přidán k animacím, byl použit 

software od firmy Microsoft, dodáváný jako součást všech operačních systémů Windows. Jedná o 

nástroj Záznam zvuku verze 5.1 (sestavení 2006.xpsp.080413-2111Servis Pack 3).

Mac OS X

Procesor
Paměť 128 MB  RAM 256 MB RAM 512 MB RAM

128 MB RAM 128 MB RAM 128 MB RAM

Microsoft® Windows® Linux® and Solaris™

Intel Pentium 4 2.33GHz, Athlon 
64 2800+ nebo rychlejší

Intel Core™ Duo 1.33GHz nebo 
rychlejší

Intel Pentium 4 2.33GHz, AMD 
Athlon 64 2800+  nebo rychlejší

Paměť grafické 
karty

Platforma Operační systém Prohlížeč

Windows

Solaris Mozilla Firefox 3.0 and above

Windows 7, 
Windows Vista®, 
Windows XP, 
Windows Server® 2008, 
Windows Server 2003 

Internet Explorer 6.0 a předchozí, 
Mozilla Firefox 3.0 a předchozí, 
Google Chrome 2.0 a předchozí, 
Safari 4.0 a předchozí, 
Opera 9.5 a předchozí, 
AOL 9.0a předchozí

Mac OS4

Mac OS X 10.6, 
Mac OS X 10.5, 
Mac OS X 10.4 (Intel) 

Safari 4.0 and above, 
Mozilla Firefox 3.0 a předchozí, 
Google Chrome 2.0 a předchozí, 
Opera 9.5 and above, 
AOL Desktop for Mac 1.0 a předchozí

Linux5

Red Hat® Enterprise Linux 
(RHEL) 5 nebo starší, 
openSUSE® 11 nebo starší, 
Ubuntu 9.10 nebo starší

Mozilla Firefox 3.0 a předchozí, 
Google Chrome 2.0 a předchozí 

Solaris™ 106



Podporované formáty

Zvolen byl formát .wav z důvodu jeho srozšířenější podpory v editačních nastrojích.

Tabulka 3: Záznam zvuku – podorované formáty

 1.3 Wave editor

Pro editaci a úpravu zvukové stopy jsem zvolil jednoduchý, avšak praktický program Wave 

editor verze 3.1.0.0. Je vhodný především pro  začátečníky a umí provádět základní úpravy, jako je 

funkce: vyjmutí, kopírování, vkládání a mazání částí záznamu, což je pro vytvořené animace 

dostačující. Výstupem je soubor o stejné kvalitě jako byl zaznamenán.

WMA 96 kb/s 44,1 kHz 3,5 megabajtů (MB)

.wav 96 kb/s 44,1 kHz 51 MB

Typ zvukového 
souboru

Přípona 
souboru

Bitová 
frekvence 

(kb/s)
Vzorkovací 
frekvence

Průměrná velikost 
souboru pro 5 minut 

záznamu zvuku
Windows Media 
Audio
forma zvukového 
formátu WAVE



 2 Multimediální úlohy

 2.1 OSPF – Dijkstrův algoritmus

 2.1.1 OSPF

OSPF je směrovací protokol vyvinutý pro účely dynamického směrování v IP sítích. Byl 

vyvinut jako IGP skupinou IETF. Pracovní skupina byla založena v roce 1988 za účelem navrhnout 

IGP založeném na nalezení nejkratší cesty – SPF algoritmu a jeho využití v intetnetu. Podobně jako u 

protokolu IGRP, OSPF byl vytvořen proto, že v polovině osmdesátých let byl RIP stále problémový s 

obsluhováním velkých, heterogenních vnitřních sítí. OSPF byl odvozen z několika oblastí výzkumu, 

zahrnujících Boltův, Beránkův a Newmanův SPF algoritmus vyvinutý v roce 1978 pro ARPANET.[3]

OSPF má dvě základní vlastnosti. První je, že protokol je otevřený, což znamená, že jeho 

specifikace je ve veřejné doméně. Specifikace OSPF je publikována jako Request For Comments 

(RFC) 1247. Druhá hlavní charakteristikou je, že OSPF je založen na algoritmu SPF, který je 

někdyoznačován jako  Dijkstrův algoritmus, pojmenovaný po osobě, která má zásluhu na jeho 

vytvoření. 

OSPF je link-state směrovací protokol, který vyzývá všechny routery ve stejné hierarchické 

oblasti k zasílání link-state oznámení (LSA). Ta obsahují informace o připojených rozhraní, hodnotu 

metriky a další. Jakmile OSPF routery nahromadí veškeré informace, použijí SPF algoritmus pro 

výpočet nejkratší cesty ke každému uzlu. Na rozdíl od RIP, OSPF mohou působit v rámci hierarchie. 

Největší jednotka v rámci hierarchie je autonomní systém (AS), což je sbírka sítí v rámci společné 

správy, které sdílejí společnou strategii směrování. 



 2.1.2 Dijkstrův algoritmus

Dijkstrův algoritmus je algoritmus pro nalezení všech nejkratších cest ze zadaného uzlu do 

zbylých uzlů grafu, který neobsahuje záporně ohodnocené hrany. Vymyslel jej nizozemský informatik 

Edsgerem Dijkstra a to v roce 1959. 

Na Dijkstrův algoritmus lze pohlížet jako na zobecněné procházení grafu do šířky, při kterém 

se vlna nešíří na základě vzdálenosti definované jako počet hran od zdroje, ale jako vzdálenost od 

zdroje. Tato vlna proto zpracovává jen ty uzly, k nimž již byla nalezena nejkratší cesta. 

Algoritmus si uchovává všechny uzly v prioritní frontě řazené dle vzdálenosti od zdroje - v 

první iteraci má zdroj pouze vzdálenost 0, ostatní uzly mají nekonečno. Algoritmus v prvním kroku 

vybere z fronty uzel s nejvyšší prioritou (nejnižší vzdáleností) a zařadí jej mezi zpracované uzly. 

Následně projde všechny jeho potomky, kteří nebyli doposud zpracován a přidá je do fronty, pokud 

tam nejsou již obsaženi, a ověří, zda-li nejsou blíže zdroji, než byli před zařazením právě vybraného 

uzlu mezi zpracované. To znamená, že pro všechny potomky ověřuje: 

vzdálenost(zpracovávaný)+délkaHrany(zpracovávaný potomek)<vzdálenost(potomek)

• Jestliže nerovnost platí, nastaví potomkovi novou vzdálenost a předek je označen jako 

zpracovávaný uzel.

• Algoritmus je ukončen v okamžiku, kdy jsou zpracovány všechny uzly (tzn. prioritní fronta je 

prázdná). 

Dijkstrův algoritmus se dá použit jen tehdy, pokud graf obsahuje pouze nezáporně ohodnocené 

hrany, protože jinak by nebyl schopen garantovat, že při zpracování uzlu byla již nalezena nejkratší 

možná cesta. Pro grafy, které obsahují záporně ohodnocené hrany, se obvykle používá pomalejší 

Bellmanův-Fordův algoritmus.



Složitost

Složitost závisí na implementaci prioritní fronty. Pokud ji implementujeme pomocí sekvenčního 

vyhledávání je složitost algoritmu O(∣U∣)2
, při použití binární haldy O(∣H∣log2(∣U∣))

 2.1.3 Vytvořená animace
Animace se zabývá hledánim nejkratších cest ke všem vrcholům. V každém kroku je vrchol 

ohodnocen hodnotou, která udáva jeho vzdálenost od počátku. Cílem animace je co nejsrozumitelněji 

seznámit posluchače jak konrétně Dijkstrův algoritmus pracuje.

Obr.2.1.1 Počáteční stav gafu

Obr.2.1.2 Finální podoba grafu



 2.2 VLAN

 2.2.1 Teorie VLAN

Virtuální LAN, obyčejně známá jako VLAN, je skupina hostitelů se společným souborem 

požadavků, které komunikují, jako by byly připojené do stejné vysílací domény, bez ohledu na jejich 

fyzické umístění. VLAN ma stejné atributy jako fyzická LAN, to umožňuje, že koncové stanice 

mohou být seskupené, ikdyž nejsou umístěné na stejném přepínači. Překonfigurování sítě může být 

vykonané pomocí softwaru namísto fyzického přemístění zařízení. [1]

Jednoduše řečeno pomocí VLAN můžeme docílit stejného efektu, jako když máme skupinu 

zařízení připojených do jednoho (několika propojených) směrovače a druhou skupinu do jiného 

(jiných) směrovače. Jde o dvě nezávislé sítě, které spolu nemohou komunikovat (jsou fyzicky 

odděleny). Pomocí VLAN můžeme takovéto dvě sítě vytvořit na jednom (nebo několika propojených) 

přepínači.       

Obr.2.2.1 Porovnání tradičního přístupu návrhu sítí LAN a segmentování sítí pomocí VLAN

                                                                                                                                            

V praxi samozřejmě často potřebujeme komunikaci mezi těmito sítěmi. S VLAN můžeme 

pracovat stejně jako s normálními sítěmi. Tedy použít mezi nimi směrování. Často se dnes využívá L3 

směrovač(směrovač, který funguje na třetí vrstvě OSI) pro inter-VLAN routing - směrování mezi 

VLAN. 



Pro různé VLANy bychom měli používat různé subnety. Pokud chceme mezi těmito VLANy 

routovat, tak je to nutné, stejně jako v případě, kdy chceme využít některé speciální funkce na 

směrovači.

 2.2.2 Proč vznikly VLANy

Technologie VLAN začala vznikat kolem roku 1995, ale zprvu se jednalo o různá proprietární 

řešení. V praxi se ale více rozšířily až před pár lety a to zejména ve středních a velkých sítích.

Hlavní důvody proč vznikly VLAN byly asi tyto:

• seskupování uživatelů v síti podle skupin či oddělení nebo podle služeb místo podle 

fyzického umístění a oddělení komunikace mezi těmito skupinami 

• snížení broadcastů jsou posílány do menších sítí

• zmenšení kolizních domén ve srovnání s použitím hubů

 2.2.3 Jaké jsou praktické výhody VLAN

• snížení dopadu propagace broadcastů - hlavní výhodou VLAN je vytvoření více menších 

broadcastových domén. Tedy zlepšení výkonu sítě snížením záplav broudcastů

• zjednodušená správa – k přesunu zařízení do jiné sítě stačí překonfigurovat zařazení do 

VLAN, tedy správce konfiguruje SW (zařazení do VLAN) a ne HW (fyzické přepojení) 

• zvýšení zabezpečení - oddělení komunikace do speciální VLAN, kam je umožněn jen řízený 

přístup. Toho se dá samozřejmě dosáhnout použitím samostatných přepínačů€ (ale často se 

toto uvádí jako bonus VLAN. 

• oddělení speciálního provozu - dnes se používá řada provozů, které nemusí být propojeny do 

celé sítě, ale přesto je potřebujeme dostat na různá místa, navíc nechceme, aby nám 

ovlivňovaly běžný provoz. Příkladem je například IP telefonie, komunikace mezi AP v 

centrálně řízeném prostředí, management (zabezpečení správcovského přístupu k zařízením). 

Například pro IP telefonii, kde je použití VLAN naprosto běžné, nám stačí jediná zásuvka, 

kam přivedeme VLAN pro telefonii i VLAN s přístupem do sítě a v telefonu se komunikace 

rozdělí. Navíc VLANy můžeme použít spolu s QoS pro zaručení kvality komunikace (zaručení 

pásma). 

• snížení HW - samozřejmě se nám nesnižuje potřebný počet portů (až na speciální případy 

jako IP telefonie), ale tím, že mohou být různé podsítě na stejném přepínači jej můžeme lépe 

využít (například pro propojení tří zařízení nepotřebujeme speciální přepínač, který má běžně 

8 portů). 



 2.2.4 Komunikace mezi více přepínači

Problém je, aby se informace o zařazení do VLANy neztratila při přechodu na jiný přepínač, tedy 

abychom v celé naší síti mohli využít stejné VLANy a nezáleželo, do kterého přepínače je zařízení 

připojeno. 

Za tímto účelem vznikl standard IEEE 802.1q, který využívá značkování rámců. Komunikace 

se značkuje jen ve chvíli, kdy je to třeba. Značkování se nepřidává, pokud komunikace probíhá pouze 

v rámci jednoho přpínače a k němu připojených zařizení. Jestliže chceme zachovat VLAN informaci a 

poslat komunikaci dalšímu přepínači, tak ji označíme. Odchozí komunikace se potom značkuje na 

portu, kterému se říká trunk port. Z důvodu, že přenásí více (vybraných) VLAN dochází k označení, 

aby je mohl odlišit. Spojení dvou trunk portů se říká trunk nebo trunk link. 

 2.2.4.1 Příklad značkování
Aby přepínače mohl přepínat rámce, potřebuje znát při jejich směrováni příslušnost k 

jednotlivým VLAN sítím. Dle této informace mohou rozhodnout na které výstupní porty se rámce 

zašlou. Informace o příslušnosti rámacu k jednotlivým VLAN sítím jsou k rámcům přidány ve formě 

speciálních značek (tagů).

 Značky moho také dále nést:

• informace o uživatelsky přiřazené prioritě

• řídící informace pro sourcerouting

• informaci o formatu MAC adresy

Do původního ethernetového rámce(ale i do jiných technologií) přibylo 32 bitů a rámec vypadá 

následovně.

Originální rámec

Upravený rámec pomocí 802.1q 

Tvar 802.1q tagu 

Cílová adresa Zdrojová adresa 802.1q tag Délka/Typ DATA

TPID Priorita CFI VID

Cílová adresa Zdrojová adresa Délka/Typ DATA



Význam jednotlivých polí u 802.1q tagu je následovný:

• VLAN protocol ID je šestnáctibitový identifikátor rámce, který obsahuje hodnotu 0x8100. Pro 

zařízení VLAN je to identifikace toho, že následující dva bajty obsahují informace o VLAN.

• Priority obsahuje tří bitovou hodnotu uživatelské priority rámce. Priorita rámce je informace 

pro přepínače o tom, do které fronty Class of Service se má rámec zařadit.

• Canonical Format Indicator definuje v jakém pořadí jsou přenášeny bity v rámci (vzahuje se 

až na vnitřní část rámce). Kanonickým tvarem je little endian (ten je používán v ethernetu), 

nekanonickým je big endian (používaný v Token Ringu a FDDI). 

• VLAN Identifier dvanáctibitové číslo pro zaznamenání čísla VLANu. [2]

 2.2.5 Vytvořená animace

Cílem animace je názorná ukázka komunikace mezi počítači. Pro názornost byly využity dvě 

virtuální sítě a šest počítačů.(Obrázek 2.2.5) Barevná označení spojení nám odlišují dvě různé virtuální 

sítě. Posluchač se dozví, jakým způsobem probíhá plnění jednotlivých přepínacích tabulek, kdy 

probíhá  značkování a následovné odznačkování.

V příkladu byly požity následující požadavky:

• Pomocí ARP dotazu se zjistí MAC adresa cílového zařízení. Jedná se o „MAC broadcast“, kdy 

PC které nezná MAC adresu k IP adrese vyšle dotaz, které  PC s jinou IP adresou než je adresa 

dotazu zahodí. V dotazu se posílá MAC adresa PC které dotaz posílá.

• Ping umožňuje prověřit funkčnost spojení mezi dvěma síťovými rozhraními  v počítačové síti, 

která používá rodinu protokolů  TCP/IP.

Obr.2.2.5 Zapojení VLAN



 2.3 VTP

 2.3.1 Teorie VTP

VTP je Cisco proprietární protokol 2. vrstvy, který ulehčuje práci s VLAN. Konrétně 

vytváření, údržbu, konfiguraci a mazání virtuálních sítí. Je vhodný obvzláště pro sítě s větším počtem 

přpínačů. Umožňuje konfigurovat přpínač/přepínače takovým způsobem, že ten dále rozšíří informace 

o spravovaných VLAN. [1]

• Přes VTP po trunk lince dalším přepínačům(funguje pouze přes trunk).

 2.3.2 Rozdíly mezi VTP verzemi

VTPv2 přidává oproti VTPv1 tyto funkce:

• Podpora pro TokenRing VLANs.

• Podpora neznámých TLV ve VTP zprávách (VTPv2 tyto TLV uloží a přepošle, i když jim 

nerozumí, VTPv1 je zahodí).

• VTPv2 Transparent přepínač přposílá VTP zprávy bez kontroly názvu domény nebo verze.

• Kontrola konzistence VLAN databáze se realizuje pouze při konfiguračním zásahu, nedělá se 

při přijetí VTP zpráv.

VTPv3 přidává oproti VTPv2 tyto funkce:

• Podpora extended-range VLANs, Private VLANs.

• Zlepšená autentifikace.

• Ochrana proti nechtěnému přepsání domény.

• Možnost deaktivovat VTP na vybraném portě.

 2.3.3 Výhody použití VTP

• Zjednodušený a konzistentní management VLAN napříč přepínanou sítí.

• Ulehčení monitorování stavu VLAN.

• Dynamické reportování aktuálních změn v konfiguraci VLAN sítí.



 2.3.4 VTP doména

VTP doména  je tvořena jedním nebo více síťovými zařízeními, která mají nastaveno stejné 

jméno domény a jsou propojeny pomocí trunku. Přepínač se může nacházet pouze v jedné doméně.

 2.3.5 VTP módy

Server

• Může vytvářet, modifikovat a mazat VLAN a VLAN konfigurační parametry pro celou VTP 

doménu.

• Zpracovává řijaté VTP zprávy pro danou doměnu.

Client

• Nemůže vytvářet, modifikovat a mazat VLAN ani VLAN parametry.

• Přebírá, zpracovává VLAN info od VTP serveru/serverů z dané domény, která je členem a 

přeposílá je dál přes trunk porty.

Transparent

• Přeposílá VTP zprávy, ale ignoruje informace v nich obsažené pro danou VTP doménu.

• Může vytvářet, modifikovat a mazat VLAN a VLAN konfigurační parametry, ale s lokální  

platností.

• Má vždy VTP číslo 0.

Off

• Ignoruje VTP.

Propagování VTP informací

VTP používá dva druhy VTP zpráv (advertisements):

• Požadavky od VTP klientů, kteří chtěji informace při bootování.

• Odpovědi(a inzerce) od VTP serverů.



 2.3.6 Typy VTP zpráv

Summary advertisements

• VTP sever posílá sumárně VLAN info každých pět minut nebo pokud proběhla změna VLAN 

databáze.

• Klient ji zašle po zapnutí a nabootování.

• Obsahuje VTP verzi,  doménové jméno, konfigurační revizní číslo, časovou značku a kolik 

subset advertisements bude následovat. Struktura zprávy je vidět na obrázku 2.3.1.

Obr.2.3.1 Summary advertisements

Subset advertisements

• Následuje za Summary  advertisements při změnách ve VLAN.

• Obsahuje detailní informace o VLAN-ech, kterým se změnil nějaky parametr. (Obrázek 2.3.2)

Obr.2.3.2 Subset advertisements

Advertisement requests

• Používá jej klient na vyžádání VLAN info jakmile je přijat update s vyšším VTP číslem než je 

zapamatované nebo pokud byl přepínač resetován, a nebo pokud na něm byla konfiguračně 

změněna doména.



Konfigurační revizní číslo
Je  to 32-bitové  číslo,  které  udává  úroveň  revize  pro  paket  VTP.  Každé  zařízení  sleduje 

konfigurační  revizní číslo, které mu bylo přiděleno. Většina paketů obsahují  konfigurační revizní 

číslo odesílatele. Tato informace se používá za účelem zjištění, zda obdržená informace je novější než 

současná verze. Pokaždé, když dojde ke změně, je revizní číslo zvýšeno o jedničku. 

 2.3.7 Vytvořená animace

Cílem  animace  je  seznámit  posluchače  jakým  způsobem  probíhá  nastavení  a  následná 

komunikace mezi serverem a klientem.  Animace je zaměřena na tyto situace:

• Na severu máme nastavenou doménu, ale na klientovi nikoliv.

• Na severu máme nastavené heslo, ale na klientovi nikoliv.

• Jakým způsobem probíhá inkrementace revizního čísla.

Obr.2.3.3 VTP - implicitní nastavení



 2.4 RIP

 2.4.1 Úvod do RIP

RIP (Routing  Information  Protocol)  je  směřovací  protokol  umožňující  komunikaci  mezi 

směrovači. Jedná se o dosud nejstarší používaný routovací protokol – dnes je ještě využíván v menších 

sítích pro svou nenáročnou konfiguraci a jednoduchost.  Patří mezi IGP, to znamená, že uskutečňuje 

směrování uvnitř autonomního systému. Byl  vyvinut  firmou Xerox v roce 1981.

 2.4.2 Změny směrování

RIP posílá zprávy o aktualizaci (routing-update messages) v pravidelných intervalech, a nebo 

pokud dojde ke změně topologie sítě. Jakmile směrovač přijme sněrovací aktualizaci, která obsahuje 

změny na vstupu,dojde k aktualizace jeho směrové tabulky, a tím odráží novou cestu. Hodnota metriky 

pro danou cestu je zvýšená o jedna, a odesílatel je určen jako následující skok. RIP směrovač udržuje  

pouze nejlepší cestu(což je cesta s nejnižsí hodnotou metriky) k cíli. Po aktualizaci směrovací tabulky 

začne směrovač ihned vysílat aktualizovanou směrovací informaci ostatním směrovačum v síti. Tyto 

aktualizace jsou posílány nezávisle oproti plánované aktualizaci.

 2.4.3 RIP metrika

Protokol RIP používá jednoduchou metriku směrování počet přeskoků (hop count), který měří  

vzdálenost mezi zdrojem a cílem sítě.  Je  to počet směrovačů na  cestě  k  cíli.  Nejnižší  metrika  je 

přímé  propojení  sítě  ke  směrovači  a  nejvyšší  je  15.  Vyšší metrika (16) označuje neplatnou cestu. 

Limit je tedy omezen na 15 směrovačů. Princip funguje tak, že při každém přeskoku na cestě k cíli je 

přiřazena metrika – hop count value, běžně to je hodnota 1. Jestliže směrovač obdrží aktualizaci cesty, 

která se změnila,  dojde ke zvýšení metriky o 1, a vloží adresu sítě do směrovací tabulky. IP adresa 

odesílatele je použita jako nejbližší přeskok.

 2.4.4 Stabilita protokolu

Protokol RIP předchází vzniku směrovacích smyček. Maximální počet přeskoků v jedné cestě 

je limitován na 15. Jakmile směrovač obdrží update, který obsahuje nový nebo změněný záznam, a ten 

způsobí,  že dojde ke zvýšení  metriky na nekonečno (což je 16),  je  cílová síť  shledána nedostupnou. 

Stinná stránka téhle vlastnosti je, že maximální počet přeskoků v síti je limitován na méně než 16.



 2.4.4.1 Ochrana proti smyčkám

• Hranice  zvyšování  metriky – nekonečno  =  16  – při  šestnáctém  přeskoku  dojde k zahození 

informace s touto metrikou

• Split horizont – směrovač neposílá informace zpět do sítě, ze které je získal

• Poison  reverse – směrovač  posílá  do  každého  rozhraní  informace  o  všech  cestách, ovšem 

u této cesty (ze které informaci získal) nastaví metriku na 16 a propaguje ji jako nedostupnou

• Hold down – směrovač  po  obdržení  nové  informace  o  nedostupnosti  sítě  po  určitou dobu 

nebere v potaz žádné další informace o této síti – eliminace smyček [2]

 2.4.5 Formáty paketů

 2.4.5.1 RIP v1 paket

• Čísla udávají velikost jednotlivých polí v bytech

A = Command B = Version Number

C = Zero D = Adress Family Identifier

E = Address F = Metric

• Command - určuje, zda-li se jedna o požadavek nebo odpověď

• Version Number - specifikuje použitou verzi RIP

• Zero - nevyužito

• Adress Family Identifier  - určuje, jakou adresu rodina používá

  -  RIP je určen pro přepravu informací  o  směrování  pro několik  

       různých protokolů

• Address - specifikuje IP adresu pro vstup

• Metric – indikuje, kolik skoků bylo překročeno během cesty k cíli

1 1 2 2 2 4 4 4 4
A B C D C E C C F



 2.4.5.2 RIP v2 paket

• Čísla udávají velikost jednotlivých polí v bytech

• Command - určuje, zda-li se jedna o požadavek nebo odpověď

• Version Number - specifikuje použitou verzi RIP

• Unused – hodnota nastavena na 0

•  Adress Family Identifier  - určuje, jakou adresu rodina používá

  -  RIP je určen pro přepravu informací  o  směrování  pro několik  

       různých protokolů

• Route tag - poskytuje metodu pro rozlišení mezi vnitřními cestami (naučené pomocí RIP) a 

        vnějšími cestami (získaných z jiných protokolů)

• IP Address - specifikuje IP adresu pro vstup

• Subnet Mask  - obsahuje masku podsítě 

          - pokud je toto pole nulové, nebyla specifikována žádná maska 

• Next hop - Označuje IP adresu dalšího směrování paketů

• Metric – indikuje, kolik skoků bylo překročeno během cesty k cíli  

1 1 1 2 2 4 4 4 4

Command Version Unused Metric
Adress Format 

Identifier 
Route 
Tag 

IP 
Adress

Subnet 
Mask

Next 
Hop



 2.4.6 Vytvořená animace

Cílem animace je seznámit posluchače jakým způsobem probíhá výměna žádostí a odpovědí 

mezi směrovači za účelem získání nových cest. Pro jednoduchost bylo použito zapojení dvou počítačů 

a dvou routerů. (Obrázek 2.4.1) 

Obr.2.4.1 RIP - zapojení



 2.5 STP

 2.5.1 Úvod do STP

Spanning-Tree protokol  definován normou IEEE 802.1d je řídící protokol,  který předchází 

vzniku nežadoucích smyček na druhé vrstvě  iso/osi  referenčního modelu.  Aby síť  Ethernet  řádně 

fungovala, může existovat pouze jedna aktivní cesta mezi dvěma stanicemi. Smyčky se vyskytují v 

sítích z různých důvodů. Nejčastějším důvodem je záměrná snaha o redundanci –  redundantní síťové 

topologie zajišťují, že při výpadku jednoho bode fungování sítě pokračovat. Tato propojení představují 

fyzické smyčky v síti. Je potřeba zajistit, aby síť s fyzickými smyčkami vznikla topologie bez smyček.  

K tomu slouží spanning-tree algoritmus – algoritmus použitý na vytvoření sítě bez logických smyček.

[1]

STP je technologie, která umožňuje přepínačům komunikovat mezi sebou a objevovat fyzické 

smyčky v síti. Protokol pak definuje algoritmus, který přepínače používají k vytvoření topologie, která 

neobsahuje smyčky. Jinými slovy vytváří stromovou strukturu, která se klene nad celou druhou 

vrstvou sítě.

 2.5.2 Problémy smyček

Smyčky nám mohou způsobit následující problémy:

• Broadcastová bouřka - broudcast nebo multicast jsou přenesené na všechny porty, kromě toho 

ze kterého přišel. Pokud jsou v segmentu dva přpínače, budou oba šířít požadavek a odpověď 

na broudcast, tím se vytvoří smyčka. Tento proces bude pokračovat do doby, dokud nebude 

jeden z nich odpojený. Při této činnosti bude síť extrémě pomalá, případně spadne.

• Viacnásobné vysílání rámce - v redundantích sítích bez eliminace smyček je možné, že 

koncové zařízení přijme vícekrát stejný rámec.

• Media access control database instability – v redundantních přepínaných sítích bez 

eliminovaných smyček je možné, že se přepínače naučí špatné informace. Přepínač se může 

špatně naučit, že MAC adresa je na jednom portu ale ve skutečnosti je na jiném portu.



 2.5.3 Určení nejkratší cesty

Cesta se vybírá na základě rychlosti linky, ohodnocení vytvoří na základě stromové struktůry, 

cesty s nižší rychlostí jsou blokovány.

-K tomu slouží Bridge Protocol Data Unit (BPDU) - zprávy posílané přepínači, které umožňují 

formátovat logickú topologii bez smyček.

-Obsahují Bridge ID (BID), výchozí hodnota je 32768 a MAC adresy. Přepínač, který má nejnižsí BID 

se stavá tzv. root přepínačem.

- Zprávy BPDU jsou posílané každé 2 sekundy. Na začátku komunikace se používají konfigurační 

BPDU, následně Topology Change Notification – TCN BPDU (oznamují změnu v síťové topologii) a 

Topology Change Notification Acknowledgment – TCA BPDU (potvrzující TCN zprávy).

Informáce obsáhnuté v BPDU umožňují:

• vybrat jeden prepínač, který bude tzv. rootpřepínačem pro spanning-tree

• výpočet najkratší cesty                                                         

• vybrat root port k root přepínači

Formát zprávy BPDU

• Protocol ID - vždy obsahuje hodntou 0                                                                                        

• Version - typ BPDU zprávy                                    

- configurační BPDU = 0×00 

- TCN BPDU = 0×80 

• Flags - udává obsah BPDU v případě změny topologie

• Root ID - udává ID tzv. root přepínače

• Root Path Cost - udává náklady na cestu k tzv. root přepínači (podobně jako hop count)

- přpínače používají tuto hodnotu za účelem zjištění nejlepší přenosové cesty 

k tzv. root přpínači                                                                                               

• Bridge ID - ID přepínače, který odesílá zprávu

• Port ID - udává port, ze ktereho byla konfigurační zpráva zaslána

• Message Age - čas, který uplynul od doby co ttv. root přpínač poslal zpravu BPDU

         - každý přpínač zvýší hodnotu o 1 - v podstatě počet přeskoků k tzv. root  

         přpínači

• Maximum Time - tuto hodnotu potřebují ostatní přepínače, aby mohli určit staří BPDU zprávy

2 1 1 1 8 4 8 2 2 2 2 2

Version Message type Flags Root ID Bridge ID Port ID Message Age
Protocol 
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Forward 
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• Hello Time - časový interval pro další poslání BPDU zprávy z tzv. root přpínače

• Forward Delay - doba mezi jednotlivými stavy

Root Bridge

• jeho BID je nejnižší

• porty má ve stavu forwarding (kdy komunikují) a jsou typu designated 

• je kořenem vytvořeného stromu

• všechna rozhodnutí se dějí z jeho pohledu 

• je dobré zajistit, aby to byl nejvýkonější přepínač

Volba Root Bridge

První věc, kterou všechny přepínače v síti udělají, je rozpoznání root bridge. Výběr root bridge 

spočívá v tom, že  při prvním zapnutí prepínač vyšle BPDU zprávu se svým ID a MAC, ostatní 

přijmou tato data a zpracují je. Jakmile je ID číslo menší než jejich zaznamenané, změní ho na 

nejnižší, které obdržely. ID priorita jde ručne nastavit na menší číslo. 

 2.5.4 Stavy spanning-tree portů

Změny topologie v jedné části sítě jsou hned známy v druhé části sítě. Přepínač by neměl 

měnit stav portu z neaktivního na aktivní, protože by docházelo ke smyčkám. Každý port může přejit 

do jednoho z 5 stavů. (Obrázek 2.5.1)

Obr.2.5.1 STP - stavy portů



• Blocking state  - může pouze přijímat zprávy BPDU, ostatní data jsou zahozena

-trvá 20 sekund pokud blokování portu nezabraňuje vzniku smyčky

• Listening state - určuje, zda jsou nejaké cesty k root přepínači

            - stále sou zpracovávané pouze zprávy BPDU, ostatní data jsou zahozena

            - trvá 15 sekund

• Learning state - data ještě nejsou přenášena, ale učí se MAC adresy

• Forwarding state - v tomtu stavu jsou data přenašené a učí se MAC adresy

  - stále jsou zpracovávaně zprávy BPD

• Disabled state - port je vypnutý

 2.5.5 Typy portů

Jestliže není port nastaven na disabled, je jednotlivým portům na přepínači nastaven pomocí 

STP jeden ze tří typů.(Obrázek 2.5.2)

Obr.2.5.2 STP - typy portů

• root port – port s nejnižší cenou, linka přímo spojená s tzv. root přepínačem případně s 

nejkratší cestou k němu. 

• designated port – port, který připojuje segment a je členem STP topologie

• non-designated port – vyznačuje redundantí cestu, blokovaný port

Root a designated port jsou porty, které jsou ve stavu forwarding a posílají data. Non-designated port 

je ve stavu blocked, tudíž je blokující.



 2.5.6 Vytvořená animace

V animaci máme zapojené tři přepínače, u každého přepínačeznáme jeho ID.(Obrázek 2.5.3) 

Cílem je seznámit posluchače jakým způsobem probíha volba tzv. root přepínače a následné nastavení 

jednolivých portů jako typ root port, designated port a non-designated port.

Obr.2.5.3 STP - počatečni nastavení přepínačů

Na obrázku 2.5.4 mužeme vidět finální podobu po použití STP.

Obr.2.5.4 STP - konečné nastavení přepínačů



 3 Rozšiření systému Virtlab

Další částí práce je rozšíření stávající virtualní laboratoře počítačových sítí Virtlab. Bylo 

zapotřebí rozšířit část pro tvorbu úloh, aby bylo možné vkládat multimediální obsah k vytvářeným 

úlohám. Pro rozšiřeni bylu použity technologie z oblasti webdesignu.[4] 

Pro seznámení se s virtualní laboratoří počítačových sítí Virtlab jsem vycházel z diplomových 

a bakalařských prací, které se zabývaly rozšířením s popisem jednotlivých částí systému.[5] [6] [7] [8] 

[9] 

 3.1 Tvorba úloh

Na obrázku 3.1.1  můžme  vidět  jak  vypadá  stránka  pro  tvorbu úlohy.  Uživatel,  v  případě 

systému Virtlab se jedná o uživatele s privilegiem správce úloh, musí vyplnit dáné položky pro úlohu. 

Povinné  jsou  pouze  první  čtyři  položky Title(short),  Title(long),  Description  a  Duration.  K tomu 

abychom mohli přidat k úloze multimediální obsah bylo zapotřebí rozšiřit databázový systém MySQL.  

Jelikož ne vždy chceme, aby součástí úlohy byl multimediální obsah, bylo zapotřebí nastavit atribut 

Animation na hodnotu NULL.

Obr.3.1.1 Virtlab - Tasks - create



Uživatel  může  soubor  s  animací  nahrát  také  zvlášť.  K tomu  slouží  stránka  pro  vkládání 

souborů, kterou můžeme vidět na obrázku 3.1.2. Uživatel si pak zvolí, že se jedná o animaci a systém 

pak souboru přiřadí přislušný typ. Poté soubor nemusí nahrávat z disku, ale zobrazí se mu ve stránce  

pro vytvoření úlohy.

Obr.3.1.2 Virtlab - Files - upload

K zobrazení vytvořených úloh slouží stránka Tasks – display. Zde si vybereme skupinu, ke  

které je úloha přiřazena a následně jednotlivé úlohy. Příklad zobrazení úlohy je na obrázku 3.1.3. Zde  

si uživatel může zobrazit, případně si ji stáhnout. 

Obr.3.1.3 Virtlab - Files - display



Dalé je zde možnost editovat vytvořenou úlohu a změnit typ uložených souborů. Tato volba 

byla rozšířena o prvek Animation.(Obrázek 3.1.4)

Obr.3.1.4 Virtlab - Files - change

 3.2 Import a validace úlohy

Pro zjednodušení práce tvůrcům úloh existuje v systému funkce pro import úlohy ze souboru

(archívu).Je zapotřebí mít připravený archív s úlohou, který musí obsahovat soubor se jménem 

task.xml ve kterém je definována struktura úlohy a dále další soubory s definicí topologie, obrázkem 

topologie, zadáním, předkonfiguracemi a další.Souboru task.xml musí být validní vůči Relax 

schématu pro import úloh. Tato část byla obohacena o prvek animace a bylo uprveno Relax schéma.

Pro validaci xml struktury pro část Animaton při importu z úlohy byl použit jazyk RELAX 

NG.  Je  to jeden z mnoha jazyků pro popis struktury XML. Narozdíl  od  staršího DTD umožňuje 

použití datových typů. Můžeme například specifikovat, že jde o číslo nebo řetězec a navíc určit jeho 

minimální a maximální hodnotu. Soubor relax-ng používaný pro validaci impotované úlohy je součástí 

přílohy.



Závěr
Cílem této práce bylo vytvořit sadu pěti multimediálních úloh pro virtuální laboratoř 

počítačových sítí Virtlab. Druhou částí bylo rozšířeni Virtlabu o možnost importu úloh, jejichž součástí 

je multimediální obsah.

Podle požadavků vedoucího práce byly vytvořeny jednotlivé animace, které se zabývají 

vybranou problematikou.

Po seznámení se s virtuální laboratoří počítačových sítí Virtlab jsem provedl jeho rozšíření o 

požadovanou podporu importu úloh s využítím technologií tykajících se webdesignu a databazových 

systémů.

Přínos této práce spočívá v obohacení výuky o multimediální obsah, což studentům napomůže 

snáze pochopit problematiku řešeného úkolu. 
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Přílohy

Součástí práce je CDROM obsahující vytvořené animace. Dále soubory se zdrojovými kódy 

pro stránky, které byli rozšířeny v rámci systému Virtlab a relax schema pro validaci importovaných 

úloh.
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