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Abstrakt 

V úvodu se bakalářská práce snaží popsat základní rozdíly mezi směrovačem a přepínačem. A to 

v rámci fungování na vrsvách referenčního modelu ISO-OSI. Díky zmíněmému popisu je pak v práci 

popsán obecně L3 přepínač a na příkladě vysvětlena motivace, kvůli které vznikl. Jako konkrétní 

přepínač byl vybrán Cisco Catalyst 3560, kerý je následně podrobněji popsán a jsou představeny jeho 

funkce, ze kterých byly vybrány tři pro další popis. Jako první je popsána funkce Power over Ethernet. 

Zde kromě základní charakteristiky je popsán i proces navazování spojení a výběr výkonové třídy. Pro 

praktickou ukázku byl vybrán systém EnergyWise, díky kterému byla odzkoušena funkce Power over 

Ethernet v reálném zapojení. Jako druhá funkce byla vybrána možnost nastavení prioritizace rámců na 

2. vrstvě ISO-OSI. Pro lepší pochopení funkce byla popsána i možnost nastavení na 3. vrstvě. 

V praktickém zapojení je názorně ukázán vztah mezi funkcemi 2. a 3. vrstvy a popsána možnost jejich 

snadné základní konfigurace. Jako poslední funkce k popsání a praktické ukázce byla vybrána Private 

VLAN, která řeší možnost řízení přístupu do sitě jako služba 2. vrstvy ISO-OSI. 

Klíčová slova 

L3 přepínač, ISO-OSI, Cisco, Catalyst 3560, Power over Ethernet, EnergyWise, QoS, COS,PCP, 

802.1q, PVLAN 

Abstract 

The beginning of the thesis tries to describe the basic differences between a router and switch. And, in 

the functionality of layers of reference model ISO-OSI. Thanks to the aforementioned description is 

then generally desrcibe L3 switch and explained the example of motivation, it was founded. As a 

specific option was chosen the Cisco Catalyst 3560, which is then described in more details and 

presented its functions, of which three were selected for further description. The first function 

describes the Power over Ethernet. Here, in addition to the basic characteristics are describe as the 

process of making connections and performance class selection. For a practical demonstration has 

been chosen EnergyWise system, which was tested for the Power over Ethernet in real engagement. 

As the second feature was selected set of prioritization frameworks for 2. Layer of ISO-OSI. To better 

understand the function has been described the third option of setting layer as well. In practical circuit 

is shown the relationship between the function 2. and 3. layers, and discussed the possibility of simple 

basic configuration. The last function to describe and practical demonstration was selected Private 

VLAN, which addresses the possibility to control access to the network as service of 2. layer of ISO-

OSI. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
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ACL Access Control List Seznam přístupových práv 

AP Access Point Přístupový bod 

API Application Programming Interface 
Rozhraní pro programování 
aplikací 

ARP Address Resolution Protocol Protokol překlad adres 

CAM Content AddressableMemory Obsah Adresovatelné paměťi 

CDP Cisco Discover Protocol Protokol Cisco zařízení 

CLI Command Line Interface Příkazový řádek 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 
Protokol dynamické konfigurace 
hostitele 

DNS Domain Name systém Systém doménovýchjmen 

DSCP Differentiated Services Code Point Hodnota pro rozlišení služby 

IEEE 
Institute of Electrical and Electronics 
Engineers  

Institut pro elektrotechnické a 
elektronické inženýrství  

IP Internet Protocol Internetový protokol 

IPP Internet ProtocolPrecedence 
Prioritní hodnota internetového 
protokolu 

ISO International Standards Organization 
Mezinárodní organizace pro 
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ISP Internet Service Provider 
Poskytovatel internetového 
připojení 

L3 Layer 3 Vrstva 3 

MAC Media Access Control Identifikátor síťového zařízení  

OSI Open Systems Interconnection Propojení otevřených systémů 

PCP Priority Code Point Hodnota prioritního kodu 

PD Power Device Napájené zařízení 

PoE Power over Ethernet Napájení přes Ethernet 

PSE Power Sourcing Equipment Napjecí zdroj 

QoS Quality of Service Rezervace a řízení datového toku 

RSVP Resource Reservation Protocol 
Protoko k rezervaci síťových 
prostředků 

SDK Software Development Kit Prostředí pro vývoj aplikací 

SNMP Simple Network Management Protocol Jednoduchý síťový řídící protokol 

SRR Shaper Round Robin Profilový plánovací algoritmus 

TCP Transmission Control Protocol Vysílací kontrolní protokol 

ToS Type of Service Druh služby 

UDP User Datagram Protocol 
Protokol pro uživatelské 
datagramy 

VLAN Virtual LocalArea Network Virtuální lokální síť 

VoIP Voice over Internet Protocol Hlas přes internetový protokol 
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VTP VLAN Trunk Protocol 
Protokol pro přenos viirtuálních 
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1 Úvod 
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou funkcí L3 přepínače Cisco 3560. V první kapitole 

je vysvětlena základní funkce směrovače, přepínače a L3 přepínače. V kapitole je také popsána 

motivace vedoucí ke vzniku L3 přepínače. V druhé kapitole je představen L3 přepínač Cisco 

Catalyst 3560 v2 a je zde popsána vybraná část jeho funkcí. Třetí kapitola se zabívá funkcí 

Power over Ethernet. Je zde popsán standard 802.3af, způsob navázání spojení a určení 

výkonové třídy koncového zařízení. Z důvodu praktického odzkoušení je popsán systém 

EnergyWise, který využívá danou metodu. V závěru kapitoly je systém vyzkoušen na 

modelovém zapojení simulujícím Call centrum. První část čtvrté kapitoly se věnuje problému 

Quality of Service a to na 3. vrstvě ISO-OSI. Zde jsou popsány metody Best Effort, IntServ a 

podrobněji DiffServ. Je zde vysvětleno získávnání informace o klasifikaci dat podle IPP a 

DSCP hodnot. V druhé části kapitoly je popsán a prakticky vyzkoušen na zapojení QoS na 2. 

vrstvě ISO-OSI, tzv. COS. V teoretické části je vysvětlena klasifikace podle PCP hodnoty. 

Praktická část se zaměřuje na popis ručního a automatického nastavení COS a jeho propojenosti 

s QoS na 3. Vrstvě. V páté kapitole je popsána funkce Private VLAN, kde je vysvětlen její 

princip postavený na fungování 3 druhů tzv. subVLAN. Praktická část implementace funkce je 

vysvětlena a vyzkoušena na malé počítačové síti tvořené 4 PC . 
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2 Funkce síťových prvků 

2.1 Přepínač  

Hlavní motivací pro začlenění přepínače do výstavby počítačové sítě je zmenšení kolizní 

domény. Před vynálezem přepínačů fungujících na 2. vrstvě ISO-OSI se pro připojení 

koncových uzlů do sítě užívalo směrovačů a rozbočovačů. U takových druhů zapojení se 

směrovače využívaly k propojení lokálních sítí, které byly stavěny na rozbočovačích. 

Nevýhodou takových zapojení je, že rozbočovač funguje na fyzické vrstvě a tudíž není schopný 

selektivního vysílání dat. Místo toho přijaté informace zašle do všech směrů, díky čemu každým 

novým připojeným uzlem roste pravděpodobnost kolize. [1] [2] [7] 

Přepínač, který řeší nevýhody rozbočovačů má 2 základní funkce: 

 Zjišťování adresy a rozhodování o předávání a filtrování 

 Předcházení smyčkám 

 

2.1.1 Princip fungování přepínače 

Při příchodu rámce na rozhraní si přepínač z hlavičky rámce přečte zdrojovou MAC adresu 

zařízení. Tu porovná se seznamem adres ve své CAM tabulce. Pokud záznam v tabulce 

neexistuje, vytvoří nový, kde kromě MAC adresy zapíše konrétního rozhraní ze kterého rámec 

přijmul a další dodatečné informace. Po té přečte cílovou adresu a opět prohledá tabulku 

záznamů. Pokud záznam najde, vytvoří novou hlavičku rámce a odešle jej z příslušného 

rozhraní. Pokud záznam nenalezne, vyšle rámec na všechna rozhraní. Metoda je velice rychlá a 

učinná, problém ale nastane, pokud se mezi přepínači objeví redundantní spoj (Obr. 1).  

 

Obr. 1: Zapojení přepínačů do smyčky 
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Na přepínač A přijde rámec s cílovou MAC adresou, kterou přepínač nezná. Proto vyšle 

rámec do přepínačů B a C. Ti také cílovou MAC adresu neznají a proto také vyšlou rámec do 

všech směrů, kromě směru k přepínači A. Po té se ale na obou přepínačích rámec objeví znovu, 

protože si ho poslaly navzájem. A tak opět vyšlou rámec do všech směrů. Při rozsáhlých sítích 

by pak nastal lavinový efekt, který by síť mohl na dlouhé chvíle ochromit. 

Z toho důvodu byl vyvinut Spanning Tree protokol, který redundantní cesty logicky vypne a 

zajistí tak stromovou strukturu sítě. [1] - [7] 

2.2 Směrovač (router) 

Velký rozdíl mezi přepínačem a směrovačem při přenosu dat je ve složitosti rozhodování. 

Zatímco přepínač zná topologii sítě pouze ve své bezprostřední blízkosti a tudíž neřeší zda uzel 

do kterého rámec zaslal je koncový, nebo ne, směrovač již má schopnosti najít koncový uzel a 

má i schopnost najít nejideálnější cestu putování paketu. Takový typ směrování již nelze 

vytvořit hardwarově a musí se řešit pouze softwarově, proto rozhodovací proces trvá delší dobu. 

Aby směrovač mohl rozhodovat o nejideálnější cestě paketu musí být on a ostatní směrovače 

viditelný. To znamená, že každý port směrovače má svoji vlastní MAC adresu a po připojení do 

sítě musí obsluha navolit IP adresu. 

V neposlední řadě díky schopnosti pracovat na 3. vrstvě ISO-OSI umožňují směrovače 

filtrování provozu a nastavování práv pro dané uzly.[4]-[7] 

2.3 L3 přepínač 

Při modelové situaci kdy malá firma chce svoji síť připojit k Internetové síti (obr.2), by 

postačoval k samotnému připojení přepínač. Ale k připojení k internetu je již potřebné zařízení 

fungující na síťové vrstvě ISO-OSI. Na obrázku lze vidět jak by vypadalo zapojení s prvky, 

které byly dosud popsány. 
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Obr. 2: Zapojení síťových prvků malé firmy 

Pokud chce některý počítač ze sítě komunikovat s některým serverem nebo počítačem v 

internetové síti, síťová vrstva počítače vytvoří IP paket, kde k datumu přijatých od 4. vrstvy 

přiřadí informace potřebné k průchodu paketu sítí (např. IP adresu vlastní a cílovou). Paket po té 

předá 2.vrstvě, která podle svojí ARP tabulky přiřadí do záhlaví rámce cílovou MAC adresu a 

prostřednictvím fyzické vrstvy je rámec vyslán. Takový rámec je vyslán na přepínač, který ve 

své tabulce najde odpovídající MAC adresu a zašle rámec na příslušné rozhraní, ke kterému je 

připojen firemní směrovač. Ten po příchodu rámce a přečtení hlavičky IP paketu zkontroluje 

jestli počítač má právo pro daný typ komunikace a pak podle IP adresy rozhodne o dalším 

postupu paketu a zašle ho do směrovače poskytovatele internetového připojení (ISP).  

PC Přepínač Směrovač

Fyzická vrstva

Linková vrstva

Síťová vrstva

Transportní vrstva

Relační vrstva

Prezentační vrstva

Aplikační vrstva

 

Obrázek 3: Průchod dat sítí 
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Při pohledu na obrázek č.3 nastane otázka, zda by jeden prvek z komunikace nešel odstranit. 

Napájení, obsluha, údržba a riziko poruchy je zbytečně dvojnásobné. Hlavně pokud se jedná o 

dostatečně malou síť na to ,aby se dala připojit na jeden prvek. PC ani směrovač odstranit nelze. 

Ale přepínač již odstranit lze. V dnešní době existují směrovače s modulárním systémem, který 

se podle potřeby sestaví tak, aby byl schopný mít co největší počet výstupních rozhraní. V 

danou chvíli by prvek splňoval potřeby směrování a filtrování, ale přišlo by se o možnost 

rychlého přepínání na bázi linkové vrstvy. Proto se přišlo s ideu L3 přepínače, který kombinuje 

přednosti jak rychlého přepínání na 2. vrstvě, tak možnosti směrování a filtrování provozu na 3. 

vrstvě ISO-OSI. [1]-[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

3 Cisco Catalyst 3560 

Cisco Catalyst 3560 (obr. 4) patří mezi přepínače pracující na 3. vrstvě RM OSI.  

 

Obr. 4: Cisco Catalyst 3560 

3.1 Cisco Catalyst 3560 v2 

 Nižší spotřeba energie než jeho předchůdce. 

 Zpětná kompatibilita - používá stejné Cisco IOS ® Software jako předcházející 

série 3560 a má stejnou sadu funkcí. 

 Plná podpora EnergyWise pro sledování spotřeby energie v oblasti síťové 

infrastruktury a implementace energeticky úsporných programů ke snížení nákladů 

na energii. 

 Kompatibilní s Cisco Redundant Power System (RPS) 2300. 

 Všechny jednotky mají jednotnou hloubku 11,9 palce pro lepší správu kabelů. 

 Směrování IPv6 zahrnuto do sady funkcí IP služeb. 

 Stejnosměrnné napájení stand-alone. 

[9] 
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3.2 Vlastnosti 

3.2.1 VLAN management 

 Až 1024 VLAN podle standardu 802.1Q nebo ISL (Inter-Switch Link). 

 Inter-VLAN routing – Možnost nastavení komunikace mezi jednotlivými VLAN. 

[9] 

3.2.2 Spanning Tree a HSRP 

 802.1d – Spanning Tree Protocol – Zabraňování tvorby smyček na 2. vrstvě ISO-OSI. 

 802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol - Vyšší výkonost než 802.1d. Je zpětně 

kompatibilní. 

 802.1s – Multiple Spanning Tree Protocol – Mapováni Spanning Tree instancí na 

menší počet. Není kompatibilní s 802.1d. 

 HSRP – Umožnění redundance na 3. vrstvě ISO-OSI. 

[9] 

3.2.3 Trunk management 

 VLAN Trunking – VLAN konfigurace a distribuce nastavení z jednoho uzlu. 

 Trunking dle 802.3ax (LACP) - Spojování několika fyzických linek do jedné logické. 

 Dynamic Trunking Protocol – Automatické vyjednávání, zda je rozhraní v Trunk 

 módu. 

[9] 

3.2.4 Směrování 

 Statické – Vytořená směrovací tabulka se dá změnit pouze ručně. 

 RIPv1 – Jedná se o protokol typu Distance Vektor, kdy si směrovače vyměňují své 

směrovací tabulky. První verze směrování podporující A,B a C třídy IPv4. Nepřenáší 

informaci o masce sítě. Využitelné pouze v síti s maximálně 15 směrovači. 

 RIPv2 – Již přenáší informaci o masce sítě. Podpora CIDR. Při správné konfiguraci 

kompatibilní s RIPv1.  
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 OSPF – Jedná se o Link State protokol, při kterém je každé lince podle přenosové 

rychlosti přiřazena hodnota. Podle hodnot se pak pomocí Dijkstrova algoritmu           

vypočítá     nejlepší cesta. 

 IGRP – Jedná se o tzv. Distance Vektor protokol. Metrika se vypočítá podle 

spolehlivosti, zatížení, přenosové rychlosti a zpoždění linky.  

 EIGRP – Vylepšený IGRP protokol. Informace o struktuře sítě uchovává v sousedské, 

topologické a směrovací tabulce. 

 BGPv4 –Protokol používaný pro směrování mezi autonomními systémy.  

[9] 

3.2.5 QoS možnosti 

 802.1p - QoS na 2. Vrstvě. 

 DiffServ - zajišťuje dynamické rozlišení úrovně služeb požadované datovým tokem na 

základě informace v hlavičce paketu. 

[9] 

3.2.6 Zabezpečení 

 ACL – Seznam specifikující práva skupiny uživatelů k přístupu k různým objektům 

(soubory, programy nebo procesy). 

 802.1x – Používá se pro fyzické zabezpečení přístupu do sítě. 

 TACACS+ - Pomocí centrálního serveru řídí přístup k síti, síťovým zařízením severům 

a směrovačům. 

 RADIUS – Využívá se pro ověření přístupu do sítě vzdáleného uživatele. 

 Private VLAN edge – Zjednodušená forma Private VLAN. Na vybraných rozhraních 

zakazuje komunikaci na 2. vrstvě ISO-OSI. 

[9] 
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4 Power over Ethernet 

4.1 Základní popis  

Metoda Power over Ethernet (doslova Výkon přes Ethernet) byla vynalezena pro účely IP 

telefonie. Jedná se o metodu napájení přístrojů po datovém síťovém kabelu, bez nutnosti přivést 

napájecí napětí k přístroji dalším samostatným kabelem. Využívá se například pro napájení AP, 

které bude možné připojit na vhodnější místo v budově pro lepší pokrytí signálem. Nebo pro 

připojení periferních zařízení, pro které je složitá a nákladná instalace napájecího kabelu 

(například průmyslová kamera atd.).[9][10] 

Pro napájení pomocí Power over Ethernet (PoE) se využívají 2 metody: 

 Napájení po volných nevyužitých párech v datovém kabelu (obr. 5B). Napájecí páry 

jsou 4,5 a 7,8. 

 Napájení „fantómovým“ napětím mezi dvojicí aktivních párů vodičů, po kterých se 

současně přenášejí i data (obr. 5A). Napájecí (a datové) páry jsou zde 1,2 a 3,6.  

                                           

                                          A                                                    B                                                    

Obr. 5:  Zapojení napájecích konektorů u RJ-45 

Jelikož u standardu Ethernet 10Base-T a 100Base-Tx jsou využívané pouze 4 vodiče pro 

přenos dat, zbývající vodiče se dají využít pro napájení (obr.5 A). Tento způsob je použitelný 

jak u aktivních prvků (síťové přepínače) tak u pasivních injektorů a napájecích panelů v 

rozváděčích. 
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V budoucnu se ale nejpoužívanějším standardem stane 1000Base-T, který pro přenos dat 

využívá všech 4 párů. U něho jsou páry pro přenos napětí využity pro data a proto první 

možnost napájení nelze použít. Tento způsob vyžaduje složitější uspořádání na straně zdroje a je 

častější v přepínačích (obr.5 B). 

Existují 2 normy zabývající se PoE. Jedna specifikována firmou Cisco a druhá jako světově 

uznávaný standard IEEE 802.3af. Řada současných přístrojů dovoluje napájení podle obou 

standardů, 802.3af i firemního Cisco. Norma od firmy Cisco je však podporována jen z důvodů 

zpětné slučitelnosti a v současnosti je zastaralá, protože 802.3af ji plně nahrazuje. Standard 

kombinuje obě popsané metody (volné páry nebo datové páry). V dalším textu se budeme 

zabývat standardem IEEE 802.3af.[9][10] 

4.2 Základní vlastnosti IEEE 802.3af 

 napětí 44 – 57 V 

 maximální proud 550 mA 

 maximální zapínací proud 500 mA 

 typický proud 10 – 350 mA 

 detekce přetížení 350 – 500 mA 

 odběr v klidovém stavu maximálně 5 mA 

Napájení ethernetových zařízení lze rozdělit na 2 části. Na napájecí zdroj PSE (Power 

Sourcing Equipment) a zdroj napájeného spotřebiče PD (Power Device). Zatímco PSE 

poskytuje napájecí napětí a řídí komunikaci, PD má za úkol zapínání, vypínání a obsluhu 

spotřebiče a identifikaci u PSE. 

Způsob komunikace zařízení dle normy IEEE 802.3af 

1. Detekce zařízení odpovídajícího PoE 

2. Určení výkonové třídy napájeného zařízení 

3. aktivace napájeného zdroje napájecího zařízení 

4. napájení (Provozní režim) 

5. klidový režim 

[10][11] 
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4.2.1 Detekce zařízení odpovídajícího PoE 

Detekce probíhá na bázi měření terminačního odporu 25 kΩ. Zatěžovací kapacita nesmí 

překročit 120 nF. PSE pouští do obvodu stejnosměrné napětí v rozsahu 2,8 – 10,1 V. Je-li na 

straně spotřebiče detekován terminační odpor v rozmezí 24,1 – 26 kΩ, je zařízení považováno 

za odpovídající a přejde se k detekci napájecí třídy.[9][10] 

4.2.2 Určení výkonové třídy napájeného zařízení 

Identifikace výkonové třídy probíhá měřením proudu tekoucího ze zdroje při napětí 15,5 – 

20 V. Je-li proud menší než 4 mA, je zařízení detekováno jako neznámé. A je-li proud větší než 

44 mA, je zařízení považováno za nepovolené, spouštění ukončeno a opět se spustí detekce 

zařízení. 

Je definováno 5 výkonových tříd lišící se maximálním povoleným příkonem. Třídy 1 – 3 

definují povolené mezní příkony. Třída 4 odpovídá výkonem třídě 0 a 3. Je definována jako 

rezerva pro budoucí využití. Pokud spotřebič odpovídá standardu PoE, ale spotřebič neudává 

svou informaci o třídě, je automaticky zařazen do výchozí třídy 0.[9][10] 

Tab. 1: Výkonové třídy PoE 

4.2.3 Aktivace napájeného zdroje napájecího zařízení 

Po zjištění výkonové třídy spotřebiče se zvýší napájecí napětí na hodnotu 30 – 44 V. Díky 

tomu zdroj v napájecím zařízení uvolní výstup napájecího napětí.  

Dle normy může režim aktivace trvat 50 ms což odpovídá přibližně hodnotě 180 µF. V praxi se 

ale můžeme setkat s delším aktivačním režimem.[10][11] 

4.2.4 Provozní režim 

Po ukončení aktivační fáze poskytne PSE plné napájecí napětí. Díky tomu PD aktivuje 

spotřebič. Pokud je napětí na PD nižší než 36 V, PD nepovolí zapnutí spotřebiče. 

Třída Proud (mA) Max. Příkon PD Max. Výkon PSE Popis

0 0 – 4 12,95 W 15,4 W Neznámý příkon, PD se neidentifikoval

1 9 – 12 3,84 W 4 W Nízký příkon PD

2 17 – 20 6,49 W 7 W Střední příkon PD

3 26 – 30 12,95 W 15,4 W Vysoký nebo plný příkon PD

4 36 – 44 12,95 W 15,4 W Vyhrazeno pro budoucí použití
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Je stanoven minimální odběr proudu, který nesmí klesnout pod 10 mA. Pokud se tak stane, 

PSE přeruší dodávku proudu. Naopak jsou povolené nárazové zvětšení odběru proudu, ty ale 

nesmí přesáhnout 50 ms.[10][11] 

4.2.5 Klidový režim 

Může nastat u PSE a je definován v rozmezí 0 – 2,8 V. PD na tenhle stav nesmí reagovat. 

Takový stav nastává v okamžiku kdy PSE není schopné detekovat žádné PoE zařízení.[10][11] 

4.3 Cisco EnergyWise 

Při návrhu a výstavbě počítačových sítí se musí klást velký důraz na nadimenzování prvků 

na takovou velikost, aby síť byla schopná fungovat i při maximálním zatížení. Kromě zajištění 

potřebných síťových prvků se musí zajistit dostatečné napájení, chlazení, nebo dostatečné 

záložní napájení. Všechny tyhle prvky se pořizují, ale hlavně platí jejich provoz právě pro 

předimenzované sítě, jejichž plná kapacita je velmi často nevyužita. Proto při dnešních 

rostoucích cenách energií je snaha snížit spotřebu na minimum logickým krokem. 

Koncept EnergyWise od firmy Cisco se snaží řešit právě nastíněný problém. Je rozdělen do 3 

oblastí: 

 Měření – Tahle oblast se zabývá sbíráním informací z koncových zařízení 

(například telefony nebo PC). 

 Monitoring – Vyvinuté softwarové programy dokáží zpracovat informace získané z 

měření a dokáží uživateli zobrazit požadované výsledky. 

 Regulace – Poslední oblast se zabývá nastavováním a regulací prvků. 

 

Pro popis funkcí EnergyWise jsou definovány 3 základní prvky ze kterých se EnergyWise 

sítě skládají (viz. Obr.): 

 Entity – Jedná se o logické nebo fyzické zařízení podporující funkce EnergyWise. 

Většinou se jedná o přepínače podporující PoE, nebo zařízení napájené pomocí PoE 

 Doména – Za doménu lze považovat síť, kterou obsluhujeme jednou řídící jednotkou. 

Entity jsou v doméně v „sousedském“ vztahu. 

 Síť – Skládá se z Entit a Domén. 
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Obr. 6: Zobrazení EnergyWise sítě 

Celý management sítě je možný pomocí zadávání příkazů do CLI na prvcích, nebo v 

uživatelských programech vytvořených speciálně pro tenhle účel. Firma Cisco pro tvorbu 

programu třetím stranám nabízí vývojové prostředí SDK a API. Komunikace mezi entitami a 

uživatelskými programy probíhá pomocí TCP protokolu a také pomocí Simple Networ 

Management Protokolu (SNMP). Uvnitř domény probíhá komunikace mezi samotnými entitami 

pomocí vlastního síťového protokolu, podobného IP routovacího protokolu. Díky tomu entity 

dokáží v doméně vyhledat své sousedské entity, které jsou k doméně také přihlášeny. Celá 

komunikace probíhá pomocí UDP protokolu. 

Každá entita v doméně má několik nastavitelných atributů: 

 úroveň napájení – na každé entitě lze nastavit 10 úrovní napájení(viz tabulka). Při 

úrovních 1 – 10 jsou zařízení napájena. Při úrovni 0, je napájení vypnuté. Ne vždy 

nulovou hodnotu můžeme nastavit. Například na přepínačích lze nastavit pouze 

úroveň 1 – 10. Defaultně nastavená je hodnota 10.  

 důležitost – Je hodnota v rozmezí od 1 do 100, která nám udává důležitost entity v 

rámci domény. Defaultně nastavena je hodnota 1. 

 jméno a funkce – Každé entitě můžeme zadat vlastní jméno popřípadě funkci, 

kterou v doméně zaujímá 

 klíčové slovo – Každé entitě můžeme zadat seznam klíčových slov podle kterých 

můžeme následně filtrovat entinty. 
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Tab. 2: Hodnoty úrovní napájení PoE 

[12][13] 

4.3.1 Nastavení jedné entity 

Funkce EnergyWise je na přepínačích defaultně vypnutá. Proto aby se aktivovala, musí se 

vytvořit doména. Vytvoření se provede v konfiguračním modu přepínače. Kromě názvu 

domény, se musí určit její síla zabezpečení. Ta se pohybuje v rozmezí 0-7, kde 0 značí 

nezakryptované a 7 nejsilněji zakryptované heslo. Dále se určí protokol a číslo portu pod kterým 

bude komunikace probíhat. Defaultně nastavené číslo portu je 43440. Na konec se určí IP 

adresu nebo konkrétní rozhraní ze kterého budou informace odesílány. 

Příkaz pro vytvoření domény: 

switch(config)#energywise domain POKUS security shared-secret 0 POKUS protocol udp 

port 43440 interface fa0/24  // Vytvoření domény POKUS s nekryptovaným heslem POKUS.  

Komunikace probíhá na rozhranní FastEthernet 0/24 pomocí UDP protokolu na portu 43440. 

Pokud se ze zvoleného rozhraní přepínače mají odesílat informace, musí být rozhraní 

schopné pracovat na 3. vrstě referenčního modelu ISO-OSI a proto se musí do tohoto stavu 

nastavit. 

switch(config-if)#no switchport 

Atributy entit se nastavují v konfiguračním modu jednotlivých rozhraní. Atributy samotného 

směrovače se nastavují v globálním konfiguračním modu. Příkazy pro nastavení jsou stejné. 

Pro nastavení úrovně napájení: 

switch(config)#energywise level 10  // Nastavení nejvyšší napájecí úrovně přepínače 

Nastavení důležitosti: 

switch(config)#energywise importance 80  // Nastavení důležitosti na hodnotu 80 

 

Úroveň Název

0 Vypnuto

1

2 Spánek

3 Pohotovostní režim

4 Připravenost

5 Nízká úroveň

6 Hospodárná úroveň

7 Střední úroveň

8 Redukovaná úroveň

9 Vysoká úroveň

10 Plná úroveň

Hybernace
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Nastavení jména: 

switch(config)#energywise name switch_pracovni  // Pojmenování přepínače na 

switch_pracovni 

Nastavení funkce: 

switch(config)#energywise role 1NP.STZ  // Pojmenování funkce směrovače, který je 

umístěný v 1. nadzemním patře budovy a v místnosti směny technického zabezpečení. 

Nastavení klíčových slov: 

switch(config)#energywise keywords admin,technik  // Nastavení klíčových slov admin a 

technik 

V globálním modu ještě pro samotný přepínač můžeme nastavit statické sousedy: 

switch(config)#energywise neighbor 192.168.10.17  // Nastavení sousedícího zařízení na IP 

adrese 192.168.10.17 

[13] 

4.3.2 Nastavení více entit 

K vysvětlení a praktické ukázce možností nastavování požadavků bylo použito zapojení 

zobrazené na obrázku č.7. Na něm je nasimulováno call centrum, které je prezentováno 3 IP 

telefony v místnosti č.1. Místnost č. 2 se 2 dalšími IP telefony je určena pro správce sítě. 

Nastavené hodnoty jsou uvedeny v tabulce. 

 

 

Obr. 7: Zapojení Call centra 
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Název Místnost Role klíčové slova důležitost IP adresa rozraní 

Switch 1 MTZ 1NP.MTZ admin,technik 100 192.168.20.5 Fa0/23 

     
192.168.20.2 Fa0/24 

Switch 2 MTZ 1NP.MTZ admin,technik 100 192.168.20.6 Fa1/0/24 

Telefon.1 1 1NP.M1 admin  100 192.168.20.21 S1 Fa0/1 

Telefon.2 1 1NP.M1 technik 40 192.168.20.25 S1 Fa0/2 

Telefon.3 2 1NP.M2 hlavni 100 192.168.20.9 S2 Fa1/0/1 

Telefon.4 2 1NP.M2 zaloha 80 192.168.20.13 S2 Fa1/0/2 

Telefon.5 2 1NP.M2 zaloha 60 192.168.20.17 S2 Fa1/0/3 

Tab. 3: Nastavenené hodnoty zařízení Call centra 

Při klasickém pracovním dni je největší vytížení pracovníků a sítě od 8 do 16 hodin. Proto 

jsou všechny telefony zapojené. Po téhle hodině provoz slábne a není například potřeba 2 

správců, ale jen jednoho. Proto je i zbytečné napájet jeden telefon v místnosti č.2. Aby se 

nemuselo každý den ručně nastavovat zapnutí a vypnutí telefonu, dá se na přepínači nastavit 

pravidelná doba zapnutí a vypnutí rozhraní (a tudíž i napájení přístroje). 

Aby se mohl podobný požadavek realizovat, musí se nastavit v konfiguračním modu 

rozhraní ke kterému je telefon připojen. V něm se nastaví úroveň napájení. Protože může být k 

portu přes další přepínače připojeno více telefonů, musí se určit pro jak důležité telefony 

nastavení bude platit. Nastavení platí pro všechna zařízení mající hodnotu stejnou nebo nižší, 

než je nastavená. Posledními 5 atributy nastavujeme datum a čas. První hodnota jsou minuty, 

další hodiny, další dny, čtvrtá hodnota měsíce a poslední hodnota jsou dny v týdnu kde 0 značí 

neděli a 7 značí sobotu. Tudíž pokud chceme zadat pracovní dny musíme zadat rozmezí 1-6. 

Znak * značí, že se nastavení týká všech hodnot (např. Pro všechny měsíce v roce atd.) 

Nastavení zapnutí IP telefonu:  

Switch1(config-if)#energywise level 10 recurrence importance 100 at 00 8 * * 1-6 

Po zapnutí přístrojů, budou oba telefony zapnuté: 

SW1#show energywise children                                                     

Interface   Role              Name                  Usage           Lvl   Imp  Type   

---------         ----                ----                    -----              ---      ---  ----   

                1NP.MTZ         Switch1               43.0  (W)  10    100  parent 

Fa0/11      1NP.M1            telefon.1             6.3   (W)   10    100  PoE    

Fa0/12      1NP.M1            telefon.2             6.3   (W)   10    40   PoE    
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Nastavení vypnutí IP telefonu: 

Switch1(config-if)#energywise level 0 recurrence importance 50 at 00 16 * * 1-6 

Při vypnutí přístroje, bude výpis: 

SW1#show energywise children                                                     

Interface   Role              Name                  Usage            Lvl   Imp  Type   

---------         ----                ----                    -----               ---      ---  ----   

                1NP.MTZ         Switch1               43.0  (W)   10    100  parent 

Fa0/11      1NP.M1            telefon.1             6.3   (W)    10    100  PoE    

Fa0/12      1NP.M1            telefon.2               0   (W)       0      40   PoE    

Spravovat napájení více entit lze více způsoby. Pokud na konkrétním směrovači se zná 

přesný rozsah rozhraní u kterých se má změnit napájení, může se použít příkaz pro vybrání 

většího počtu rozhraní. Pokud se mají spravovat 2 IP telefony v místnosti č.1 připojené na 

rozhraní fastEthernet 1/0/1 a 1/0/2, použije se příkaz: 

Switch2(config)#interface range fastEthernet1/0/1-2 

Velmi často (hlavně při správě na větší dálku) se může stát, že se potřebuje vypnout více 

entit, které mohou být rozmístěné různě po budově a připojené k různým směrovačům. V tu 

chvíli se musí využít správa pomocí dotazů. Ta se nachází v privilegovaném modu, kde podle 

důležitosti, jména nebo klíčového slova lze najít požadovanou množinu entit. O ní pak lze 

zobrazit například informace o vytíženosti, nebo právě nastavit požadovanou napěťovou úroveň. 

V ukázaném příkladu jsou v místnosti č.1 3 IP telefony. Jeden z nich má nastavené klíčové 

slovo jako hlavní a další 2 jako záloha. Nejdříve se pomocí dotazů zjistí kolik telefonů v 

místnosti č.1 v danou chvíli je zapojeno: 

Switch1#energywise query importance 100 name telefon.* collect usage 

Výpis: 

Host                     Name                        Usage       Level   Imp 

----                      ----                               -----           -----     --- 

192.168.11.1      telefon.1                        6.3   (W)   10      100 

192.168.11.1      telefon.2                        6.3   (W)   10      80 

192.168.11.1      telefon.3                        6.3   (W)   10      60 

 

Kvůli malé vytíženosti se rozhodneme jeden telefon s klíčovým slovem záloha vypnout: 
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Switch1#energywise query importance 70 keyword zaloha set level 0 

Při dalším výpisu je telefon č.3 již vypnutý: 

Host                     Name                        Usage       Level   Imp 

----                      ----                               -----           -----     --- 

192.168.11.1      telefon.1                        6.3   (W)   10      100 

192.168.11.1      telefon.2                        6.3   (W)   10      80 

192.168.11.1      telefon.3   0.0   (W)    0       60  

 

Kompletní konfiguraci lze nalézt v příloze I.  

[13] 
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5 Quality of Service 

5.1 Význam Quality of Service 

V době vzniku sítí s IP protokolem neexistovaly prakticky žádné požadavky na zajištění 

kvality. Ty přicházejí až nyní s nástupem multimediálních aplikací, zejména VoIP. Největší 

vývojovou výhodou IP protokolů byla vždy jejich jednoduchost a modularita, která byla 

klíčovým předpokladem jejich. Na rozdíl např. od technologie ATM, která měla od začátku 

propracovanou a složitou podporu Quality of Service (QoS), technologie IP QoS vznikají jako 

nadstavba základních IP protokolů a zpětně kompatibilní rozšíření funkcí směrovačů teprve ve 

chvíli, kdy jsou potřeba.  

Hlavním problémem QoS v IP síti je dimenzování sítě a zajištění optimálních přenosových 

parametrů pro pakety VoIP. Zatím co v klasickém Internetu existovala jen jedna kategorie 

přenášených dat a všechny aplikace počítaly s možností ztráty nebo zpoždění paketů v případě 

přetížení sítě, nároky VoIP aplikací jsou odlišné. Je tedy nutné zajistit prioritu VoIP paketů v 

případě přetížení směrovačů nebo linek a správně dimenzovat jejich kapacitu. [19] [20] 

5.2 Implementace na 3. Vrstvě 

5.2.1 Metoda „Best Effort“ 

Jedná se o metodu přenosu sítí při které prvky nerozlišují důležitost paketů a snaží se každý 

z nich přenést co nejrychleji a co nejefektivněji k cíli. Stejně tak pokud je prvek zahlcen, 

nerozlišuje který paket zahodit a který ne.[14] 

5.2.2 Metoda „IntServ“ 

Je implementace, která při začátku spojení vždy rezervuje pásmo po celé trase spojení. 

Nejznámějším protokolem je RSVP (Resource Reservation Protocol). Aby komunikace 

probíhala správně, musí RSVP podporovat aplikace koncových uzlů i všechny meziuzly. Pokud 

meziuzel protokol nepodporuje, probíhá komunikace přes něj pomocí Besf Effort a na dalším 

uzlu (pokud již RSVP podporuje) již je opět rezervována šířka pásma. Pokud meziuzel 

nepodporující RSVP má dostatečnou šířku pásma, nemusí to komunikaci nijak ovlivnit. 

Nevýhodou je fakt, že několik málo požadavků dokáží rezervovat a blokovat celé přenosové 

pásmo uzlu a i když jej nebudou požadavky plně využívat, zamezí ostatní komunikaci.[14] 
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5.2.3 Metoda „DiffServ“ 

Je rozšířenější metodou než IntServ a to z několika důvodů. Na rozdíl od něj se na uzlu 

nerezervuje šířka přenosového pásma, ale podle hlavičky příchozího paketu je uzel rozděluje do 

tříd podle typu. Aplikace koncového uzlu nemusí (ale může) metodu DiffServ podporovat, vše 

se řeší v meziuzlech (per router) a to na každém zvlášť. Pokud některý z nich metodu 

nepodporuje, řeší se opět paket metodou Best Effort.  

Základní akce metody DiffServ:  

 Rozlišení a označení provozu  

 správa datového toku, omezování a vyhrazování  

 správa zahlcení pomocí front  

 zabránění zahlcování pomocí řízeného zahazování  

 správa efektivního využití linky, komprese, fragmentace  

Akce probíhající v uzlu při aplikaci DiffServu jsou znázorněny na obrázku č.8 

Akce na vstupu

Klasifikace Vyhodnocení Označení
Řazení a 

plánování

Akce na výstupu

Řazení a 

plánování

 

Obr. 8: Průběh metody Diffserv 

Jak lze vidět některé akce se provádí na vstupu a některé na výstupu uzlu.  

Akce na vstupu:  

 Klasifikace – Podle konfigurace nebo ACL rozlišuje druh provozu a přiřadí mu tzv. 

QoS label  

 Vyhodnocení – Určí se jestli paket zapadá do vyhodnocovacího profilu. Výsledek 

předá dále  

 Označení – Podle výsledku vyhodnocení se paket zahodí, sníží jeho priorita nebo pošle 

dál  

 Řazení – Paket se podle QoS labelu zařadí do jedné ze dvou front (jedna je prioritní). 

Pokud se překročí práh zahlcení, paket se zahodí  

 Plánování – Fronty se dále obsluhují podle nakonfigurované váhy.  
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Akce na výstupu:  

 Řazení – Používá se stejného principu jako u vstupního řazení. Počet front je rozšířen 

na 4.  

 Plánování – Může nastavit jednu expresní frontu. Ta je odbavena primárně. Až po té se 

začnou odbavovat ostatní. Využívá SRR váhy.  

Další část textu se podrobněji věnuje procesu klasifikace a značkování při nastavování na 

uzlech.[14][15] 

5.2.4 Klasifikace 

I když bychom mohli věřit klientovi značku, kterou nám při vstupu do sítě do uzlu zašle, 

moc se takový postup nepraktikuje a až na výjimky (například IP telefon) se přidělení značky 

stanovuje na hraničním uzlu. Tahle metoda (tzv. Trust Boundary) nám odděluje sít na část ,kde 

značkám nedůvěřujeme a kde již ano.  

Pakety lze klasifikovat podle řady parametr jako například:  

 Vstupní interface – odkud paket přišel  

 ACL (Access Control List) – využívá se hlavně IP a MAC adres  

 Class-map – podle vnořené class mapy  

 ToS a CoS  

[14][15] 

5.2.5  Type of Services 

Je 8 bitová hodnota nacházející se v hlavičce IP protokolu (obrázek 9). Může nést 2 různé 

hodnoty. IPP (IP Precedence) je původní hodnota, která se skládá ze 3 bitů. Zbytek se 

nevyužívá. DSCP (Differentiated Services Code Point) je 6 bitová hodnota vytvořená pro 

potřeby DiffServu. Je zpětně kompatibilní s IPP.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
  

Precedence Nepoužito IPv4 standard 

DiffServ Code Point Flow Control DiffServ rozšíření 

Obr. 9: ToS pole 

PCP IPP DSCP Typická klasifikace 

7 7 
 

Rezervováno 

6 6 48 Směrování 

5 5 46 Hlas 

5 5 34 Video konference 

4 4 32 Streamované video 

3 3 26 Data značící kritickou situaci 

3 3 24 Volací signály 

2 2 18 Transakční Data 

2 2 16 Síťová správa 

1 1 10 Velkoobjemná Data 

1 1 8 Ostatní provoz 

0 0 0 Best Effort Data 

Tab. 4: Hodnoty PCP, IPP a DSCP 

[14][15] 

5.3 Implementace na 2. Vrstvě 

Stejně jako IP paket 3. vrstvy původně neměl žádné mechanismy na rozeznávání důležitosti 

a musely být postupem času vytvořeny, také i u rámce 2. vrstvy se časem začalo uvažovat 

jakým způsobem rozlišit různé druhy provozu.  

Začalo se uvažovat o vytvoření standardu pod názvem 802.1p, kde stejně jako u IPP se rámce 

rozlišují pomocí PCP hodnoty (Tab. 4), která se skládá ze 3 bitů. I přes fakt, že se hodnota 

využívá, organizace IEEE nikdy standard 802.1p oficiálně nevydala. 

Místo toho byla PCP hodnota zakomponována do standardu 802.1q, která primárně definuje 

virtuální sítě. Jedná se o 32 bitové pole, které bylo vložené do ethernetového rámce (obr.10). 
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Díky tomu ale přestává být kompatibilní s klasickým ethernetovým rámcem a proto musí uzly 

takový standard podporovat aby mezi nimi mohla komunikace probíhat. 

Preambule SFD 
MAC 

cíle 
MAC 

zdroje 
802.1q Typ/délka 

Data a 

výplň 
CRC 

Mezera 

mezi rámci 

7B 1B 6B 6B 
2B VLAN 

protokol ID 
2B PCP/CFI/VID 2B 46-1500B 4B 12B 

Obr. 10: Ethernetový rámec s rozšířením 802.1q  

[15] 

5.4 Implementace QoS 2. vrstvy na Switchi 3560 

V předchozím textu byla zmíněna hranice mezi provozem, kde značkám nelze důvěřovat a 

kde již jim důvěřovat lze (Trust Boundary). I přes fakt, že v lokálních sítích ještě neprobíhá tak 

velký provoz, který by byl schopný zahltit linky na tolik abychom museli řešit prioritizaci a 

QoS samotný, jsou krajní přepínače (edge switch) ideální právě pro nastavení Trust Boundary. 

Každý administrátor sítě přesně ví, jaké zařízení je na jaký port připojeno a proto i dokáže 

nastavit přesné hodnoty QoS.  

V rámci praktického vyzkoušení funkcí L3 přepínače na odzkoušení nastavení CoS bylo 

zvoleno zapojení zobrazené na obr. 11. kde telefony jsou IP telefony Cisco řady 7900, PC jsou 

notebooky s operačním systémem Ubuntu 10.10. 

 

 

Obr. 11: Zapojení pro odzkoušení COS 
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5.4.1 Autokonfigurace  

Při konfiguraci rozhraní lze určit a nastavit, jaký druh provozu na rozhraní přichází, nebo lze 

důvěřovat příchozím značkám a použít automatickou konfiguraci, kterou Cisco přepínače 

nabízí. Ta je primárně určena na nastavení trunků na portech, nastavení Cisco IP telefonu a 

softwarových PC IP telefonů. Při automatické konfiguraci se například nastaví CoS-DSCP 

mapa velikost front a prioritní fronta. Nastaví se důvěra CoS a DSCP pro připojené telefony. 

Může také vytvořit politiku a Class mapy. Při spuštění autokonfigurace se přepínač nastavuje 

obdobně jako kdyby se příkazy zadávaly ručně a proto jakékoliv uložené nastavení bude 

přepsáno. Proto se doporučuje nejdříve spustit automatickou konfiguraci a popřípadě následně 

doupravit vlastní konfigurací. Autokonfigurace se nastavuje na jednotlivých portech. Pokud se 

zruší, zruší se nastavení na portech, ale nikoliv již globální nastavení. 

V zapojení na obrázku 11 lze autokonfigurace použít pro nastavení IP telefonu. Pro jejich 

nastevení slouží příkaz(nastavení na přepínači S1 rozhraní fa0/1): 

S1(config-if)#auto qos voip cisco-phone 

[16] 

5.4.2 Vlastní konfigurace 

Díky autokonfiguraci se v globálním nastavení nastavily všechny vstupní a výstupní fronty. 

Výrobce udává, že automatické nastavení vyhovuje pro většinu provozů.  

Na přepínači S1 je kromě IP telefonu k rozhraní připojeno PC. Při takovém nastavení 

probíhá komunikace telefonu ve voice VLAN a kromě té se smí ještě k rozhraní přiřadit A 

pokud je za telefonem ještě připojen počítač, musí se v přepínači nastavit jak se má chovat k 

datům příchozích z počítače. V zapojení byla počítači přiřazena důležitost 0 (Best Effort). 

S1(config-if)#switchport priority extend cos 0 

Z důvodu odchycení paketů byly do zapojení umístěny PC2 a PC3. Každému byla nastavena 

statická IP adresa a byly přiřazeny do VLAN 20. Aby mohla komunikace mezi přepínači 

probíhat na 2. vrstvě s přenášenou PCP hodnotou, musí se při nastavování trunk rozhraní povolit 

komunikace pomocí standardu 802.1q: 

S1(config-if)#switchport mode trunk 

S1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q 

Dále se musí nastavit přenášené VLAN. Kromě VLAN 1, kde je po autokonfiguraci 



 

25 

 

nastaveno přenášení voice VLAN, se musí povolit přenášení i VLAN 20: 

S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan all 

VLAN 20 se musí také povolit na rozhraních, ke kterým jsou PC připojeny: 

S1(config-if)#switchport mode access 

S1(config-if)#switchport access vlan 20 

Dále se musí ručně nastavit PCP hodnota (např. hodnota 7):  

S1(config-if)#mls qos cos 7 

Pokud by se při takovém nastavení z počítače použil nástroj ping, který by vyslal ICMP 

zprávu do sítě, automaticky by se při takové situaci přepsala hodnota PCP ze 7 na 0, kterou si 

zpráva nese. Pokud je potřeba zabránit snaze přepsání PCP hodnoty, musí se na přepínači 

nastavit přepsání hodnoty na zadanou: 

 S1(config-if)#mls qos override 

Po takovém nastavení již bude i ICMP datagram zasílán s PCP hodnotou 7. Vyšle-li uživatel 

PC 3 pomocí ping dotaz na dostupnost PC 2, zašle PC 3 rámec s ICMP datagramem a PCP 

hodnotou na přepínač S1. Po přijetí rámce si přepínač interně přepočítá PCP na DSCP hodnotu, 

podle které by se pak dále bude rozhodovat, do které nastavené fronty paket zařadí. Po 

rozhodnutí na které rozhranní má datagram zaslat se musí i rozhodnout, zda sousedící prvek 

dokáže přijmout PCP hodnotu. Pokud ano, je do rámce hodnota dosazena, jestli ne, je paket 

zaslán s DSCP hodnotu. Jelikož je trunk spojení schopno komunikovat s 802.1q rozšířením. Je 

rámec zaslán s PCP hodnotou (obr. 12) 

   

Obr. 12: Výpis hodnoty 802.1q z ethernetového rámce 

Takový rámec je přijat přepínačem S2, který si ho opět přepočítá na DSCP hodnotu. 

Při dalším odeslání datagramu, nyní už k cílovému PC 2, už nelze zaslat rámec 

s 802.1q rozšířením. Proto je do paketu datagramu přidána hodnota DSCP (obr. 13)  
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Obr. 13: Výpis hlavičky IP paketu 

Při nastavování byla všechna hlasová komunikace díky autokonfiguraci zařazena do VLAN 

1, která je ale implicitně určena jako nativní VLAN. Což znamená, že všechna komunikace 

nezařazená do žádné VLAN bude přenášena právě v nastavené implicitní. Tudíž i s hlasovou 

komunikací. Jelikož takové řešení není ideální, je doporučováno při konfiguraci přiřadit 

hlasovou komunikaci do jiné VLAN. Protože autokonfigurace přiřadí zařízení vždy do VLAN 

1, je vhodné využít autokonfiguraci pouze pro základní globální konfiguraci přepínače, ale 

samotné nastavování QoS koncových zařízení provádět již samostatně. 

Kompletní konfiguraci lze nalézt v příloze II. Fotografii zapojení v příloze IV. 

[16][17] 
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6 Private VLAN 

6.1 Popis 

Private VLAN je metoda tvorby virtuálních sítí poskytovaná 2. vrstvou ISO-OSI, při které se 

brání komunikaci klientů v rámci jedné VLAN. Metoda izoluje vybrané porty stejné VLAN 

díky čemuž klienti mají stejný rozsah IP adres, ale nemohou spolu komunikovat. Izolace portů 

také zabraňuje šíření broadcast a multicast vysílání v rámci celé VLAN. 

Metoda je založena na principu tzv. subVLAN, kde Private VLAN (PVLAN) se skládá 

minimálně ze 2 VLAN. Jedna z nich je vždy primární a ostatní sekundární. Při tvorbě PVLAN 

se pak můžou použít 3 různé typy subVLAN(zobrazené na obr.14): 

 Primární VLAN – V rámci PVLAN existuje jen jedna. Prvky zde umístěné můžou 

komunikovat se všemi prvky v rámci celé sítě 

 Izolovaná VLAN – V rámci PVLAN existuje jen jedna. Každý prvek je izolován od 

všech ostatních, kromě prvků umístěných v primární VLAN. 

 Komunitní VLAN – V rámci PVLAN může existovat víc takových subVLAN. Prvky 

zde umístěné zde můžou komunikovat s prvky umístěnými ve stejné komunitní VLAN 

a také s prvky primární VLAN. 
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Promiskuitní port

Primární VLAN

Komunitní VLAN

Izolovaná VLAN

Komunitní port

Izolovaný port

 

Obr. 14: Vztah mezi primární a sekundárními VLAN 

V rámci konfigurace sítě na přepínačích můžeme nastavit 3 různé typy rozhraní podle toho 

do které subVLAN mají patřit: 

 Promiskuitní port – Jedná se o rozhraní pro připojení prvků do primární VLAN. K 

takto nastaveným rozhraním se připojují hlavně směrovače pomocí, kterých ostatní 

prvky sítě mohou komunikovat mimo nastavenou síť. Dále se zda připojují různé 

servery. 

 Izolovaný port – Slouží pro připojení zařízení do izolované VLAN 

 Komunitní port – Slouží pro připojení zařízení do komunitní VLAN. 

PVLAN může fungovat na více propojených směrovačích, informace se přenáší přes 

klasické trunk rozhraní. Tuhle metodu ale nepodporuje VTP, proto musí být rozhraní nastavené 

do transparentního modu. 

[18] 

6.2 Nastavení 

Pro praktické odzkoušení bylo vybráno zapojení zobrazené na obrázku číslo 15. 
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Obrázek 15: Zapojení pracoviště k odzkoušení PVLAN 

Směrovač S1 je v zapojení použit jako DHCP server, který rozděluje IP adresy pro připojené 

koncové PC. Počítače PC1 a PC2 jsou počítače zařazené do komunitní a PC3 s PC4 do 

izolované PVLAN. Podrobný přehled je zapsán v tabulce. 

 

Tab. 5: Nastavené hodnot zařízení PVLAN 

Abych se mohla PVLAN na přepínači S2 nastavit, musí se vypnout VTP. 

S2(config)#vtp mode transparent 

Dále se musí vytvořit jednotlivé VLAN. 

- Primární. 

S2(config)#vlan 10 

S2(config-vlan)#private-vlan primary 

- Komunitní 

S2(config)#vlan 11 

S2(config-vlan)#private-vlan community 

Název zařízení Číslo VLAN Druh VLAN IP Adresa Rozhraní na S2

Switch 1 10 Primární 192.168.10.1 Fa0/1

PC 1 11 Komunitní DHCP Fa0/2

PC 2 11 Komunitní DHCP Fa0/3

PC 3 12 Izolovaná DHCP Fa0/4

PC 4 12 Izovolaná DHCP Fa0/5
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- Izolovaná 

S2(config)#vlan 12 

S2(config-vlan)#private-vlan isolated 

V dalším kroku se musí vytvořené sekundární VLAN asociovat s primární VLAN. 

S2(config)#vlan 10 

S2(config-vlan)#private-vlan association 11,12 

Pokud jsou vytvořeny jednotlivé VLAN a správně asociovány, můžou se jednotlivé rozhraní 

přiřadit do jednotlivých VLAN. V zapojení podle obrázku přepínač S1 přiděluje všem 

koncovým zařízením IP adresy, proto musí komunikovat se všemi prvky PVLAN. Z toho 

důvodu musí být připojen přes promiskuitní port. 

S2(config)#interface FastEthernet 0/1 

S2(config-if)#switchport mode private-vlan promiscous 

S2(config-if)#switchport private-vlan mapping 10 11,12 

Pro konfiguraci rozhraní na sekundární VLAN se používá jiná konfigurace než pro primární 

VLAN. Proto pokud se mají počítače PC 1 a 2 přiřadit do komunutní VLAN, použijí se 

následující příkazy.  

S2(config)#interface range FastEthernet 0/2-3 

S2(config-if-range)#switchport mode private-vlan host 

S2(config-if-range)#switchport private-vlan host-association 10 11 

Pro konfiguraci rozhraní přidělenou do izolované VLAN se pak musí změnit pouze číslo 

asociované subVLAN. 

S2(config)#interface range FastEthernet 0/4-5 

S2(config-if-range)#switchport mode private-vlan host 

S2(config-if-range)#switchport private-vlan host-association 10 12 

Konfigurace takové sítě je rychlá a velice snadná. Jeho velkou výhodou je, že nezatěžuje 

procesor takovou měrou, jakou by zatížilo podobné řešení realizované pomocí ACL. Pokud by 

ale nastal případ, že by kromě izolace koncových zařízení od zbytku sítě bylo zapotřebí i 

omezení provozu na vyšších vrstvách ISO-OSI. V tom případě je pak možná kombinace 

PVLAN s ACL. 

Kompletní konfiguraci lze nalézt v příloze III. 

[18] 
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7 Závěr 
V rámci své bakalářské práce jsem měl analyzovat funkce L3 přepínače Cisco 3560. 

V úvodu jsem se zaměřil na samotný popis přepínačů a krátce vysvětlil i popis směrovačů tak, 

aby bylo možné pochopit důvod vzniku L3 přepínačů. 

Pro samotnou analýzu jsem se snažil zaměřit na základní popis 3 funkcí. A to na teoretický 

popis metody Power Over Ethernet, která umožňuje napájení spotřebičů pomocí UTP kabelů. 

Z důvodu názorné ukázky jsem v práci popsal i systém správy napájení EnergyWise, který 

dokáže využívát funkce PoE. Nastíněná problematika je natolik rozsáhlá, že by samotný její 

rozbor mohl být zpracován v samostatné bakalářské, nebo diplomové práci. 

Jako druhou funkci jsem zvolil implementaci problematiky Quality of Service na mnou 

popisovaný přepínač. Teoreticky jsem se snažil popsat jak možnosti nastavení na 2. vrstvě ISO-

OSI, tak na 3. vrstvě. Pro praktickou část jsem zvolil nastavení služby COS implementované do 

2. vrstvy, která se využívá pro nastavení tzv. Trust Boundary na přepínačích, které mají za úkol 

připojení koncových zařízení. Pro smysluplné praktické odzkoušení QoS funkcí 3. vrstvy by 

bylo potřeba rozsáhlé zapojení s potřebou nastavení funkcí přesahujících bakalářskou práci. 

Jako analýzu poslední funkce jsem zvolil problematiku zabezpečení, prezentovanou funkcí 

Private VLAN. Funkce jako taková je možnou alternativou k funkci ACL, kterou lze využít pro 

izolaci zařízení připojených do sítě. Nevýhodou metody je, že oproti ACL nelze nastavit zákaz 

pouze některých druhů komunikace. Jeho výhodou naopak je fakt, že nezatěžuje procesor 

přepínače. Jako ideální nasazení takové služby je připojení neznámého počítače k internetu přes 

firemní síť. 

Přepínač Cisco 3560 se jeví jako komplexní přepínač využívající celou řadu funkcí. Svojí 

variabilitou je vhodný pro nasazení do malých a středních firem. Právě ale pro svoji variabilitu 

je jeho pořizovací cena poměrně vysoká a tak pro nasazení takového přepínače by si firma vždy 

měla rozmyslet zda využije dostatek nabízených funkcí, nebo zda by nebylo lepší koupit 

některý levnější přepínač (například Cisco 2960 také zvládá funkci PoE).  

. Ve velkých firmách s velkými datovými toky je zase za potřebí volit drahé přepínače, které 

sice nejsou tak variabilní, ale mají větší datovou propustnost (například cut-trough přepínače). 

Kromě přepínače 3560 od firmy Cisco lze například zakoupit L3 přepínač Hewlett Packard 

E4500, který kromě podpory QoS podporuje i PoE. Jeho nevýhodou ale je podpora pouze 

statického a RIP směrování. Přepínač Netgear GSM7328FS naopak zvládá i OSPF směrování, 

ale zase nedisponuje PoE. 
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