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1 ÚVOD 

V dnešnej dynamickej dobe sa moderné mobilné a komunikačné technológie 

zdokonaľujú a vyvíjajú extrémne rýchlo. Stačí sa pozrieť na globalizáciu Internetu, ktorá 

prišla omnoho rýchlejšie, než by sa vedelo predpovedať. V roku 1990, kedy bol Internet 

na svete už 7 rokov, bolo do "svetovej siete" pripojených okolo troch miliónov ľudí. Dnes 

podľa aktuálnych odhadov Medzinárodnej telekomunikačnej únie je to 2,08 miliardy ľudí. 

Svedčí o tom aj problém nedostatku logických adries počítača a ich prechod na 16 bajtovú 

verziu IPv6. Tempo, akým internacionalizácia a dostupnosť pripojenia narastá, prináša mnoho 

prospešných stránok ako aj rozvoj rôznorodých princípov komunikácie a s tým súvisiacich 

sieťových prvkov.  

Zabezpečenie optimálnej komunikačnej infraštruktúry je prvoradá a najdôležitejšia 

z potrebných investícií spoločností do informačných technológií. Ak chcú firmy prežiť 

aktuálnu globálnu ekonomickú recesiu a s ňou súvisiace následky, musia rýchlo reagovať 

na prudké zmeny a požiadavky nielen na domácom, ale aj na zahraničnom trhu. Práve zmena 

je charakteristická pre súčasný trhový mechanizmus. 

Kvôli potrebe rýchlej reakcie na finančnú alebo technologickú zmenu  v dnešnej 

ekonomickej sfére, firmy zavádzajú miesto klasického, procesné decentralizované riadenie 

založené na kompetenciách zamestnancov. Zároveň splošťujú hierarchickú štruktúru, aby 

sa odstránil veľký počet úrovní riadenia a s tým spojený zdĺhavý proces reakcie na vyššie 

uvedenú finančnú a technologickú zmenu. Pri takomto prístupe riadenia organizácie 

založenom na spolupráci, zodpovednosti, právomoci, zastupiteľnosti, informovanosti a najmä 

na kompetenciách zamestnancov, spoločnosti delegujú oprávnenie strategického 

rozhodovania na svojich zamestnancov. Zamestnanci pri svojom rozhodovaní využívajú 

pochopiteľne svoje pragmatické a empirické znalosti, ale aj externé technické, obchodné, 

finančné a iné dáta. Preto, aby pracovníci mohli reagovať na zmenu v adekvátnom čase 

a rozsahu, musí byť zabezpečený okamžitý prístup k serverom, ktoré tieto dáta poskytujú.  

Vďaka globalizácie ekonomického prostredia organizácie predávajú a distribuujú 

výsledky svojej činnosti nielen do domácich, ale aj zahraničných trhov. Firmy utvárajú medzi 

sebou aliancie a partnerstvá bez ohľadu na geografickú polohu. Preto návrhy sieťovej 

infraštruktúry musia spĺňať bezpečnostné ciele a zároveň poskytovať prístup do siete 

rozličným predajcom, dodávateľom, zákazníkom, potenciálnym zákazníkom a partnerom 

po celom svete.   
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Firmy od súčasných sieťových návrhov vyžadujú okrem uvedenej bezpečnosti aj iné 

kritériá ako napríklad škálovateľnosť, redundantnosť, dostupnosť 24/7, efektívna správa 

jednotlivých sieťových prvkov, vysokú šírku pásma, QoS, mobilitu, cenovú dostupnosť, 

rýchlu konvergenciu  a iné. Prirodzene, niektoré organizácie tieto kritériá nevyžadujú vôbec 

a iné len v malom merítku.  Preto jednotlivé návrhy nie sú homogénne, ale heterogénne, ktoré 

sa široko - spektrálne líšia od typu organizácie a jej požiadavkám na danú infraštruktúru. 

Každá organizácia je vždy špecifický "organizmus", ktorý vykonáva svoje vlastné podnikanie  

a realizuje svoje vlastné ciele.      

Preto cieľom mojej diplomovej práce je analyzovať obchodný a technický profil firmy 

Pobys. Zanalyzovať stávajúcu sieťovú infraštruktúru a odhaliť jej nedostatky. Zistiť potreby 

a kritériá budúceho návrhu infraštruktúry a  navrhnúť optimálnu sieťovú infraštruktúru, ktorá 

bude napĺňať očakávania a požiadavky firmy Pobys a samozrejme bude zodpovedať danému 

finančnému rozpočtu projektu firmy.    
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2 METODICKÉ VÝCHODISKÁ A NÁSTROJE 

2.1 Základné paradigma počítačovej siete 

2.1.1 Počítačová sieť 

Pojem počítačová sieť môže byť definovaný z viacerých uhlov pohľadu alebo úrovní 

abstrakcie. David Groth a Toby Skandier [5, strana 3] ho definujú jednoducho ako:  

"In the computer world, the term network describes two or more connected computers 

that can share resources such as data, a printer, an Internet connection, applications, 

or a combination of these."  

Druhá, veľmi podobná definícia podľa Glen E. Clarke [3, strana 2] je:  

"A network is a group of systems that are connected to allow sharing of resources 

such as files or printers—or sharing of services—such as an Internet connection." 

2.1.2  Internet verzus internet 

Existujú dva pojmy, ktoré by sme mali rozlišovať a to Internet s veľkým začiatočným 

písmenom "I" a internet s malým "i". Na svete existuje jedna konkrétna počítačová sieť, ktorá 

má momentálne celosvetový dosah a vlastné meno, volá sa Internet. Podľa slovenského 

a českého pravopisu sa majú vlastné mená písať s veľkými začiatočnými písmenami. Keďže 

Internet je na svete len jeden, nemôže dôjsť ku zámene za inú sieť. 

Ako je to potom s pojmom internet? Termín internet s malým "i" označuje skratku 

z anglického "internetwork", čo znamená ľubovoľná sústava vzájomne prepojených sietí. 

Takýchto internetov je na svete tisíce. Takisto Internet je jeden z internetov pretože 

je to sústava vzájomne prepojených sietí, ale naopak to samozrejme neplatí. Dnes si už môže 

ktokoľvek postaviť doma vlastný internet. Stačí k tomu zopár počítačov a jeden router. Potom 

môže vlastník tvrdiť, že je naozaj jeho vlastníkom, zatiaľ čo vlastník Internetu neexistuje. [24]   

2.1.3 Full-Duplex a Half-Duplex komunikácia 

Každá sieťová komunikácia môže byť kategorizovaná ako half-duplex alebo full-

duplex komunikácia. O half-duplex sa jedná vtedy, ak komunikácia môže prebiehať oboma 

smermi, ale iba jedným smerom v tom istom fyzikálnom čase. Prebieha konkurenčne. 

Typický príklad half-duplex komunikácie je push-to-talk technológia, a to napríklad rádiové 
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vysielačky, kedy jedna osoba komunikuje a druha načúva. Naopak full-duplex komunikácia 

môže prebiehať oboma smermi v tom istom čase, čiže prebieha paralelne. [5] 

2.1.4 Koncepty komunikácie 

Komunikácia medzi zdrojom a cieľom v počítačovej sieti nemôže prebiehať ako jeden 

masívny nepretržitý prúd bitov. Nemôžeme zaslať napr. email s veľkosťou 20 MB ako jednu 

ucelenú správu. Keby komunikácia prebiehala takýmto spôsobom, ostatné zariadenia 

by neboli schopné vysielať alebo prijímať správy na tom istom segmente v sieti, pokiaľ 

na ňom už prebiehal komunikačný proces, čo by malo za následok obrovské oneskorenia. [19] 

Preto pri komunikácii sú dáta rozdelené na malé časti, ktoré sú posielané do siete. 

Proces rozdelenia na malé časti sa nazýva segmentácia a jednotlivé prvky segmentácie 

sa nazývajú segmenty. Segmentácia má 2 hlavné výhody [19]: 

1. V prvom rade rozdelenie veľkej správy na menšie časti odstráni vyššie uvedený 

problém impotencie vysielania a prijímania správ, pokiaľ už na ňom prebieha 

komunikačný proces. To znamená, že správy viacerých konverzácií 

sú na médiu prekladané. Tento proces sa nazýva multiplexing (Obrázok 2-1). 

2. Druhá obrovská výhoda tohto prístupu spočíva v spoľahlivosti prenosu správy. 

Ak by sme abstrahovali od multiplexingu a zasielali veľké správy ucelene, 

pričom by došlo k chybe pri prenose, museli by sme celú správu zaslať 

odznova. Pri segmentácií naopak stačí zaslať chybný segment prenosu. 

Obrázok 2-1: Segmentácia a multiplexing [19] 
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2.1.5 Koncové a sprostredkujúce zariadenia 

Počítačová sieť je zložená z veľkej množiny rôznych zariadení, ktoré plnia vyhradené 

funkcie. Tieto zariadenia sa súhrne označujú ako koncové a sprostredkujúce zariadenia (angl. 

end devices, intermediary devices). Viď  Obrázok 2-2. [5]  

Koncovým zariadením môže byť napríklad pracovná stanica, web server, PDA, 

tlačiareň, atď. Sú charakteristické tým, že interagujú priamo s užívateľom. [8] 

Sprostredkujúce zariadenia naopak pracujú na pozadí, tzn. sú pre užívateľa 

transparentné, a zabezpečujú laicky a veľmi abstraktne povedané prenos dát po počítačovej 

sieti. Konkrétnejšie funkcie podľa typu zariadenia sú nasledovné [8]: 

 povolenie alebo zamietnutie toku dát podľa bezpečnostných politík, 

 regenerácia dátového signálu, 

 modulácia a demodulácia signálu, 

 výber alternatívnej cesty pri zlyhaní linky, 

 uprednostňovanie prioritných paketov na základe QoS, atď.  

Obrázok 2-2: Koncové a sprostredkujúce zariadenia [19] 

      

2.1.6 Siete LAN a WAN 

Existuje mnoho kritérií delenia sietí. Podľa veľkosti sa delia na PAN, LAN, MAN 

a WAN, z čoho najznámejšie sú LAN a WAN. LAN je skratka z anglického local area 
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network a už z názvu môžeme vyčítať, že sa jedná o menšiu geografickú oblasť. Zvyčajne 

jedna organizácia spravuje niekoľko LAN sietí. Rozsah LAN je obvykle vymedzený na jednu 

budovu, dom, miestnosť. 

WAN je skratka pre wide area network alebo inak povedané rozsiahle siete. Šanca, 

že by niekto nepoužil sieť WAN je veľmi malá. Každý, kto je pripojený do siete Internet 

je zároveň pripojený do najväčšej WAN na svete. WAN je typ siete, ktorá prekračuje mestské, 

regionálne a nadnárodné hranice. [3, 5]  

2.1.7 Vrstevný prístup a sieťové modely 

Zobraziť, vysvetľovať alebo predstavovať si celkovú sieťovú prevádzku by bolo 

bez sieťového modelu veľmi zložité, pretože sieťová komunikácia je komplexná  

a komplikovaná. Túto komplexnosť a komplikovanosť čiastočne odstránime tým, že 

rozdelíme sieťovú komunikáciu v sieťových modeloch na rôzne vrstvy. Každá vrstva je 

potom charakteristická svojou funkcionalitou. 

Poznáme dva typy sieťových modelov: 

1. Protokolový model 

2. Referenčný model   

Protokolový model je sieťový model, ktorý presne zodpovedá štruktúre existujúcej 

sústavy protokolov (angl. protocol suite). Sústava protokolov je skupina vzájomne 

prepojených protokolov, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie komunikačnej funkcie medzi 

dvoma zariadeniami. Tieto protokoly sú implementované v softvéri a hardvéri sieťových 

zariadení. TCP/IP je protokolový model, pretože popisuje funkciu na každej vrstve 

sieťového modelu v rámci TCP/IP protokolovej sústavy (angl. TCP/IP protokol suite). 

Referenčný model nezobrazuje konkrétnu sústavu protokolov, ale slúži ako referenčná 

príručka pre zachovanie konzistentnosti a súdržnosti všetkých typov protokolov a služieb. 

Nie je účelom referenčného modelu zobrazovať špecifikáciu implementácie, ale pomôcť 

lepšie pochopiť funkcie a procesy, ktoré sa odohrávajú pri sieťovej komunikácií medzi dvoma 

ľubovoľnými zariadeniami. Najznámejším referenčným modelom je Open Systems 

Interconnection (OSI) model. [3, 5, 8] 
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2.2 Model ISO/OSI 

Model OSI bol navrhnutý organizáciou ISO (International Organization 

for Standardization) koncom 70tých rokov 20teho storočia. Vznikol kvôli nekompatibilite 

produktov sieťových riešení veľkých firiem, vtedy hlavne DEC a IBM. Čiže pokiaľ ste v tých 

rokoch chceli vybudovať sieťovú topológiu, museli ste implementovať proprietárne riešenie 

jednej konkrétnej firmy, nie kombináciu. Preto v tej dobe chýbala sieťová architektúra, ktorá 

by bola otvorená, nezávislá na konkrétnom výrobcovi a umožňovala by požadovanú 

kompatibilitu medzi rôznymi výrobcami, a teda bude vytvárať konkurenciu a nie závislosť 

na zákazníka na jedinom výrobcovi. [25]   

Ako vidíme na Obrázku 2-3, tento model sa skladá zo siedmych vrstiev, ktoré 

sú rozdelené na dve skupiny. Prvá skupina sú vrchné 3 vrstvy a definujú, ako budú aplikácie 

na koncových zariadeniach komunikovať medzi sebou a s užívateľmi. Druhá skupina 

sú spodné 4 vrstvy, ktoré definujú ako sa dáta prenášajú medzi dvoma sieťovými 

zariadeniami. Reálne prebieha komunikácia hierarchicky, tzn. zhora nadol alebo naopak. 

To znamená každá vrstva komunikuje s vrstvou priamo nad a pod, čiže aplikačná vrstva 

nemôže priamo komunikovať s linkovou vrstvou (data link). Ďalší typ komunikácie je peer 

(seberovná, priama) komunikácia medzi dvoma vrstvami na tej istej úrovni dvoch sieťových 

zariadení. [8] 

Obrázok 2-3: Model ISO/OSI [5] 

 

 

2.2.1 Aplikačná vrstva 

Je to najvyššia, siedma vrstva modelu ISO/OSI. Slúži ako rozhranie medzi 

užívateľskou aplikáciou, ktorú používame na komunikáciu, a sieťovou infraštruktúrou, 
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cez ktorú komunikačný prenos putuje. Najznámejšie protokoly aplikačnej vrstvy sú HTTP, 

SMTP, FTP, TFTP, DNS, Telnet a iné. [8] 

2.2.2 Prezentačná vrstva 

Prezentačná vrstva má 3 hlavné úlohy: 

 kódovanie a konverzia dát, 

 kompresia a  dekompresia dát, 

 šifrovanie a dešifrovanie dát. 

Príkladom kódovania a konverzie dát na tejto vrstve môžu byť štandardy 

ako napríklad GIF, JPEG, RTF, MPEG a iné. [3, 5, 8] 

2.2.3 Relačná vrstva  

   Je zodpovedná za ustanovenie, správu a ukončenie relácie medzi entitami. Takisto 

spravuje dialógy medzi dvoma zariadeniami. Cisco uvádza nasledovné protokoly relačnej 

vrstvy [3, 5, 8]: 

 Network file system (NFS), 

 Structured query language (SQL), 

 Remote procedure call (RPC) a iné. 

2.2.4 Transportná vrstva 

Medzi hlavné úlohy transportnej vrstvy patrí [4]: 

 segmentácia dát, 

 identifikácia rozličných aplikácií pomocou pridelenia portov, 

 opätovné poskladanie segmentov do streamu dát. 

Najznámejšie protokoly transportnej vrstvy sú protokoly TCP a UDP z TCP/IP 

protokolovej sústavy. UDP je jednoduchý nespojový protokol a veľkosť jeho hlavičky je 8 

bytov. Je charakteristický nízkou réžiou, preto je rýchlejší ako TCP, ale zato nie je spoľahlivý. 

Pokiaľ je pre komunikáciu použitý protokol UDP, tak na úrovni transportnej vrstvy hovoríme 

o datagramoch. 
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Protokol TCP je naopak spojový, spoľahlivý protokol a preto je aj bezpečný. Ďalšie 

dodatočné funkcie oproti UDP je napríklad doručenie segmentov v rovnakom poradí 

a riadenie toku dát. Kvôli týmto dodatočným funkciám je veľkosť hlavičky protokolu TCP 

až 20 bytov. [4] 

Identifikácia aplikácií 

V reálnej sieťovej prevádzke počítač súčasne prijíma a odosiela množstvo 

dát z rozličných aplikácií. Preto je nutné identifikovať dáta, aby bolo jasné, do ktorej aplikácie 

patria. O túto funkciu sa v protokoloch TCP a UDP stará unikátny identifikátor aplikácií - 

číslo portu. V hlavičke každého TCP segmentu alebo UDP datagramu sa nachádza zdrojový 

a cieľový port. Pridelenie čísla portu závisí najmä od roly koncového zariadenia, či je 

vo funkcii servera alebo klienta. Zatiaľ, čo procesy na serveri majú pridelené porty staticky, 

porty na strane klienta sú pridelené dynamicky. Pokiaľ klientska aplikácia chce komunikovať 

s aplikáciou na strane serveru, musí poznať cieľový port. Napríklad, ak webový prehliadač 

vykoná request na webový server, prehliadač použije protokol TCP a cieľový port 80, ktorý je 

práve asociovaný so službou protokolu HTTP. Kombinácia portu a IP adresy je unikátny 

identifikátor konkrétneho procesu, ktorý beží na určitom zariadení v počítačovej sieti. Tato 

kombinácia sa nazýva socket. Ak by som naviazal na príklad získania zdroja z webového 

servera, tak socket by bol napríklad 158.196.56.24:80, pokiaľ nie je nešpecifikované inak. [8, 

19] 

Prideľovanie portov má na starosti IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Pre 

jednoduchosť uvediem delenie portov na 2 skupiny podľa Glen E. Clarke [3]: 

1. Dobre známe porty (z angl. Well known ports)  -  sú to porty od 0 po 1023. 

Tieto čísla sú rezervované pre známe služby a aplikácie ako napríklad HTTP, 

Telnet, SMTP a väčšinou ich využívajú servery. 

2. Dynamické porty - od 1024 do 65535. Tieto porty sú pridelené väčšinou 

klientskym aplikáciám a procesom dynamicky, pokiaľ ich už nevyužíva nejaká 

iná služba. 

2.2.5 Sieťová vrstva 

Pre sieťovú vrstvu je charakteristické prideľovanie logických adries a smerovanie 

paketov do určenej siete podľa cieľovej adresy. Cieľové zariadenie, pre ktoré je paket určený, 
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sa nie vždy nachádza v spoločnej sieti, a preto musí paket cestovať cez mnoho sietí. 

Sprostredkujúce zariadenie (angl. intermediate device), ktoré sa nazýva smerovač, vykonáva 

túto funkciu. Smerovač vyberie optimálnu cestu pre paket, pričom optimalita je meraná 

viacerými kritériami ako napríklad cena linky, šírka pásma, počet skokov (angl. hops), 

rýchlosť, atď. Pretože, ako sme uviedli, paket putuje cez mnoho sietí, než sa dostane 

k určenému koncovému zariadeniu, každé sieťové zariadenie musí mať jednoznačný, 

unikátny sieťový identifikátor. Tento identifikátor sa nazýva logická adresa. Za druhé, nielen 

koncové zariadenia musia mať pridelenú logickú adresu, ale práve tak aj jednotlivé pakety. 

Preto v hlavičke paketu sa nachádza cieľová a zdrojová adresa. [8, 19]  

Hlavné protokoly sieťovej vrstvy sú [4]: 

 Internet Protokol v4 (IPv4), 

 Internet Protokol v6 (IPv6), 

 Novell Internetwork Packet Exchange (IPX), 

 AppleTalk, 

 Connectionless Network Service (CLNS/DECNet). 

Najčastejšie využívaný protokol je IPv4. Pretože je momentálne problém nedostatku 

IPv4 adries, niekde už operuje popri IPv4 aj IPv6  a v budúcnosti sa predpokladá úplný 

prechod na IPv6. IPv4 je [8]: 

 nespojovaný protokol - pred odoslaním sa nevytvára spojenie, 

 nespoľahlivý (angl. best effort alebo unreliable) - nie je garantované doručenie 

paketu, 

 nezávislý na použitom médiu.  

2.2.6 IPv4 adresy 

Logická IP adresa je 32 bitová a je zložená z dvoch častí. Prvá časť sa nazýva network 

portion (Príloha č. 1) a identifikuje sieť. Druhá časť je host portion a identifikuje koncové 

zariadenie v sieti. Pre väčšie pohodlie IP adresa je rozdelená na 4 skupiny (octety), každá 

po jednom bajte oddelený bodkou. Napríklad 192.168.1.0. z tejto IP adresy avšak ešte 

nedokážeme určiť, ktorá časť je adresa siete (network portion)  a ktorá je adresa koncového 

zariadenia (host portion). V minulosti boli IP adresy rozdelené do tried podľa veľkostí prvého 
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octetu, pričom každá trieda malá jasne definovanú network portion a host portion (Obrázok 2-

4).  [4] 

 Obrázok 2-4: Triedne rozdelenie IPv4 adries [19] 

 

Trieda A - najvyšší bit prvého bajtu má hodnotu 0, ostatných 7 bitov tvorí adresu 

siete. Tým nám ostáva 24 bitov pre adresu počítača. V triede a máme siete 1 až 126 (0 a 127 

majú špeciálny význam). V každej z tejto sietí je 2
24

-2 adries pre počítače. Odpočet 2 je kvôli 

samotnej adresy siete a adresy broadcastu.  

Trieda B - najvyššie dva bity prvého bajtu majú hodnotu 10, čím dostaneme 

minimálne dekadické číslo 128 a maximálne 191. Ostatných 6 bitov a druhý bajt tvorí adresu 

siete. Môžeme teda mať 2
14

 sietí a každá môže mať 2
16

-2 počítačov.  

Trieda C -  prvé 3 bity majú hodnotu 110 a ostatných 5 bitov prvého bajtu až tretí bajt 

tvoria adresu siete. Čo nám dáva 2
21

 sietí a v každej sieti 2
8
-2 počítačov.  

Trieda D - najvyššie 4 bity sú tvorené hodnotou 1110, zvyšok sa už nedelí na adresu 

siete a počítača, pretože toto sú multicast adresy.  

Trieda E - zvyšok adries, ktoré sú určené pre experimentálne účely. [4] 

Určite ste si všimli nedostatok triedneho prístupu, ktorý spočíva v obrovskom plytvaní 

IP adries. Pokiaľ napríklad firma potrebuje alokovať 300 zariadení, požiada o IP adresu triedy 

B, kde je možno zaadresovať až 16384 adries, pričom 16084 nevyužije. Takýto prístup trval 

až do roku 1993, kedy vyšla norma RFC-1517 až 1520 (CIDR). Vtedy sa prestalo hľadieť  

na siete cez triedy, ale výhradne cez sieťové masky. To znamená, že sieť chápeme ako 

súvislú, končenú množinu IP adries, ktoré majú spoločnú sieťovú masku. A tak môžeme mať 

napr. sieť 192.168.1.0 nielen so štandardnou maskou 255.255.255.0, ale napr. aj s maskou 

255.255.255.252 a podobne. [4]  
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2.2.7 Linková vrstva 

 Linková vrstva je zložená z dvoch podvrstiev [5]:  

 LLC (Logical Link Control) vrstva, 

 MAC (Medium Access Control) vrstva. 

Protokoly, ktoré operujú na linkovej vrstve majú niekoľko funkcií, medzi ktoré patrí 

tvorba prenos a príjem rámcov (angl. frames). LLC podvrstva vkladá do rámcu informácie 

o užitom protokole sieťovej vrstvy, napríklad IPX, IP.  

Okrem toho je linková vrstva zodpovedná za fyzické (MAC) adresy, tvorbu logických 

topológií a metódu prístupu na fyzické médium. Ako som uviedol, sieťová vrstva je nezávislá 

- transparentná na prenosovom médiu, preto je zodpovednosťou MAC podvrstvy vytvoriť 

rámec, ktorý zodpovedá danému médiu. [5] 

MAC adresy 

Tiež známe ako ethernetové adresy alebo fyzické adresy. Sú to unikátne adresy, ktoré 

musí mať každé sieťové rozhranie. Veľkosť fyzickej adresy je 6 bajtov a sú typicky 

zobrazované 12 miestne hexadecimálne číslo. Napríklad 07:57:AC:1C:A2:72. Prvé 3 dvojice 

sú známe ako Organizationally Unique Identifier (OUI), ktoré prideľuje každému výrobcovi 

IEEE. Zvyšok prideľuje výrobca svojim produktom, pričom musí zaručiť unikátnosť adresy 

každého jedného zariadenia. [5] 

2.2.8 Fyzická vrstva 

Hlavnou úlohou fyzickej vrstvy je vytvoriť elektrický, optický alebo mikrovlnný 

signál, ktorý bude reprezentovať dátový rámec, ako aj získať tento signál z média a previesť 

ho do bitovej reprezentácie. [4, 5, 8] 

Táto vrstva ďalej špecifikuje [4]: 

 tvary konektorov (napr. V.35), 

 typ média: koaxiálny kábel, krútená dvojlinka, optický kábel, 

 prenosovú rýchlosť, 

 moduláciu, 

 kódovanie, atď. 
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2.3 Prepínaná sieť - switching LAN  

Zoberme v úvahu jednoduchú ethernetovú sieť, ktorá je zložená z niekoľkých 

užívateľov, ktorí zdieľajú jedno prenosové médium. Pri takomto prístupe smie v tom istom 

čase vysielať iba jediné zariadenie aby sa neporušil vysielaný signál, a tým nedošlo ku kolízii. 

Táto technológia sa používala v minulosti za pomoci neinteligentných zariadení (hubov), 

ktoré nerozumeli prijatým rámcom a preto ho poslali každému - aj tomu, komu nebol určený. 

Tým huby vytvorili zbernicovú logickú topológiu. [6] 

Pre prístup na takéto médium sa používa metóda carrier sense multiple access 

collision detect (CSMA/CD), ktorá určí zariadenie, ktoré môže vysielať na zdieľanom médiu. 

Ako táto metóda funguje? Prvé dve slová - carrier sense znamenajú, že všetky zariadenia 

musia načúvať predtým ako začnú vysielať a aj počas vysielania. Pokiaľ je médium voľné, 

môžu zahájiť vysielanie. Druhé dve slová multiple access určujú, že prístup na médiu majú 

teoreticky v tom istom čase všetky zariadenia. To znamená, že pokiaľ zariadenia začali 

vysielať, tak načúvajú, či náhodou v tom istom čase nezahájilo vysielanie aj iné zariadenie. 

Ak áno, tak tým, že zariadenia načúvajú počas vysielania detekujú kolíziu napríklad pomocou 

zvýšenej amplitúdy (collision detect). Tým nám vznikla kolízia a signál je zmiešaný, 

porušený a skorumpovaný. Keď vysielajúce zariadenia detekujú kolíziu musia upozorniť 

ostatné zariadenia pomocou tzv. jam signálu. Každý, kto obdrží jam signál, invokuje backoff 

algoritmus, pomocou ktorého sa všetky vysielajúce zariadenia umlčia na náhodné určenú 

dobu. Potom sa opäť zariadenia dostávajú do načúvacieho módu a celý proces sa opakuje. [6] 

Prepínač (angl. switch) pracuje na druhej vrstve referenčného modelu, čo znamená, že 

sa rozhoduje o zaslaní rámcu podľa fyzických adries (MAC) jednotlivých zariadení. To 

znamená, že prenosové médium už nie je zdieľané každým zariadením v LAN. Naopak, 

prepínač poskytuje izoláciu medzi zariadeniami na niekoľkých úrovniach [6]: 

 kolízna doména je obmedzená len pre port na prepínači, 

 zariadenia môžu vysielať vo full - duplex móde, pretože už nemusia načúvať, 

či je prenosové médium voľné, 

 šírka pásma už nie je viac zdieľaná, naopak každý port na prepínači ponúka 

určenú šírku, 

 chybné rámce nie sú ďalej propagované po sieti, atď. 
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2.3.1      Zasielanie rámcov na L2 prepínači 

Celý proces zasielania rámcov je založený na zisťovaní aké MAC adresy sú pripojené 

k akým portom prepínaču. Túto informáciu môžeme na prepínači nastaviť ručne, alebo sa to 

musí naučiť dynamicky. Ak sme v prostredí s väčším počtom zariadení, ručná konfigurácia by 

bola veľmi zdĺhavá a náročná na správu. [6] 

Aby sa prepínač mohol dynamicky učiť, musí si držať tabuľku MAC adries. Keď príde 

rámec na daný port, prepínač preskúma hlavičku rámca a získa zdrojovú MAC adresu. Pokiaľ 

sa táto fyzická adresa nenachádza v jeho tabuľke, tak je do tabuľky nahraná spolu 

s identifikačným názvom portu, na ktorom rámec dorazil a VLANou, s ktorou je port 

asociovaný. Prichádzajúce rámce obsahujú takisto cieľovú fyzickú adresu. Opäť sa prepínač 

pozrie do svojej tabuľky aby zistil port a VLAN asociovanú s MAC adresou. Pokiaľ sa 

v tabuľke taký záznam nájde, rámec je odoslaný týmto portom. Ak sa však nenájde, príde  

na rad drastickejšie riešenie, a to, že sa pošlú rámce všetkými portami, ktoré sú asociované 

s danou VLAN prichádzajúceho rámcu. Toto je známe ako "unknown unicast flooding". 

Viď (Obrázok 2-5). Pre jednoduchosť obrázok zobrazuje zasielanie rámcov v prípade jednej 

VLAN. [6] 

Obrázok 2-4: Unknown unicast flooding [6] 

 

2.3.2 Virtuálne LANy (VLANy) 

 Pokiaľ by sme navrhovali sieťovú infraštruktúru založenú čisto na L2 sieťových 

prvkov, vytvorili by sme jedinú broadcastovú doménu, kde každý broadcast ovplyvňuje každé 
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zariadenie v doméne. Toto je známe tiež pod pojmom plochá sieťová topológia (angl. flat 

network topology). Ak narastá počet zariadení v broadcastovej doméne, narastá aj počet 

broadcastov, ktoré majú nepriaznivé účinky na celú sieť (zahlcujú sieť a tým znižujú dostupnú 

prenosovú šírku pásma na médiu). [6] 

V plochej sieťovej infraštruktúre navyše nemôžeme implementovať redundantnosť 

(predpokladajme, že nie je dostupný protokol spanning tree), ktorá je dôležitá pre dostupnosť 

sieťových prvkov pri zlyhaní linky alebo zariadenia. Inak nám vznikajú L2 cykly (angl. L2 

loops), pri ktorých hrozí zahltenie siete až do stavu úplnej nefunkčnosti, kvôli nekonečnému 

zasielaniu broadcastov v cyklu. Táto situácia sa nazýva broadcast storms. [6] 

V tomto prepínanom prostredí avšak existuje mechanizmus, ktorý vyššie uvedené 

obmedzenia prekonáva. Prepínané siete môžu byť rozdelené do virtuálnych LAN 

sietí (VLANs). Podľa definície je VLAN jedna broadcastová doména. Všetky zariadenia, 

ktoré patria do danej VLANy môžu prijať broadcastový rámec iba od zariadenia na tej istej 

VLANe. VLAN je logicky oddelená IP sieť. VLANy umožňujú existenciu viacerých IP sietí  

a podsietí na jednej prepínanej sieti. Pokiaľ chcú zariadenia na rovnakej VLAN spolu 

komunikovať, musia mať pridelenú IP adresu a masku, ktorá je asociovaná s danou VLAN. 

VLANy sa konfigurujú na prepínači a ich portoch. Port, ktorý má pridelenú jednu VLAN sa 

nazýva access port. Treba si uvedomiť, že len kvôli tomu, že sú dve zariadenia fyzicky 

pripojené k rovnakému prepínaču neznamená, že môžu spolu komunikovať. Zariadenia 

na dvoch rozdielnych sietí a podsietí musia komunikovať pomocou L3 prvku, napríklad 

routeru. Nepotrebujeme VLANy, aby sme mali viacero sietí podsietí na prepínači, ale prináša 

nám to mnoho výhod [6, 8, 27]: 

 bezpečnosť - skupiny, ktoré pracujú s citlivými dátami sú oddelené od ostatných 

skupín, čím znižujú potenciálny bezpečnostný incident, 

 zníženie nákladov - užívatelia, ktorý patria do jednej VLANy nemusia byť 

fyzicky blízko seba. Naopak užívatelia sú zoskupovaný do jednej VLANy kvôli 

charakteru svojej práce, alebo kvôli dátam, s ktorými pracujú. A hlavne pridanie, 

presun, správa a zmena zaradenia môže byť vykonaná jednoducho pomocou 

konfigurácie VLANy na porte, miesto zložitého, nákladného a časovo náročného 

nastavovania priamej káblovej konektivity, rekonfigurácie užívateľa 

a readresovania, 
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 vyšší výkon - rozdelenie plochej L2 siete do logických broadcastových sietí 

redukuje nežiaducu trafiku a tým zvyšuje výkonnosť celej siete, 

 zmiernenie výskytu broadcast storms -  vďaka logickému oddeleniu 

broadcastových domén je šanca výskytu oveľa menšia než v prípade klasického 

prístupu, 

 efektívnejšia správa siete - ako už bolo spomenuté, správa siete pomocou 

VLAN je jednoduchšia, pretože užívatelia, ktorí majú podobné požiadavky sú 

zlúčený do jednej VLAN, atď.  

Číslovanie VLAN je rozdelené do dvoch skupín [6, 8, 22]: 

1. Normálny číselný rozsah  

 rozsah VLAN ID od 1 až do 1005, 

 ID 1, 1002 až 1005 sú rezervované pre Token Ring a FDDI VLAN, 

 ID 1, 1002 až 1005 sú automaticky vytvorené a nemôžu byť zmazané, 

 VLAN Trunking Protocol (VTP), ktorý pomáha s manažmentom VLAN 

pracuje iba s normálnym rozsahom. 

2. Rozšírený číselný rozsah 

 rozsah VLAN ID od 1006 až do 4094, 

 sú určené skôr pre ISP, alebo obrovské organizácie, ktorým nestačí 

klasický rozsah VLAN, 

 nepodporuje VTP. 

VLAN Trunks 

Bežne na portoch prepínača, na ktorých sú pripojené koncové zariadenia môže byť 

pridelená len jedna VLAN. Takéto porty sa nazývajú access porty. Pokiaľ však prepojíme dva 

prepínače a potrebujeme, aby cez ne komunikovali koncové zariadenia, ktoré patria 

do jednotlivých VLAN, musíme medzi týmito dvoma prepínačmi prepojiť toľko liniek, koľko 

je VLAN (Obrázok 2-5 horná polovička). Dôležité je, že na to, aby koncové zariadenia 

na rozdielnych VLAN komunikovali medzi sebou, musia mať k dispozícií L3 zariadenie, 

ktoré rozumie protokolom sieťovej vrstvy a je schopné smerovania, napríklad router alebo L3 

prepínač. [6] 
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Obrázok 2-5: Komunikácia VLAN cez samostatné linky a cez trunk linku [6] 

 

Trunk linky avšak môžu prenášať viac než jednu VLAN cez samostatnú linku. Trunk 

linka nie je asociovaná s jednou VLAN, naopak jedna, niekoľko alebo všetky VLANy môžu 

byť prenášané cez jedinú fyzickú trunk linku. Ako vidíme v hornej polovici Obrázku 2-5, 

takéto riešenie nie je moc efektívne. Pokiaľ by sme pridávali nové VLANy, museli by sme 

pridávať aj linky medzi týmito dvoma prepínačmi. V spodnej časti Obrázku 2-5 zobrazuje tú 

istú komunikáciu, ale pomocou trunk linky. [6, 8] 

2.3.3 Agregácia liniek – switch port aggregation 

Pomocou agregácie liniek môžeme zvýšiť šírku pásma až niekoľkonásobne. Fyzické 

linky sú zoskupované do jednej virtuálnej linky, čo znamená, že celková teoretická šírka 

pásma virtuálnej linky je súčet jednotlivých fyzických liniek. Zvyčajne pokiaľ máme 

redundantné linky medzi dvoma prepínačmi, vedie to k cyklom, ktoré majú nepriaznivé 

účinky na sieťovú infraštruktúru. Je zodpovednosťou technológií, ktoré ponúkajú agregáciu 

liniek, aby zabránili vytvoreniu cyklov. Napríklad známa technológia agregácie - Cisco 

EtherChannel túto funkcionalitu implicitne obsahuje. Inak by, pravdaže, strácalo význam 

agregovať linky, keby to malo nepriaznivé účinky. [6, 8] 

Výhoda agregácie liniek spočíva nielen v zvýšení šírky pásma prenosu, ale hlavne 

vo vytvorení redundantnosti medzi dvoma prvkami. Pokiaľ jedna fyzická linka zlyhá, tak ju 

nahradí iná. Zlyhanie linky je väčšinou záležitosťou niekoľkých milisekúnd a užívateľ je voči 

tomu transparentný. [6, 8] 
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2.3.4 Spanning Tree Protokol 

Prvá verzia protokolu spanning tree bola vyvinutá v spoločnosti DEC v roku 1985. 

O 5 rokov neskôr vydala aj IEEE svoju verziu tohto protokolu pod označením 802.1D. 

Hlavnou úlohou protokolu spanning tree je zabrániť L2 cyklom. Tento protokol 

neustále sleduje sieť, aby vyhľadal redundantné linky, ktoré následne zablokuje.  

Aby bolo možné vysvetliť funkcionalitu základnej verzie protokolu spanning tree, 

musíme najskôr pochopiť základné pojmy, ktoré s týmto súvisia [6, 8]: 

 Koreňový prepínač (angl. root bridge) – je prepínač s najväčším root id. Prvou 

hlavnou úlohou spanning tree protokolu je selekcia root bridgu, ktorý je 

ústredným bodom a od ktorého sa potom počíta celá spanning tree topológia – 

ako napríklad ktorý port bude blokovaný a ktorý vo forwarding móde. 

 BPDU – všetky prepínače si vymieňajú informácie za pomoci Bridge Protokol 

Data Unit (BPDU) pri selekcii root bridgu alebo pri výmene konfigurácií. 

 Bridge ID – bridge id je unikátne číslo každého prepínača. Podľa tohto čísla 

spanning tree prepínače rozoznáva. Bridge ID je implicitne pre cisco prepínače 

32 768 + MAC adresa prepínača. Prepínač s najmenšou hodnotou bridge id je 

vybraný ako root bridge. 

 Ostatné prepínače (angl. nonroot bridge) – predstavuje všetky ostatné, 

nekoreňové prepínače, ktoré sa podieľajú na spanning tree protokolu a vymieňajú 

si v rámci neho BPDU. 

 Koreňový port (angl. root port) – koreňový port je vždy priamy port 

ku koreňovému prepínaču, alebo port, ktorý predstavuje najkratšiu cesta 

ku koreňovému prepínaču. Ak viac ako jeden port vedie ku koreňovému 

prepínaču, tak je vybraný port s najmenšou hodnotou ceny linky (angl. port cost), 

ktorá je určená podľa šírky pásma, ale samozrejme dá sa zmeniť a tým môžeme 

túto skutočnosť ovplyvňovať. Pokiaľ je aj cena linky rovnaká, najnižšie číslo 

portu vyhráva. 

 Určený port (angl. designated port) – je to port, ktorý nie je koreňovým portom, 

ale môže prenášať rámce. 
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 Cena linky (angl. port cost) – cena linky portu je určená podľa jej šírky pásma. 

Môže byť aj explicitne nastavená na iné hodnoty. 

 Blokovaný port (angl. blocked port) – port, ktorý spanning tree protokol vybral 

v rámci redundantnej topológie, aby bol zablokovaný a neprenášal dátové rámce. 

Spanning tree protokol používa spanning tree algoritmus (SPTA), ktorý určuje porty, 

ktoré budú v blokovacom móde a tým zabránia vzniknutiu cyklu v topológií. Spanning tree 

algoritmus funguje následovne (Príloha č.2) [6, 8]: 

1. Elekcia koreňového prepínača – najskôr sa musí vybrať v rámci topológie 

hlavný koreňový prepínač. Realizácia výberu sa uskutočňuje pomocou výmeny 

množiny BPDU, kde prepínač s najmenším root id je určený ako koreňový 

prepínač. 

2. Určenie koreňových portov – v druhom kroku sa na každom nekoreňovom 

prepínači určujú koreňové porty. Sú to porty, ktoré sú najbližšie 

ku koreňovému prepínaču. 

3. Vymedzenie určených portov / blokovaných portov – posledný krok 

spanning tree algoritmu. Po tomto opatrení je topológia konvergentná a dáta sa 

môžu začať prenášať. 

Aj keď za pomoci spanning tree protokolu sa dá vytvoriť bezpochyby redundantná 

sieťová topológia, tento protokol sa reálnom prostredí firemnej architektúry nepoužíva. 

Hlavný dôvod je jeho zdĺhavá konvergencia. Pri prvom spustení prepínačov je to až 50 

sekúnd. Pri zlyhaní linky je to dvakrát veľkosť času tzv. forward delay, ktorý je implicitne 15 

sekúnd, čo dáva dokopy 30 sekúnd! Ďalšia nevýhoda je, že aj keď máme redundantnú 

topológiu, tak sa nevyužíva prenos po redundantných linkách, ale naopak sa tieto linky 

zablokujú, čím nevyužívame dostupnú šírku pásma návrhu topológie. Našťastie bol vyvinutý 

rapid spanning tree protokol, známy tiež pod skratkou 802.1w, ktorý ponúka omnoho 

rýchlejšiu konvergenciu. [6, 8] 

2.3.5 Rapid Spanning Tree Protokol 

Protokol rapid spanning tree (RSTP) dosahuje takú rýchlu konvergenciu tým, že 

umožní každému prepínaču interagovať so svojím susedom cez ich porty. Táto interakcia sa 

vykonáva na základe rolí portov, a nie ako v prípade klasického 802.D spannig tree protokolu 
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BPDU koreňového prepínača. Keď je určená rola porta, určí sa jeho stav, ktorý determinuje, 

čo sa urobí s prichádzajúcimi dátami. [6] 

Koreňový prepínač je zvolený rovnako ako v prípade klasického spanning tree 

protokolu - prepínač s najnižšou hodnotou Bridge ID je zvolený. BPDU sú zasielané každé 2 

sekundy (hello interval) všetkými portami. Pokiaľ po dobu 6 sekúnd prepínač neprijme  

od suseda BPDU považuje ho za nedostupného. Naproti tomu 802.D spanning tree detekuje 

nedostupnosť až za 20 sekúnd (max age interval). [6] 

RSTP má iný prístup, keď sa prepínač musí rozhodnúť ako sa zúčastní stromovej 

topológie. Keď sa prepínač prvýkrát pripojí k topológií alebo detekuje chybu v topológií, 

RSTP vyžaduje aby sa prepínač rozhodol na základe typov portov. RSTP rozoznáva tieto typy 

portov [6]: 

 okrajový port alebo port na hrane (angl. edge port) -   port na hrane v sieti je 

vtedy, pokiaľ sa naň môže pripojiť iba jediný užívateľ. V tomto mieste sa 

nepredpokladá vytvorenie cyklu, ani odosielanie BPDU, preto ak sa na tomto 

porte prijme BPDU port stratí status okrajového portu, 

 koreňový port - rovnaké ako v prípade 802.D STP, 

 point to point port (P2p) - každý port, ktorý spája dva prepínače a je určeným 

portom. P2p port je určený duplexným módom. Pokiaľ je linka vo full duplex 

móde je aj port P2p. Pokiaľ je v half duplex móde, predpokladá sa že sa 

nachádzame na zdieľanom médiu - nejedná sa o P2p port. Rýchla synchronizácia 

(handshake) medzi dvoma portami, radšej než časová exspirácia určuje stav 

portu. 

RSTP zvláda konvergenciu v topológií ako propagáciu synchronizácie (handshake) 

medzi dvoma prepínačmi cez P2p porty. Pokiaľ je synchronizácia v poriadku, pokračuje sa 

v synchronizácií medzi ďalšími dvoma prepínačmi (Obrázok 2-6), atď. [6] 

Rovnako ako v prípade 802.1 D STP aj u RSTP môže byť funkcionalita aplikovaná 

ako jedna inštancia pre všetky VLANy alebo pre každú VLAN samostatná inštancia RSTP. 

Takýto protokol sa nazýva Rapid Per VLAN Spanning Tree Protokol (RPVSTP). Tento 

protokol je proprietárny od spoločnosti Cisco. Výhoda spočíva v možnosti vytvorenia 

viacerých logických stromových topológií pre VLANy, namiesto jedinej topológie pre všetky 

VLANy. Nevýhoda je naopak vo vysoko - kapacitnom využití drahých zdrojov a prostriedkov 

(CPU, pamäť, šírka pásma, atď.) v prípade nárastu množstva VLAN. [6, 8]              
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Obrázok 2-6: Konvergencia RSTP [6] 

 

2.3.6 Smerovanie medzi VLAN - InterVlan Routing 

Aby bolo možné prenášať pakety medzi jednotlivými VLAN, potrebujeme k tomu L3 

zariadenie, napríklad router. Router musí mať fyzickú alebo logickú linku pre každú VLAN 

pomocou ktorých môže medzi nimi smerovať pakety. Táto funkcionalita sa nazýva 

interVLAN smerovanie. Pokiaľ sa na smerovači použijú oddelené fyzické linky pre každú 

VLAN jedná sa o tradičné smerovanie medzi VLAN. Smerovač na smerovanie medzi VLAN 

môže použiť aj jednu fyzickú trunk linku. Takýto spôsob sa nazýva "router on a stick". 

Posledný spôsob smerovania medzi VLAN je pomocou L3 prepínača (angl. multilayer 

switch). Viď Obrázok 2-7. [6, 10] 

Obrázok 2-7: Smerovanie medzi VLAN [6] 
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2.4 Smerovanie IP 

Termín smerovanie označuje prevzatie paketu z jedného zariadenia a odoslanie tohto 

paketu inému zariadeniu v odlišnej sieti. Smerovače (angl. Router) sa vôbec nezaujímajú  

o konkrétnych hostiteľov, slúžia len k prepojeniu sietí a stanovujú optimálnu trasu do sietí. 

Optimalita môže byť kvantifikovaná viacerými kritériami ako napríklad cena linky, 

vzdialenosť, počet skokov (hops), šírka pásma, atď. Logická sieťová adresa umožní 

užívateľovi zaslať paket do správnej siete. Potom pomocou fyzickej (MAC) adresy je paket 

zaslaný konkrétnemu cieľovému užívateľovi. [8, 10] 

Smerovač sa o vzdialených sieťach dozvedá buď od svojich susedných smerovačov 

dynamicky, alebo staticky od správcu siete, priamo pripojené siete pozná. Smerovač potom 

vytvorí smerovaciu tabuľku, na základe ktorej sa rozhoduje kam bude smerovať prijatý paket.  

U dynamického smerovania komunikuje protokol jedného smerovača s tým istým 

protokolom susedného smerovača. Smerovače potom vzájomne aktualizujú svoje informácie  

o všetkých známych sieťach a umiestňujú tieto dáta do svojich smerovacích tabuliek. Pokiaľ 

dôjde v sieti k zmene, protokoly dynamického smerovania o tejto udalosti automaticky 

informujú ostatné smerovače. Pokiaľ sa používa statické smerovanie, musí všetky zmeny  

na všetky smerovače ručne aktualizovať správca siete. [8, 10] 

2.4.1 Statické smerovanie 

O statické smerovanie sa jedná v prípade, že ručne pridáme trasy do smerovacej 

tabuľky každého smerovača.  

Statické smerovanie poskytuje nasledujúce výhody [8, 10]: 

 nespôsobuje žiadnu réžiu procesoru smerovača, 

 medzi smerovačmi sa nespotrebováva šírka pásma, 

 zvyšuje bezpečnosť. 

Nevýhody statického smerovania sú nasledujúce: 

 správca siete musí veľmi dobre rozumieť spravovanej sieti, aby ju mohol správne 

nakonfigurovať, 

 pokiaľ sa do dátovej siete pridá nová sieť, musí správca túto sieť aktualizovať  

vo všetkých smerovačov, a to ručne. 



- 23 - 

 

2.4.2 Východzie smerovanie 

Pomocou východzieho smerovania môžeme odosielať pakety do vzdialenej siete, ktorá 

nie je uvedená v smerovacej tabuľke. Východzie smerovanie sa väčšinou používa  

na koncových sieťach, ktoré majú len jedinú výstupnú cestu. Východzia cesta sa označuje ako 

IP adresa 0.0.0.0 s maskou 0.0.0.0. [10] 

2.4.3 Dynamické smerovanie 

Dynamické smerovanie sa uplatňuje v prípade, kedy sa pri hľadaní sietí a aktualizácií 

smerovacích tabuliek používajú smerovacie protokoly. Správa je samozrejme ľahšia než 

v prípade statického smerovania, ale nevýhoda spočíva vo vyššom zaťažení procesorov 

smerovačov a spotrebe šírky pásma prenosových liniek. [10] 

V dátových sieťach sa používajú dva typy smerovacích protokolov [10]: 

 IGP (Interior Gateway Protocol), 

 EGP (Exterior Gateway Protocol). 

Protokoly IGP slúžia na smerovanie sietí v rámci jedného autonómneho systému (AS).  

Autonómny systém tvorí kolekciu sietí pod spoločnou administratívnou doménou. To v praxi 

znamená, že všetky smerovače, ktoré zdieľajú rovnaké smerovacie informácie, patria 

do jedného AS. Protokoly EGP sa používajú pre komunikáciu medzi rôznymi AS. Príklad 

protokolu EGP je BGP (Border Gateway Protocol). [10] 

Každý z týchto typov protokolov sa následne rozdeľuje na ďalšie skupiny podľa toho, 

aký technologický prístup zvolili k danej problematike smerovania (Obrázok 2-8). [10] 

Obrázok 2-8: Delenie smerovacích protokolov [21] 

 

Smerovacie protokoly s vektorom vzdialeností (distance vector) hľadajú najlepšiu 

cestu do siete na základe vzdialenosti. Každý priechod paketu smerovačom sa nazýva preskok 
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(angl. hop). To znamená, že cesta do siete s najnižším počtom preskokov je považovaná 

za optimálnu. Medzi protokoly s vektorom vzdialenosti patria RIP a IGRP. 

V prípade protokolov so stavom linky (link state) vytvára každý smerovač 3 

samostatné tabuľky. Jedna z týchto tabuliek sleduje priamo pripojených susedov, druhá celú 

dátovú topológiu siete a posledná je smerovacia tabuľka. Do tejto skupiny patrí napríklad 

protokol OSPF. [8, 10, 21] 

2.4.4 Administratívna vzdialenosť 

Administratívna vzdialenosť (AD) vyjadruje dôveryhodnosť smerovacích informácií, 

ktoré smerovač prijíma od susedných smerovačov. AD sa udáva celým číslom od 0 do 255, 

kde 0 znamená najvyššia dôveryhodnosť a 255, že sa danou trasou prevádzka smerovať 

nebude. 

Pokiaľ smerovač obdrží dve aktualizácie o tej istej sieti, najskôr skontroluje AD. 

Aktualizácia s nižšou hodnotou AD je relevantná a je uložená v smerovacej tabuľke. Ak majú 

obe trasy rovnakú hodnotu AD, použije sa interná metrika smerovacieho protokolu. Napríklad 

počet preskokov, alebo šírka pásma. Pokiaľ majú aj rovnakú metriku tak sa bude 

komunikovať po obidvoch trasách - jedná sa o tzv. load balancing. Niektoré smerovacie 

protokoly umožňujú load balancing aj v prípade rozdielnej metriky trás, vďaka čomu môže 

správca ovplyvniť možnosť prenosu dát aj po menej využitých, redundantných linkách.  

Tabuľka 2-1 znázorňuje východzie hodnoty AD v cisco smerovačoch. [8, 10] 

 Tabuľka 2-1: Administratívna vzdialenosť u smerovačov Cisco 

Zdroj trasy Východzia hodnota AD 

Pripojené 

rozhranie 

0 

Statická trasa 

 

1 

EIGRP 90 

IGRP 100 

OSPF 110 

RIP 120 

Externé EIGRP 170 

Neznámy 255 
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2.4.5 RIPv1 

Routing Information Protocol (RIP) je protokol s vektorom vzdialenosti. Zasiela celý 

obsah smerovacej tabuľky všetkými aktívnymi rozhraniami každých 30 sekúnd. RIP používa 

ako metriku počet preskokov do cieľovej destinácie s tým, že maximálny počet preskokov je 

15 a 16 znamená nedostupnosť danej siete. RIP funguje veľmi dobre v malých sieťach, ale 

jeho neefektivita je pri väčších infraštruktúrach s pomalými WAN linkami, alebo na sieťach 

s väčším množstvom nainštalovaných smerovačov. RIP verzie 1 používa triedne smerovanie, 

čo znamená, že všetky zariadenia v sieti musia používať rovnakú masku siete podľa triedneho 

rozdelenia IP adries. RIP verzie 1 neposiela pri aktualizáciách sieťovú masku, preto aplikuje 

triedny prístup. [8] 

Protokol RIP používa rozličné typy časovačov pre reguláciu výkonu [8]: 

1.  Route Update Timer – interval (typicky 30 sek.) pre zasielanie pravidelných 

aktualizácií, v ktorých smerovač zašle celý obsah svojej smerovacej tabuľky 

všetkými aktívnymi portami.  

2. Route Invalid Timer – determinuje veľkosť času (typicky 180 sek.), kedy 

smerovač označí trasu ako invalidnú. K takémuto záveru smerovač dôjde ak 

neprijal počas tohto intervalu žiadnu správu o tejto trase. Následne zašle 

všetkými aktívnymi portami aktualizáciu o nedostupnosti tejto sieti. 

3. Holddown Timer – stanovuje dobu počas ktorej smerovač informáciu o danej 

trase ignoruje, alebo ju potlačuje. Smerovač sa dostane do tohto stavu, pokiaľ 

získa aktualizáciu o nedostupnosti niektorej trasy. Takýto stav trvá pokiaľ 

smerovač nezíska informáciu o trase s lepšou metrikou alebo pokiaľ nevyprší 

holddown timer interval. Typicky je veľkosť tohto intervalu 180 sekúnd.  

4. Route Flush Timer – čas, za ktorý je daná trasa zo smerovacej tabuľky 

odstránená. Tento časový interval musí byť väčší ako route invalid timer, aby 

mal smerovač dostatok času informovať ostatné smerovače o nedostupnosti 

tejto sieti. Prednastavená hodnota je typicky 240 sekúnd. 

Je veľmi pravdepodobné, že pri určitých sieťových infraštruktúrach sa vždy nájdu 

linky, po ktorých nechceme aby sa protokol RIP propagoval. Napríklad mnoho toho 

nezískame pokiaľ budeme propagovať RIP do Internetu. Alebo propagácia RIPu 
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ku koncovým užívateľom asi tiež nie je moc prospešná. Preto je vždy potrebné nastaviť dané 

rozhranie do pasívneho módu, čo zabráni zasielaniu RIP aktualizácií. [8] 

2.4.6 RIPv2 

Protokol RIPv2 je vo väčšine funkcionalít rovnaký ako RIPv1. Obidva RIPv1 a RIPv2 

sú protokoly s vektorom vzdialenosti a preto zasielajú kompletný obsah smerovacej tabuľky 

všetkým aktívnymi rozhraniami počas daného časového intervalu. Taktiež časovače 

a mechanizmy zabránenia cyklov sú rovnaké v obidvoch verziách (Holddown Timers, Split 

Horizont). Aj administratívna vzdialenosť týchto verzií je rovnaká. Ale existujú niektoré 

dôležité vlastnosti, ktoré vytvárajú z protokolu RIPv2 viac škálovateľnejší protokol než 

RIPv1. RIPv2 je na rozdiel od RIPv1 beztriedny protokol, čo znamená, že v rámci aktualizácií 

zasiela aj masku siete danej trasy. Pomocou tejto vlastnosti RIPv2 podporuje Variable Length 

Subnet Mask (VLSM), sumarizáciu sietí a funguje korektne v nespojitých sieťových 

infraštruktúrach. Na záver treba avšak dodať, že protokol RIP či už verzia 1 alebo 2 sa 

nedoporučuje v súčasných sieťových infraštruktúrach používať, pretože existujú oveľa lepšie 

varianty použitia iného sieťového protokolu, ktoré nespotrebúvajú tak veľkú šírku pásma.  

Napríklad protokol OSPF. [8] 

2.4.7 OSPF 

Open Shortest Path First (OSPF) je protokol s otvorenou licenciou alebo inak 

nazývané štandardom, vďaka čomu ho implementovalo veľké množstvo priemyselných 

spoločností, ako napríklad Cisco. OSPF implementuje takzvaný Djiktrov algoritmus. Najskôr 

sa spočíta najlepšia cesta do destinácie a potom sa naplní tabuľka smerovača z danou trasou. 

Konvergencia OSPF je veľmi rýchla. [8] 

OSPF obsahuje nasledujúce funkcie [8]: 

 minimalizuje záťaž trafiky infraštruktúry v dôsledku aktualizácií protokolu, 

 je škálovateľný, 

 podporuje Variable Length Subnet Mask, 

 podporuje Classless Inter Domain Routing, 

 nie je obmedzený maximálnou veľkosťou počtu preskokov, 
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 umožňuje zavedenie medzi viacerými výrobcami sieťových technológií, kvôli 

jeho otvorenému štandardu.  

OSPF predpokladá navrhovanie v hierarchickom prístupe, čo znamená, že sa rozdelia 

veľké prepojené siete do menších sietí, ktoré sa nazývajú angl. areas. Dôvod takéhoto prístupu 

spočíva v znížení réžie smerovania, zrýchlenia konvergencie protokolu a v obmedzení 

nestability infraštruktúry iba pre jednu areu. [8]  

Protokol OSPF používa logiku stavu linky (angl. link state), ktorá môže byť rozdelená 

do troch hlavných náležitostí. Prvý krok sa nazýva objavovanie susedov (angl. neigbor 

discovery) a jeho cieľom je objaviť susedné smerovače a vymieňať si medzi nimi relevantné 

informácie v prípade nadviazania väzby. Druhý krok, výmena databáze topológie, vyžaduje, 

aby sa OSPF smerovač podieľal na procese vymieňania informácií o topológií. Každý 

smerovač si udržuje informácie o topológií v jeho databáze, ktorá sa nazýva Link State 

Database (ďalej len LSDB). Informácie udržované v LSDB zahŕňajú [10]: 

 identifikačné číslo (Router ID) každého smerovača, 

 rozhranie každého smerovača, IP adresu a masku, 

 zoznam dosiahnuteľných smerovačov z každého rozhrania každého smerovača. 

Tretí dôležitý krok je výpočet trasy. Každý smerovač nezávisle analyzuje svoje dáta  

o topológii a vyberie si najlepšiu cestu do danej destinácie zo svojej perspektívy. Tento výber 

realizuje Shortest Path First algoritmus. Dôležitá vlastnosť protokolu OSPF je, že pre výber 

najkratšej cesty používa namiesto počtu preskokov cenu linky, ktorá je pre každú šírku pásma 

iná. [10] 

V spojení s protokolom OSPF sa používa špecifická terminológia [8]: 

 Linka (z angl. Link) - linka je rozhranie smerovača, ktoré je  pridelené do 

hocijakej siete. S touto linkou sú asociované rôzne informácie ako napríklad, či je 

aktívna alebo neaktívna, aké IP adresy obsahuje. 

 Router ID - je to IP adresa, ktorá identifikuje daný smerovač. Vyberá sa 

najvyššia IP adresa nastavená na loopback rozhraní. Pokiaľ toto rozhranie nie je 

nakonfigurované tak sa vyberie najvyššia IP adresa zo všetkých aktívnych 

fyzických rozhraní. 
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 Neighbors - predstavuje susedný smerovač, ktorý je na rovnakom segmente 

siete. 

 Adjacency - predstavuje vzťah, väzbu medzi dvoma susednými smerovačmi. 

 Hello protocol - slúži na dynamické objavovanie susedov a udržovanie 

aktívneho vzťahu medzi susednými smerovačmi. Hello pakety sú adresované na 

mulitcastovú adresu 224.0.0.5. 

 Link State Advertisement (ďalej len LSA) - predstavuje OSPF dátový paket, 

ktorý obsahuje smerovacie informácie a informácie o stave linky, ktoré sa 

vymieňajú medzi smerovačmi. Existujú rozličné typy LSA paketov.  

 Designated router - kvôli zníženiu množstva možných susedských väzieb medzi 

smerovačmi v danej sieti je vybraný jeden designated router. Následne všetky 

smerovače nadviažu adjacency iba medzi designated router a backup designated 

router. Túto elekciu vyhrá smerovač s najvyššou prioritou - Router ID je 

implicitná hodnota používaná pri výbere designated router. 

 Backup designated router - je to záložný smerovač pre nadväzovanie 

susedských väzieb v prípade zlyhania designated router. Tento smerovač obdrží 

všetky smerovacie aktualizácie ako designated router, ale neposiela LSA 

aktualizácie.     

2.4.8 EIGRP 

Enhanced Interior Gateway Protokol (EIGRP) je Cisco proprietárny protokol, ktorý 

beží iba na zariadeniach od spoločnosti Cisco. EIGRP je beztriedny  protokol s vektorom 

vzdialenosti. Niektoré literatúry ho zaraďujú do skupiny hybridných protokolov, pretože 

kombinuje vlastnosti obidvoch skupín. Napríklad nezasiela pakety o stave linky ako OSPF, 

ale namiesto toho zasiela tradičné aktualizačné pakety o sieťach a cenách trás, ktoré používajú 

protokoly s vektorom vzdialenosti. EIGRP disponuje aj vlastnosťami smerovacích protokolov 

so stavom linky - synchronizuje smerovacie tabuľky s ostatnými smerovačmi počas uvedenia 

do prevádzky a posiela špecifickú aktualizáciu len ak nastane zmena topológie. Tým sa tento 

protokol stáva vhodný pre veľmi veľké siete. [8, 10] 

Hlavné významné funkcionality protokolu EIGRP sú nasledovné [8, 10]: 

 podporuje IP, IPX a AppleTalk cez protokolovo závislé moduly, 
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 beztriedny prístup, 

 podporuje VLSM/CIDR, 

 podporuje sumarizácie a nespojité siete, 

 komunikácia cez Reliable Transport Protokol (RTP), 

 efektívne objavovanie susediacich smerovačov, 

 výber najlepšej cesty pomocou Diffusing Update Algorithm (DUAL). 

Skôr ako si medzi sebou smerovače môžu vymeniť informácie o smerovaní a trasách 

pomocou protokolu EIGRP, musia medzi sebou nadviazať väzbu a stať sa susedmi. Pre 

nadviazanie susedskej väzby musia byť splnené 3 podmienky [8, 10]: 

 Hello alebo ACK paket musí byť prijatý, 

 Čísla autonómnych systémov jednotlivých protokolov sa musia rovnať, 

 metriky protokolov musia byť identické. 

Protokoly so stavom linky typicky posielajú Hello pakety aby nadviazali susedskú 

väzbu, pretože neposielajú periodické aktualizácie a musí existovať mechanizmus pomocou 

ktorého by sa notifikovali smerovače o pridaní novej trasy, prípadne nedostupnosti trasy inej. 

Smerovače, ktoré používajú protokol EIGRP a patria do iného autonómneho systému 

automaticky nezdieľajú svoje smerovacie informácie. Z toho vyplýva výhoda pri 

implementovaní veľkých sietí, kedy môžeme obmedziť množstvo smerovacích aktualizácií na 

špecifický autonómny systém. [8] 

Jediný krát kedy si EIGRP smerovače zasielajú celý obsah smerovacej tabuľky je v 

prípade objavenia nového suseda, s ktorým nadviažu susedskú väzbu pomocou výmeny série 

Hello paketov. Po tejto celkovej výmene smerovacích informácií sa zasielajú už len 

relevantné aktualizácie. [8] 

Keď smerovač prijme EIGRP aktualizáciu od suseda, uloží si jej obsah do lokálnej 

tabuľky topológie (angl. local topology table). Táto tabuľka obsahuje všetky známe cesty od 

všetkých smerovačov v topológií a slúži ako hrubý náčrt, z ktorého sú najlepšie trasy vybrané 

a zaradené do smerovacej tabuľky. [8] 

V súvislosti s fungovaním tohto protokolu sa používajú rozličné pojmy. Hlavné 

termíny sú nasledovné [8]: 
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 Feasible distance - toto je najlepšia metrika do danej siete z pomedzi všetkých 

trás do vzdialenej siete. Toto je trasa, ktorá sa nachádza v smerovacej tabuľke, 

pretože je považovaná za najlepšiu. Metrika feasible distance je metrika ktorú 

reportoval susedský smerovač, plus metrika k tomuto susedskému smerovaču. 

 Reported distance - metrika vzdialenej siete, ktorú reportoval susedský 

smerovač sa nazýva reported distance. Takisto je to metrika, ktorá sa nachádza v 

smerovacej tabuľke susedského smerovača do danej siete. 

 Neighbor table - každý smerovače si udržuje informácie o stave susedov. Keď je 

nový susedný smerovač objavený, adresa a rozhranie tohto suseda sú 

zaznamenané do neighbor table smerovača v pamäti RAM. 

 Topology table - táto tabuľka obsahuje destinácie od susediacich smerovačov v 

topológií. 

  Feasible Successor - toto je trasa, ktorej reported distance je menšia ako feasible 

distance a je považovaná za záložnú trasu. EIGRP si udržuje 6 feasible successor 

v topology table. Iba jediná trasa s najlepšou metrikou je umiestnená do 

smerovacej tabuľky. 

 Successor - najlepšia trasa do vzdialenej siete. Nachádza sa v smerovacej 

tabuľke. 

Pomocou používania týchto mechanizmov ako feasible distance a feasible successor, 

ktoré sú umiestnené v topology table ako záložné trasy, má tento protokol veľmi rýchlu 

konvergenciu. [8]  

2.5 Bezpečnosť sieťovej infraštruktúry 

Útoky na sieťovú infraštruktúru sa neustále zdokonaľujú a stávajú sa čím ďalej tým 

viac cielené, sofistikovanejšie a ťažšie detekovateľné. Úspešným útokom vznikajú obetiam 

obrovské finančné a iné následky ako napríklad strata dobrého mena. [9, 14] 

Pripojením internej siete firmy do inej siete (napríklad siete Internet) vzniká firme 

bezpečnostná hrozba,  o tom niet pochýb. Útočníci sa môžu dostať k citlivým dátam firmy, 

poprípade rapídne znížia výkonnosť siete pomocou nasadenia škodlivého softvéru 

do topológie. Avšak aj keby firemná sieť nebola pripojená k ďalšej sieti, stále existuje nemalá 

bezpečnostná hrozba. Konkrétne podľa Computer Security Institute (CSI) v San Franciscu, 
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približne 60 až 80 % vzniknutých bezpečnostných incidentov pochádza z internej štruktúry. 

Na základe týchto faktov musí sieťový administrátor brať v úvahu ako aj vonkajšie, tak aj 

vnútorné hrozby, ktoré by mohli kompromitovať sieťovú bezpečnosť. [9, 14] 

Interné sieťové bezpečnostné hrozby majú tendenciu byť oveľa vážnejšie než externé. 

Uvádzam niekoľko dôvodov vážnosti internej hrozby [9, 14]: 

 interní užívatelia firmy majú znalosti o topológii siete a tiež o jej zdrojoch, 

 interní užívatelia disponujú určitým levelom prístupu k zdrojom, 

 tradičné sieťové bezpečnostné mechanizmy ako napríklad Intrusion Prevention 

Systems (IPS) a  Firewally sú neefektívne voči útokom zvnútra. 

Pretože externí útočníci nemajú znalosť o internej sieťovej štruktúry firmy ani o jej 

zdrojoch, nedisponujú ani určitým prístupom k zdrojom, ich útoky bývajú skôr viac 

technického zamerania. Napríklad útočník môže využiť Internetové utility ako napríklad 

nslookup alebo whois, aby ľahko zistil pridelený IP adresný priestor organizácie. Po zistení 

prideleného adresného priestoru útočník pingne verejne dostupné IP adresy z rozsahu, aby 

zistil, ktoré sú aktívne. Ako pomoc pri automatizovaní tohto procesu mu určite dobre poslúžia 

ping sweep utility ako napríklad fping alebo gping, ktoré systematicky pingnú všetky adresy 

daného rozsahu. Keď sú aktívne IP adresy zistené, útočník pristúpi ku skenovaniu portov 

na jednotlivých IP adresách, aby zistil, aké sú povolené služby alebo porty v danej 

infraštruktúre. Port skener je softvér ako napríklad Nmap alebo Superscan, ktorý slúži 

na skenovanie portov užívateľa. Pomocou týchto dvoch utilít  zistí útočník typ a verziu 

používaných aplikácií ako aj typ a verziu používaného operačného systému užívateľa. 

Na základe týchto informácie si už útočník ľahko vyhľadá na Internete zraniteľnosť 

jednotlivých verzií používaných systémov užívateľa. [9, 14] 

2.5.1 Bezpečnostná politika sieťovej infraštruktúry 

Jedným z hlavných dôvodov narušenia bezpečnosti firmy je v dôsledku neexistencie 

bezpečnostnej politiky, alebo s neoboznámením všetkých kompetentných o tejto politike.  [14] 

Bezpečnostná politika je súbor neustále meniacich sa dokumentov, ktoré určujú 

pokyny pre používanie sieťových služieb a zariadení vo firme. Tieto pokyny napĺňajú 

bezpečnostné ciele organizácie tým, že definujú pravidlá pre používanie sieťových zdrojov 

firmy. Hlavným cieľom bezpečnostnej politiky je ochrániť majetok organizácie. Do majetku 

organizácie nepatria len hmotné veci, ale aj duševné vlastníctvo, procesy a postupy, citlivé 
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dáta o zákazníkoch a špecifické serverové funkcie. Okrem ochrany organizačných aktív 

bezpečnostná politika slúži aj na iné účely [14]: 

 tvorba povedomia u zamestnancoch o ich povinnostiach, čo sa bezpečnosti týka, 

 identifikácia zvláštnych bezpečnostných postupov nutných pre splnenie cieľov 

bezpečnostnej politiky, 

 slúži ako základ pre monitorovanie porušenia bezpečnostných predpisov. 

Jedna z najznámejších komponent bezpečnostnej politiky je akceptačná politika (z 

angl. acceptable use policy). Táto časť definuje, ktorý užívatelia majú, ktoré činnosti 

povolené a ktoré zamietnuté v rámci využívania sieťových zdrojov. [14] 

Bezpečnostná politika organizácie je aplikovaná na rozličné kategórie zamestnancov 

(ako napríklad manažment, technický zamestnanci, koncový užívatelia), preto je jeden 

dokument pre bezpečnostnú charakteristiku neefektívny. Napríklad manažment firmy 

nezaujíma a ani sa nikdy nestretne s bezpečnostnými aspektmi politiky pre technických 

zamestnancov. Preto je bezpečnostná politika zbierka viacerých dokumentov. [14] 

2.5.2 Virtuálne privátne siete (VPN) 

VPN je všeobecný termín používaný pre komunikáciu cez sieťovú infraštruktúru, 

ktorá používa akúkoľvek technológiu aby vytvorila zabezpečenú, tunelovú komunikáciu cez 

nezabezpečenú sieť. Namiesto toho, aby sa použila vyhradená linka ako napríklad T1, použije 

sa virtuálne spojenie medzi geograficky vzdialených užívateľov cez zdieľanú verejnú sieť - 

Internet. [14, 20, 26] 

VPN prenáša dáta pomocou vytvoreného tunelu. Predtým, ako je paket odoslaný je 

zapuzdrený do nového paketu a novej hlavičky, kde sú smerovacie informácie o druhom 

konci tunela.  Keď zapuzdrený paket dorazí na druhý koniec tunela je hlavička odstránená 

a paket môže doraziť do cieľovej destinácie. Proces zapuzdrenia, smerovania a odpuzdrenia 

sa nazýva tunelovanie. VPN môže byť realizované na druhej a tretej vrstve. Vytvorenie 

spojenia medzi dvoma bodmi cez L3 alebo L2 VPN je veľmi podobné. V obidvoch prípadoch 

je originálny rámec alebo paket obalený novým. Medzi L3 VPN protokoly patrí napríklad 

GRE, MPLS a IPsec. Medzi L2 VPN patria napríklad PPTP, L2TP protokoly. [14, 20,26] 

Hlavné výhody implementovania VPN sú nasledovné [14, 20,26]: 
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 šetrenie nákladov - vďaka VPN môže organizácia využívať verejnú zdieľanú 

sieť namiesto realizovania svojej vlastnej vyhradenej linky medzi pobočkami, 

 bezpečnosť - VPN poskytuje vysokú bezpečnosť pomocou moderných 

kryptovacích a autentizačných protokoloch, 

 flexibilita - VPN umožňuje aby sa zamestnanci pripojili do internej štruktúry 

z hocijakého miesta, kde je pripojenie na Internet. 

Existujú dva typy VPN: 

 site - to - site - jedná sa o staticky vytvorenú VPN medzi dvoma bodmi 

(pobočkami), 

 remote - access - táto VPN je dynamicky vytvorená a neustále sa mení podľa 

aktuálnej lokácie užívateľa využívajúceho VPN spojenie.  

2.5.3 IPsec 

Protokol IPsec je rámec (angl. framework) otvorených štandardov, ktoré sa používajú 

pre bezpečnú komunikáciu. To znamená, že IPsec nie je viazaný na konkrétny typ 

šifrovacieho alebo autentizačného protokolu. [14] 

Všetky IPsec pakety majú hlavičku IP paketu v nešifrovanom textu, preto nevznikajú 

problémy so smerovaním. IPsec podporuje všetky L2 protokoly ako napríklad ATM, Frame 

Relay, Ethernet, atď. [14] 

Protokol IPsec disponuje týmito hlavnými funkciami [14]: 

 Dôveryhodnosť (z angl. Confidentiality) - dôveryhodnosť prenosu je 

zabezpečená pomocou šifrovacích protokolov ako DES, 3DES, AES, atď.  

 Integrita - integrita zabezpečuje, že sieťová komunikácia nebola editovaná počas 

prenosu. Nato nám slúžia hashovacie algoritmy ako MD5, SHA. 

 Autentizácia - overiť pravosť totožnosti participantov IPsec je možné realizovať 

viacerými autentizačnými spôsobmi. Napríklad pomocou užívateľského mena 

a hesla, zdieľanými kľúčmi, digitálnymi certifikátmi. 

 Bezpečná výmena kľúčov - IPsec používa DH (Diffie Hellman) algoritmus, 

pomocou ktorého sú všetky potrebné kľúče distribuované bezpečne bez možnosti 

ich zistenia.   



- 34 - 

 

3   ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PROBLÉMOVEJ 

OBLASTI 

3.1 Obchodný profil firmy Pobys 

3.1.1 Popis objektu, pre ktorý je sieťová infraštruktúra určená 

Rozvoj motorizmu v Považskej Bystrici začal približne 

v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Hlavným dôvodom bola vtedy začínajúca výroba 

motocyklov Jawa a Babeta v Považskobystrických strojárňach.  

V tých časoch vznikla aj firma Pobys, ktorá je najznámejším organizátorom 

športových motocyklových podujatí na Slovensku či už na národnej, alebo medzinárodnej 

úrovni. Medzi najznámejšie organizovanie podujatí patrí Medzinárodná šesťdňová  

motocyklová súťaž I. S. D. E. (Motocyklová olympiáda) v roku 1977, 1982, 1991 a 2005, 

Majstrovstvá sveta v  motokrose v triede do 250ccm v roku 1986, 1989, Majstrovstvá sveta 

v motokrose v triede do 500ccm v roku 1992, 1994, 1996, 1998, atď. 

Firma Pobys sa venuje aj organizovaniu komerčných 

motocyklových podujatí, konkrétne motocyklových zrazov. 

Každoročne sa uskutočňuje motozraz Manínska Tiesňava, 

motozraz Zemplínska Šírava a motozraz Zelená voda. 

Motozraz Zemplínska Šírava patrí medzi najväčšie v Európe. 

Každoročne sa tohto podujatia zúčastní okolo 5000 

motocyklistov a 30 000 divákov.   

Ďalšou významnou aktivitou firmy Pobys je 

vydavateľská činnosť. Za posledné roky firma Pobys vydala 

niekoľko kníh a každý mesiac vydáva časopis 

Svet motocyklov, ktorý pojednáva o všetkom čo sa deje vo „svete motocyklov“ od free style 

motokrosu, rôznych rýchlostných, bezpečnostných testov motoriek až po interviá so známymi 

pretekármi. V rámci spolupráce so známymi výrobcami motocyklov ako je KTM, Yamaha, 

Suzuki, BMW, Harley-Davidson, Ducati, Husqvarna a ďalšie, firma Pobys každý rok 

vyhlasuje odbornú novinársku anketu Motocykel roka. 

V roku 2010 som v rámci bakalárskej práce vytvoril pre firmu Pobys nový internetový 

portál. Hlavným cieľom tejto internetovej prezentácie je najmä propagácia časopisu Svet 

motocyklov, prinášať aktuality a novinky a informovať motocyklovú verejnosť o komerčných 
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a nekomerčných podujatiach. Webová prezentácia disponuje aj diskusným fórom, kde môžu 

ľudia diskutovať o hocičom čo sa týka aj netýka motocyklov, prípadne prispievať svojimi 

návrhmi a pripomienkami. V súčasnosti plánuje firma Pobys rozšíriť svoju činnosť aj 

na elektronický predaj športových doplnkov pre motoristov. 

Medzi ďalšie významné činnosti firmy Pobys patrí aj tvorba grafických návrhov log 

spoločností a organizácií, tvorba reklám, reklamných kampaní a bannerov, ktoré vykonáva 

profesionálne grafické štúdio firmy. 

V súčasnosti firma Pobys plánuje rozšíriť svoju reklamnú činnosť o ďalšie význačné 

marketingové a iné odvetia: 

 Marketingový výskum 

 tvorba, realizácia a vyhodnotenie marketingových výskumov,  

 Public Relation (PR)  

 usporiadavanie tlačových konferencií, seminárov realizovaných od námetu 

a kreatívneho návrhu cez kompletnú organizáciu a produkciu až po 

medializáciu a vyhodnotenie akcie, 

 tvorba tlačových správ, prehlásení, komentárov, výročných správ, press 

kitov (propagačné materiály o firme), písanie PR článkov, 

 mediálny monitoring, 

 event marketing – organizácia spoločenských, športových akcií (ktoré sú 

prostriedkom prezentácie spoločnosti, ale zároveň slúžia k nadväzovaniu 

a rozvíjaniu obchodných vzťahov) a teambuildingov (slúžiacich 

na stmelenie pracovného kolektívu, dosahovanie vyššej mieri spolupráce 

a zvyšovanie motivácie) 

 Internet marketing 

 vytváranie webových prezentácií, SEO optimalizácia a pravidelná 

aktualizácia, 

 realizácia spotrebiteľských súťaží, 

 príprava a distribúcia newsletterov, 

 práca so sociálnymi sieťami. 
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Organizačná štruktúra firmy Pobys 

 

3.2 Analýza technických aspektov súčasnej sieťovej infraštruktúry 

Pri analýze súčasnej sieťovej topológie som sa zameral hlavne na technické aspekty, 

použitú technológiu a bezpečnostné riziká. Výsledky boli alarmujúce a v dnešnom 

konkurenčnom prostredí nedostačujúce. 

3.2.1 Použitá technológia 

Technologické koncepty súčasnej sieťovej topológie sú zastarané a nedostačujúce. 

Svedčí o tom aj použitie rozbočovačov na prepojenie koncových staníc a zariadení (Príloha 

č. 3). V roku 2009 prešla sieťová topológia čiastkovou modernizáciou infraštruktúry. Týka sa 

to najmä serverových riešení, kde zastarané riešenia nahradili novšími. Dôležitá zmena bola 

v zavedení novej kabeláže po celej budove a v implementovaní centralizovaného serverového 

riešenia namiesto decentralizovaného rozdelenia po jednotlivých firemných úsekoch 

a dátových potrebách užívateľov. 

Samotné sieťové prvky sú neinteligentné a neobsahujú žiadny manažment, 

nepodporujú moderné sieťové protokoly ako napríklad rapid spanning tree, VLANy, 

agregáciu liniek, atď. Výnimkou je Router, ktorý podporuje webový manažment, DHCP, 

NAT, statické smerovanie, IP & MAC binding, ACL, a iné.  
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Tým, že firma používa rozbočovače vytvára zbernicovú logickú topológiu, kde 

jednotlivé zariadenia súťažia o jedno zdieľané médium. Pri takomto prístupe sa využíva okolo 

50 až 70 % šírky pásma. Nehovoriac o half-duplex móde, kde môže v jednom okamihu 

zariadenia iba vysielať alebo prijímať. Práve v tomto bode je evidentný potenciál úzkeho 

hrdla. 10 Mbit zdieľanej šírky pásma pri half-duplex móde je v dnešnej dobe moderných 

technológií veľmi málo. 

3.2.2 Škálovateľnosť sieťovej topológie 

Škálovateľnosť označuje ako veľmi sieťová infraštruktúra podporuje budúce 

potenciálne rozšírenie topológie. Pre veľký počet zákazníkov je škálovateľnosť primárnou 

požiadavkou na infraštruktúru. 

Súčasná sieťová topológia naráža na strop škálovateľnosti. Pri náraste počtu 

užívateľov môže vznikať množstvo problémov. Najmä keď užívatelia používajú aplikácie 

alebo sieťové protokoly, ktoré vysielajú množstvo broadcastových rámcov. Súčasné 

neinteligentné prepínače, ktoré vlastní zadávateľ, vysielajú broadcastové rámce všetkými 

pripojenými segmentmi. Pri takomto prístupe nám zbytočne spotrebovávajú tieto aplikácie 

a protokoly šírku pásma, pretože sa šíria aj tam, kam by nemuseli. 

Ako som už uviedol firma Pobys plánuje rozšíriť svoju činnosť, a tým pádom aj 

sieťovú topológiu o nových užívateľov. Avšak z hľadiska škálovateľnosti súčasná 

infraštruktúra nevyhovuje kapacitným a kvalitatívnym požiadavkám.  

3.2.3 Dostupnosť a redundantnosť sieťovej infraštruktúry 

Dostupnosť je množstvo času počas ktorého je sieťová topológia dostupná pre 

užívateľov. Často je to kritická požiadavka pre zákazníkov. Dostupnosť môžeme vyjadriť 

percentuálne za týždeň, mesiac, rok, atď. Čím častejšie je sieť nedostupná pre zamestnancov, 

tým má firma väčšie náklady. Podľa zadávateľa súčasná sieťová topológia je nestabilná  

a nedostupná hlavne počas najväčšej záťaže na infraštruktúru. 

Zároveň momentálna sieťová topológia neimplementuje žiadnu metódu zvýšenia 

dostupnosti ako napríklad redundanciou liniek medzi jednotlivými sieťovými prvkami alebo 

redundanciou samotných sieťových prvkov kvôli vyváženiu záťaže a odolnosti voči zlyhaniu.       
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3.3 Analýza bezpečnostných aspektov aktuálnej sieťovej 

infraštruktúry 

Opäť musím konštatovať, že bezpečnostná politika momentálnej sieťovej topológie je 

nedostačujúca až alarmujúca. Vysoké riziko hrozí najmä od interných zamestnancov. Vďaka 

implementácie rozbočovačov v infraštruktúre je veľmi ľahké odpočúvať sieťovú premávku 

jednotlivých užívateľov. Navyše interné útoky nevyžadujú takú technickú zdatnosť 

užívateľov ako v prípade externých útokov. V nasledujúcich sekciách postupne uvediem 

útoky, ktoré sa dajú vykonať na stávajúcej infraštruktúre. 

3.3.1 Zachytávanie paketov 

Najjednoduchší a zároveň najnebezpečnejší útok je zachytávanie paketov ostatných 

užívateľov za cieľom konfrontovania ich súkromia. Pretože je vytvorená logická zbernica 

na úrovni koncových zariadení, každý zamestnanec môže byť potenciálny útočník. Takýto 

útočník môže zahájiť veľké množstvo útokov typu man-in-the-middle. Stačí si nainštalovať 

jeden z mnohých dostupných paket snifferov na svoj počítač, prepnúť sieťovú kartu 

do promiskuitného módu, aby zachytávala aj pakety, ktoré nie sú pre ňu určené a útok je 

zrealizovaný. Jeden z najznámejších paket snifferov je Wireshark. V Obrázku 3-1 je vidieť 

ako ľahko môže útočník zachytiť heslo a užívateľské meno protokolu FTP pomocou 

Wiresharku pri súčasnej sieťovej infraštruktúre.   

Obrázok 3-1: Zachytávanie paketov pomocou Wiresharku 

 

Existujú dva spôsoby ako sa vyhnúť takémuto typu útoku, a to: 

 šifrovať sieťovú prevádzku - dôležité, osobné a firemné informácie by sa mali 

prenášať pomocou bezpečných protokolov, ktoré podporujú šifrovanie, 
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 nepoužívať rozbočovače - rozbočovače vytvárajú logickú zbernicu, a preto každý 

počuje každého. 

3.3.2  IP Spoofing, ARP  Spoofing   

Pri útoku typu IP Spoofing útočník ukradne "spojenie" (angl. session) medzi 

legitímnym užívateľom a cieľovou stanicou, a tým pádom sa vydáva za inú osobu. Na to, aby 

takýto útok mohol byť uskutočnený, potrebuje útočník vedieť správne TCP sekvenčné číslo 

segmentu (SEQ) použité pri zahajovaní spojenia. Pokiaľ pozná toto zahajovacie sekvenčné 

číslo, zašle segment typu ACQ na cieľovú stanicu. Ak útočníkov ACQ segment dorazil 

na cieľovú stanicu skôr ako ACQ segment legitímneho užívateľa, útočník je overený a získa 

prístup do zdrojov, na ktoré nemá práva. 

Pri ARP Spoofingu sa využíva, ako už názov napovedá, protokol ARP, ktorý je 

implicitne implementovaný v protokole IPv4 aj IPv6 a je pre ich funkcionalitu kritický.  

Cieľom je asociovať MAC adresu útočníka s IP adresou legitímneho užívateľa. Vďaka tomu 

môže útočník zachytávať sieťovú prevádzku užívateľa a realizovať náležité akcie. ARP 

Spoofing je možné detekovať pomocou Wiresharku. V Prílohe č. 4 je v prvom obrázku 

normálny priebeh protokolu ARP a v druhom obrázku je znázornený ARP Spoofing, kde je 

jasné vidieť duplicitné IP adresy v sieti.   

Vďaka možnosti načúvania prevádzky na súčasnej sieťovej topológii je zistenie ACQ 

segmentu, a tým pádom zahájenie útoku IP Spoofing, prípadne ARP Spoofing veľmi ľahké. 

Existujú dokonca utility napríklad ARPSpoof alebo Spoofit, ktoré tento proces automatizujú. 

Týmito útokmi sa možno vyhnúť používaním ACL, alebo šifrovaním sieťovej 

prevádzky. 

3.3.3  Denial Of Service  

Útoky s cieľom vyradiť sieťovú prevádzku sa označujú hromadne ako Denial Of  

Service (DOS) útoky. Hlavnou úlohou je bombardovať cieľovú stanicu a zaplaviť ju 

množstvom dát, ktoré skonzumujú jej zdroje, na základe čoho sa buď systém zrúti, alebo sa 

značne spomalí, prípade sa zmení jeho funkcionalita. Napríklad na súčasnú sieťovú 

infraštruktúru môžeme vykonať DOS útok tak, že zaplníme MAC tabuľku prepínača, ten sa 

začne správať ako rozbočovač a posiela sieťovú prevádzku na všetky porty. Zoznam 

ostatných typov DOS útokov je nasledovný: 
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 TCP SYN Flood - nadviazanie spojenia na úrovni transportnej vrstvy sa realizuje 

v tzv. three-way handshake. Hlavnou úlohou útočníka je nadviazať s cieľom veľa 

mnohopočetných spojení a nikdy neukončiť three-way handshake. Pretože 

mnoho serverov má obmedzený počet TCP relácií, ktoré môžu otvoriť súčasne, 

oprávnený užívateľ následne nie je schopný so serverom komunikovať (Príloha č. 

5). 

 ICMP útok - mnoho sieťových infraštruktúr povoľujú používanie protokolu 

ICMP (napríklad ping), pretože môže byť užitočný pri riešení problémov 

so sieťou. Avšak útočníci môžu využiť ICMP pre DOS útoky. Jeden starší typ 

útoku ako vyradiť cieľ z prevádzky sa nazýva "ping of dead". Použije sa príliš 

veľký ICMP, čo spôsobovalo pád systému. Dnes už je takáto medzera v systéme 

zaplátaná. Ďalší typ ICMP útoku sa nazýva "Smurf attack". Útočník pošle ping 

request so zdrojovou adresou cieľu útoku na adresu broadcastu siete. Následne 

celá sieť odpovedá na request na túto zdrojovú adresu a spôsobuje tak obrovskú 

konzumáciu sieťových a iných zdrojov v topológií (Obrázok 3-2). Zachytenie 

útoku typu ICMP flood vo Wiresharku je zobrazený v prílohe č. 6.           

 

Obrázok 3-2: ICMP Smurf útok [14] 
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4 NÁVRH INFRAŠTRUKTÚRY A POSTUP 

PRI IMPLEMENTÁCII POČÍTAČOVEJ SIETE 

Po analýze bezpečnostných rizík, technického a biznis profilu firmy Pobys nasleduje 

návrh sieťovej infraštruktúry. Návrh musí hlavne odrážať požiadavky zadávateľa, finančný 

rozpočet, moju odbornosť pre zhodnotenie a výber vhodného návrhu. Prvý úkon pri každom 

procese vývojovej činnosti pre zákazníka či sa jedná o vývoj informačného systému, alebo 

sieťovej infraštruktúry musí začať špecifikáciou užívateľských požiadaviek. 

4.1 Špecifikácia užívateľských požiadaviek 

Špecifikácia užívateľských požiadaviek je najťažšia etapa celého návrhu sieťovej 

infraštruktúry. Najdôležitejšie pri tejto etape je komunikovať so zadávateľom. 

 Je veľmi ťažké naplniť očakávania zákazníka pokiaľ sám nevie čo chce. To sa týka aj 

môjho prípadu. Zadávateľ sa nevyjadril presne čo chcel, práveže naopak formulácie boli 

veľmi obecné. Pri otázke, čo očakáva od budúcej infraštruktúry odpovedal: "Aby to 

fungovalo a zamestnanci boli spokojní". Preto som musel vziať iniciatívu do svojich rúk 

a doslova ponúkať technické požiadavky, východiská, návrhy a technológie. Pri týchto 

technických východiskách som sa zameral najmä na nedostatky súčasnej sieťovej topológie, 

ktoré som rozoberal v analýze súčasného stavu, a ktorá poukazuje na mnoho nedostatkov.     

4.1.1 Analýza biznis cieľov, požiadaviek a obmedzení budúceho návrhu  

Často sieťový inžinieri prehliadnu analýzu obchodných cieľov a požiadaviek 

na sieťovú infraštruktúru, pretože analýza technických aspektov ako napríklad šírka pásma, 

výkon, redundantnosť a bezpečnosť sú pre nich omnoho lákavejšie. 

Sieťová infraštruktúra musí mať obchodný zmysel pre firmu. Modernizácia siete sa 

nevykonáva preto, že vznikli nové technológie, ale preto že tieto technológie pomôžu podniku 

zvýšiť zisky, produktivitu, podiel na trhu, atď. Preto som sa zameral aj na analýzu  biznis 

cieľov infraštruktúry. 

  Analýzu obchodných cieľov som realizoval dotazovaním zadávateľa na celkový cieľ 

alebo zmysel projektu návrhu sieťovej topológie. Ďalej som sa ho dotazoval na krátky 

obchodne - orientovaný popis, ktorý vyjadrí obchodný účel novej siete. Prečo zadávateľ 

pristupuje na nový návrh siete? Ako nová sieťová infraštruktúra pomôže zadávateľovi byť 

úspešnejší v podnikaní? 
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Z odpovedí zadávateľa uvádzam najčastejšie a najvýznamnejšie dôvody a obchodné 

účely novej sieťovej topológie: 

 zvýšiť príjmy a zisk, 

 zvýšiť konkurenčné výhody, 

 zníženie nákladov, 

 zvýšiť produktivitu zamestnancov, 

 ponuka nových služieb pre zákazníkov, 

 modernizácia sieťovej topológie, 

 vyhnutie sa prerušenia obchodnej prevádzky v dôsledku poruchy siete. 

Analýza biznis obmedzení budúceho návrhu 

 Najväčším obmedzením každého projektu sú finančné prostriedky. Zadávateľ po 

dohode so mnou špecifikoval rozpočet vo výške maximálne 2000 €. Tento rozpočet má 

pokrývať hlavne hardvér tzn. sieťové prvky, moduly, kabeláž, atď. To znamená, že 

do rozpočtu už nepatrí podpora alebo školenie. 

4.1.2 Analýza technických požiadaviek budúceho návrhu 

Pri analýze technických požiadaviek som vychádzal z analýzy súčasného stavu 

sieťovej infraštruktúry a z toho vyplývajúcich nedostatkov. Preto nová sieťová infraštruktúra 

musí spĺňať nasledujúce kritériá: 

 vysoká dostupnosť infraštruktúry - vysokú dostupnosť je možné dosiahnuť 

redundantnosťou liniek a sieťových prvkov, 

 bezpečnosť - topológia musí spĺňať bezpečnostné kritéria a odstrániť hrozby 

popísané v analýze súčasného stavu, 

 škálovateľnosť - sieťová infraštruktúra musí byť škálovateľná, pretože 

zadávateľ plánuje rozšíriť svoju podnikateľskú činnosť o marketingové 

oddelenie, 

 efektívnosť - táto vlastnosť spadá sčasti do biznis analýzy a označuje najmä 

cenovú efektívnosť návrhu. Aby bol návrh efektívny musí maximálne napĺňať 
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technické a biznis očakávania zadávateľa a riešiteľa vzhľadom k finančnému 

rozpočtu projektu, 

 výkon - samozrejme sieťová infraštruktúra musí spĺňať firemné požiadavky 

na výkon. Do výkonu patrí hlavne šírka pásma, priepustnosť a latencia. 

4.2 Návrh sieťovej infraštruktúry 

Existuje mnoho variant a technológií ako navrhnúť vhodnú sieťovú infraštruktúru pre 

zadávateľa, ktorá bude splňovať jeho hlavné požiadavky (samozrejme každá varianta by 

napĺňala požiadavky v inej miere). Napríklad redundantnosť môžeme zabezpečiť na úrovni 

liniek alebo až na úrovni zariadení. Škálovateľnosť zasa hierarchickým prístupom 

modelovania a rozdeliť topológiu na vrstvy access, distribution a core. Problém je, že takéto 

uspokojovanie požiadaviek sa odzrkadlí v cene. Záleží však na efektívnosti a takisto či návrh 

pomôže realizácií biznis cieľov firmy, alebo je zbytočné investovať do takýchto moderných 

technológií. Združenie Pobys je dynamická, prosperujúca firma s možnosťou rastu aj v čase 

krízy. Preto som vytvoril dve najvhodnejšie varianty návrhu sieťovej infraštruktúry 

a aplikoval na nich rozhodovaciu analýzu, ktorá pomôže vo výbere správnej varianty. 

4.3 Varianta č. 1 

Prvá varianta návrhu je zobrazená na Obrázku 4-1. Už na pohľad je vidieť, že tento 

návrh disponuje vysokou redundantnosťou na rôznych úrovniach. Prvá úroveň redundantnosti 

spočíva v agregácií jednotlivých liniek. Tým zabezpečím, že pri výpadku linky sa nepreruší 

konektivita, ale naopak použije sa niektorá z iných agregovaných liniek. Druhá úroveň 

spočíva v redundantnosti samotných zariadení. Pokiaľ by nastal výpadok niektorého z L3 

prepínačov, nahradí ho druhý. Tretia úroveň redundantnosti spočíva vo vysokej dostupnosti 

tretej vrstvy. Ak by sa vyskytla porucha alebo výpadok jedného z L3 prepínačov, ktoré hrajú 

zároveň úlohu brány pre jednotlivé VLAN, izolovali by sme danú VLAN sieť v možnosti 

zasielať pakety aj do iných sietí. Preto sa medzi L3 prepínačmi používa First Hop 

Redundancy Protocols (FHRP). Tieto protokoly umožňujú skupine smerovačov alebo 

viacvrstvovým prepínačom definovať iba jedinú predvolenú virtuálnu bránu, ktorá je neustále 

aktívna. Ak nastane výpadok niektorej z fyzickej brány, protokol zabezpečí presmerovanie 

prevádzky na inú predvolenú fyzickú bránu. Užívateľ je samozrejme voči týmto akciám 

transparentný. 
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Ďalšia výhoda v použití FHRP spočíva v možnosti definovania loadbalancingu medzi 

dvoma redundantnými agregovanými linkami na úrovni druhej vrstvy. Stačí nadefinovať dve 

virtuálne brány pre každú VLAN, pričom jedna skupina koncových zariadení by používala 

jednu predvolenú bránu a s ňou asociovanú agregovanú linku a druhá skupina druhú bránu. 

 

Obrázok 4-1: Prvá varianta návrhu sieťovej topológie 

 

 

 

Podstatné je, že všetky úrovne redundantnosti nepotrebujú implementovať 

mechanizmus zabránenia nepriaznivých účinkov a efektov, ako broadcast storms alebo 
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zasielania duplicitných rámcov. To jest protokol spanning tree bude vždy konvergentný, 

pretože neexistuje žiadny cyklus - linka medzi dvoma L3 prepínačmi je L3 linka, a teda 

oddeľuje broadcastové domény. 

Z návrhu je ďalej vidieť, že je nasadený prístup lokálnych VLAN. To znamená, že 

VLANy nie sú pridelené na základe spoločných dátových požiadaviek, alebo dátových tokov 

užívateľov (takýto prístup sa volá end-to-end VLAN), ale na základe lokácie užívateľov bez 

ohľadu na ich dátové požiadavky. Takýto prístup minimalizuje šírenie spamovania 

broadcastov cez celú sieťovú topológiu, redukuje manažment sieťových prvkov v dôsledku 

migrácie užívateľov a zabraňuje vzniku broadcast storms, ktoré môžu vznikať pri end-to-end 

VLAN. 

Zavedením L3 prepínačov do topológie som odstránil potrebu smerovacieho prvku 

pri smerovaní do iných sietí respektíve do iných VLAN. 

Do návrhu som aplikoval firewall, ktorý musí podporovať minimálne 20 paralelných 

VPN tunelov. Ďalej musí poskytovať proaktívnu obranu sieťovej infraštruktúry, aby sa 

zabránilo externým útokom a musí vykonávať kontrolu sieťovej prevádzky. Samozrejmosťou 

sú ACL, DHCP, NAT/PAT, AAA, IPsec, SSL. 

Nevýhoda tejto varianty návrhu spočíva vo vysokých finančných nákladoch 

na realizáciu. Návrh všetky technické požiadavky ako redundantnosť, škálovateľnosť, výkon, 

bezpečnosť spĺňa s vysokou kvalitou, ale otázna je efektívnosť z cenového hľadiska. 

4.4 Varianta č.2 

Druhý návrh sieťovej infraštruktúry je na Obrázku 4-2. Oproti prvému návrhu je 

vidieť, že sa v topológií nenachádza druhý L3 prepínač. To má za následok slabšiu 

redundantnosť. Tá je zabezpečená iba na úrovni jednotlivých liniek medzi L2 a L3 

prepínačmi pomocou agregácie. Pokiaľ by niektorá z liniek mala výpadok alebo poruchu, 

použije sa druhá. Avšak ak bude nedostupný samotný sieťový prvok, v našom prípade L3 

prepínač, všetky VLAN siete budú odrezané od prístupu do iných VLAN, keďže L3 prepínač 

je predvolená brána koncových zariadení.  

Pretože sme v prvom návrhu mali zabezpečenú redundantnosť aj na úrovni 

prednastavených brán pomocou niektorého z First Hop Redundancy Protokolov, bolo možné 

medzi jednotlivými L3 prepínačmi aplikovať load balancing a prevádzku medzi ne 

rovnomerne rozdeliť. V tomto návrh však nemáme druhý L3 prepínač, preto nemôžeme 
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implementovať ani load balancing. Ten je zabezpečený iba na úrovni agregácie liniek, medzi 

ktoré sa trafika rozdeľuje podľa explicitne nastavených pravidiel - napríklad podľa cieľovej IP 

adresy alebo MAC adresy. 

Rovnako ako v prvej variante, aj tu bude protokol spanning tree vždy konvergentný, 

pretože redundantnosť je zabezpečená iba na úrovni protokolu agregácie liniek, ktorý 

implicitne obsahuje mechanizmus zabránenia cyklov, a tým pádom broadcast storms. Takisto 

tento návrh disponuje lokálnym prístupom VLAN, vďaka čomu sa minimalizuje šírenie 

spamovania broadcastov iba do VLAN, v ktorej vznikli. 

Nevýhody už boli viac menej spomenuté, a to slabšia redundantnosť a výkon (keďže 

nie je implementovaný load balancing). Oproti prvému návrhu avšak táto varianta nie je tak 

finančne náročná na sieťové prvky, ktoré by museli disponovať takou technológiu, funkciami 

a protokolmi, aby zabezpečili navrhovanú dostupnosť siete. 

A nakoniec keďže firma Pobys plánuje rozšíriť svoju činnosť navrhujem zmeniť 

poskytovateľa Internetu a prejsť z ADSL pripojenia na výkonnejšie optické pripojenie 

od spoločnosti Orange. V Tabuľke 4-1 je porovnanie obidvoch poskytovateľov, pričom 

výhoda zmeny pripojenia je evidentná aj pri zachovaní súčasného stavu firmy.         

 

Tabuľka 4-1: Poskytovatelia Internetu 

Poskytovateľ Telekom Orange 

Taríf Turbo 3 Solo ADSL FiberNet Biznis  

Rýchlosť sťahovania 6 Mb/sek 50 Mbit/sek 

Rýchlosť odosielania 512 kb/sek 10 Mbit/sek 

Obmedzenie Bez obmedzenia Bez obmedzenia 

Mesačný poplatok 27,99 € 39.99 € 
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Obrázok 4-2: Druhá varianta návrhu sieťovej infraštruktúry 

 

4.5 Rozhodovacia analýza 

Na základe uvedených informácií o dvoch navrhovaných riešení by som odporučil 

variantu č. 2. Obidve topológie avšak ešte podrobnejšie rozoberiem pomocou rozhodovacej 

analýzy. 

 Stanovenie variant: 

 Varianta č.1 (A) - dva L3 prepínače, 

 Varianta č.2 (B) - jeden L3 prepínač. 

Stanovenie kritérií pre voľbu optimálneho riešenia: 
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 cena (K1) - toto je kritérium splňovania finančného rozpočtu, ktoré zahrňuje 

náklady spojené s obstaraním sieťovej infraštruktúry, 

 výkon (K2) - zohľadňuje výkonové vlastnosti infraštruktúry ako napríklad šírka 

pásma, priepustnosť, latencia, 

 bezpečnosť (K3) - bezpečnosť infraštruktúry návrhu patrí medzi kogentné 

náležitosti každej topológie, 

 dostupnosť infraštruktúry (K4) - technológia dostupnosti sieťovej topológie 

šetrí náklady firmy spojené z potenciálnym výpadkom, 

 škálovateľnosť (K5) - kritérium škálovateľnosti vyjadruje ako ľahko je sieťová 

infraštruktúra pripravená na potenciálnu potrebu alokovať nové zariadenia, 

sieťové prvky, atď. 

Obrázok 4-3: Vypočítaná váha kritérií 

 

 

Obrázok 4-4: Graf vypočítaných váh kritérií 
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Obrázok 4-5: Textové párové porovnanie kritérií 

 

Varianty nebudem porovnávať podľa rizík, pretože riziká obidvoch návrhov sú 

rovnaké a dostupnosť infraštruktúry mám zahrnutú v kritériách. 

 Obrázok 4-6: Poradie variant 

 

Obrázok 4-7: Graf poradia variant 

 

Podľa rozhodovacej analýzy varianta č. 2 dopadla lepšie aj keď o veľmi malú hodnotu. 

Na Obrázku 4-6 je vidieť, že Varianta a nespĺňala najmä cenové kritérium, ktoré má väčšiu 

váhu ako dostupnosť infraštruktúry, ktorá je hlavný plus Varianty A. Varianta B je zasa 

efektívnejšia z cenovo - výkonového hľadiska potrieb firmy Pobys. Preto po diskusii 

so zadávateľom a zhodnotení obidvoch návrhov si zadávateľ vyberá pre realizáciu Variantu 

B. 
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4.6 Výber vhodného hardware pre sieťovú infraštruktúru 

Výber hardware som rozdelil na 3 časti. V prvej časti vyberám L3 prepínač, v druhej 

časti L2 prepínače pre access vrstvu a v tretej časti firewall. 

L3 prepínač musí spĺňať požadované vlastnosti, ktoré sú popísané v návrhu. To 

znamená, musí podporovať agregáciu liniek, VLAN, IP smerovanie, atď. V Tabuľke 4-2 

uvádzam vhodných kandidátov, ktorí plnia všetky kritériá. 

Tabuľka 4-2: L3 prepínače 

 Názov produktu Stav Záruka Cena vrátane DPH 

A CiscoWS-C3750G-24T-S použitý 2 roky 746 € 

B ZyXEL XGS-4528F nový 5 rokov 1438 € 

C NETGEAR GSM7324EU nový doživotná 1398 € 

 

Už podľa ceny je jasné, že zakúpením nového prepínača by nám nezostali finančné 

prostriedky pre zvyšné zariadenia. Preto je výber jasný, a to Cisco WS-C3750G-24T-S. Tento 

prepínač je síce z druhej ruky, ale je plne funkčný a dokonca má dvojročnú záruku. Disponuje 

funkciami ako StackWise, Stackable Resiliency, DHCP, QoS, IPv6, DTP, PAgP, LACP, 

HSRP, OSPF, EtherChannel, atď. Základná charakteristika je v Tabuľke 4-3. Podrobný popis 

je dostupný na stránkach spoločnosti Cisco alebo v internetovom zdroji [17]. 

Tabuľka 4-3: Stručná charakteristika Cisco WS-C3750G-24T-S [17] 

 

 24 Ethernet 10/100/1000 ports 

 32-Gbps, high-speed stacking bus 

 Innovative stacking technology 

 1 RU stackable, multilayer switch 

 Enterprise-class intelligent services 
delivered to the network edge 

 IP Base software feature set (IPB) 

 

Takisto L2 prepínače na access vrstve musia spĺňať dané požiadavky, ktoré sú 

uvedené v návrhu. V Tabuľke 4-4 je zoznam prepínačov, ktoré splňujú požadované kritériá. 
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Tabuľka 4-4: L2 prepínače 

 Názov produktu Stav Záruka Cena vrátane DPH 

A NETGEAR FS78TP nový 5 rokov 290 € 

B ZyXEL ES-3124 nový 5 rokov 310.40 € 

C Cisco WS-C2960-24TC-S nový 5 rokov 313 € 

 

Cenová relácia L2 prepínačov je približne rovnaká, a teda musia rozhodnúť ďalšie 

vlastnosti jednotlivých prvkov. Na základe štúdia a analýzy dokumentačných produktových 

listov jednotlivých prvkov som vybral prepínač Cisco, pretože disponuje väčším množstvom 

sieťových funkcionalít, podporuje viac protokolov, technológií a proprietárnych riešení ako 

napríklad Cisco Stacking alebo EtherChannel. Podrobný produktový list je dostupný na [16]. 

Tabuľka 4-5: Stručná charakteristika Cisco WS-C2960-24TC-S [16] 

 

 24 Ethernet 10/100 ports 

 2x10/100/1000Base-T Shared Uplink 

 Rozšířující sloty: (2 Total) SFP (mini-

GBIC) 

 16 Gbps Forwarding Bandwidth 

 1 RU, Layer 2 Switch 

 Manageable, Cisco IOS Software 

 

V požiadavkách pre firewall je špecifikované, že musí podporovať minimálne 20 

paralelných VPN tunelov a poskytovať proaktívnu obranu sieťovej infraštruktúry. Ďalej musí 

podporovať protokoly a mechanizmy ako napríklad ACL, DHCP, NAT/PAT, AAA, IPsec, 

SSL. 

Tabuľka 4-6: Zoznam firewallov 

 Názov produktu Stav Záruka Cena vrátane DPH 

A NETGEAR SRX5308 nový 2 roky 390 € 

B ZyXEL USG200 nový 5 rokov 593 € 

C Cisco ASA 5505 nový 5 rokov 400 € 
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Podľa parametrov jednotlivých firewallov je najdrahší ZyXEL a prekračuje 

požiadavky. Cisco ASA má obrovské obmedzenia v podobe iba 10tich konkurenčných VPN 

IPsec tunelov, alebo podporuje iba 10 interných užívateľov súčasne pristupovať do externej 

siete Internet, čím požiadavky nesplňuje. Preto jasná voľba je NETGEAR, ktorý je finančne 

najmenej náročný, splňuje všetky požadované kritéria, nie je obmedzený počtom užívateľov 

a podporuje až 125 IPsec VPN tunelov a 50 SSL VPN tunelov. Podrobný produktový list je 

dostupný na [23]. 

Tabuľka 4-7: Stručná charakteristika NETGEAR SRX5308 [23] 

 

 Hardware-accelerated 1Gbps LAN-to-
WAN firewall throughput 

 125 simultaneous IPsec VPN tunnels, 50 
simultaneous SSL VPN tunnels 

 4x Gigabit LAN, 4x Gigabit WAN with 

load balancing  

 DHCP, SNMP, SYSLOG, Web content 

filter 

 Intuitive Web management GUI 

 

4.6.1 Celková cenová kalkulácia sieťového návrhu 

Do cenovej kalkulácie nie je započítaný tretí L2 prepínač, ktorý spojuje servery 

do sieťovej infraštruktúry, pretože sa použije zo staršej sieťovej topológie firmy Pobys. Jedná 

sa o 8x RJ-45 10/100/1000BASE-TX Cisco SG200-08, ktorý sa zakúpil pri čiastkovej 

modernizácií sieťovej infraštruktúry, ktorá je spomenutá v analýze súčasného stavu. 

Tabuľka 4-8: Cenová kalkulácia návrhu 

Položka Množstvo Cena za jednotku Celková cena 

Cisco WS-C3750G-24T-S 1 746 € 746 € 

Cisco WS-C2960-24TC-S 2 313 € 626 € 

NETGEAR SRX5308 1 390 € 390 € 

1000Base-TX UTP 2m 8 1 € 8 € 

Inštalácia  - - 200 € 

Celkom - - 1970 € 
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Celkový rozpočet bol stanovený vo výške maximálne 2000 €, pričom náklady 

na navrhovanú sieťovú infraštruktúru sú vo výške 1970 €. To znamená, že finančná 

požiadavka zadávateľa bola splnená.  

4.7 Implementácia sieťovej infraštruktúry 

Po výbere hardvéru pre topológiu a jeho zakúpení nasleduje implementácia 

funkcionalít podľa popisu v návrhu.  

Najprv som musel sieťové zariadenia patrične nainštalovať do racku 

v telekomunikačnej miestnosti firmy Pobys a prepojiť ich do navrhovanej topológie. Po 

inštalácií a prepojení zariadení môže nasledovať nastavovanie jednotlivých prvkov. 

4.7.1 Konfigurácia prepínačov 

Konfiguráciu prepínačov Cisco som vykonával v operačnom systéme IOS 

(Internetwork Operating System) cez konzolový port pomocou príkazového riadku 

a emulátoru minicom. Najskôr som sa venoval konfigurácií základných kritérií a funkcionalít 

ako zmena hostname, SSH, banner message, atď. Následne som konfiguroval hlavné 

vlastnosti a funkcionality návrhu ako napríklad agregáciu liniek, VLAN, DHCP, bezpečnosť. 

Zmena hostname prepínačov sa vykonáva v globálnom konfiguračnom móde aby boli 

ľahko identifikovateľné v rámci topológie. Je pravidlom nakonfigurovať aj správu (banner 

message), ktorá sa zobrazí užívateľom, keď sa snažia prihlásiť. Dôvod konfigurovania tejto 

správy je najmä z právnej perspektívy: 

 

Pre vzdialenú správu je k dispozícií buď Telnet alebo SSH. Telnet nie je šifrovaný  

a tak nespĺňa bezpečnostné požiadavky, preto som nakonfiguroval SSH: 

 

 

Switch>en 
Switch#conf t 
Switch(config)#hostname SW10 
SW10(config)#banner motd #***Authorized Access Only!***# 

SW10(config)#ip domain-name pobys.sk 
SW10(config)#crypto key generate rsa 
The name for the keys will be: SW10.pobys.sk 
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your  
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take 
  a few minutes. 
How many bits in the modulus [512]: 1024 
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK] 
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Aby bolo možné pripojiť sa k prepínaču cez SSH musí sa vytvoriť VLAN pre 

manažment a virtuálne rozhranie s danou VLAN, kde sa pridelí IP adresa a maska siete. 

Neodporúča sa kvôli bezpečnosti ponechať manažment po trunk linkách cez predvolenú 

VLAN 1. Rovnako sa odporúča zmeniť u všetkých voľných portov prednastavenú VLAN  

na inú než VLAN 1. Pre prepínač SW10 je potrebné vytvoriť aj VLAN 10, ktorá je určená pre 

užívateľskú komunikáciu. Tvorba VLAN a virtuálneho rozhrania je zobrazená 

v nasledujúcich príkazoch, zmena native vlan na trunk linkách a prednastavenej VLAN 

na voľných portoch je konfigurovaná až pri nastavovaní agregácie liniek.   

 

Agregácia liniek sa konfiguruje na jednotlivých rozhraniach, ktoré sú súčasťou 

požadovanej agregácie. Najskôr však musíme nastaviť metódu load balancingu pre 

agregované linky. Prednastavená metóda je sr-mac, kde sa prevádzka vyvažuje podľa 

zdrojovej MAC adresy rámcu. My použijeme metódu src-dst-mac, kde sa balans vypočítava 

XOR operáciou nad zdrojovou a cieľovou MAC adresou rámca, čím zabezpečíme lepšiu 

distribúciu a vyváženosť prevádzky po linkách. 

SW10(config)#vlan 10 
SW10(config-vlan)#vlan 99 
SW10(config-vlan)#name MANAGEMENT-VLAN 
SW10(config-vlan)#vlan 666 
SW10(config-vlan)#name FREE-PORT-VLAN 
SW10(config-vlan)#exit 
SW10(config)#int vlan 1 
SW10(config-if)#shut 
SW10(config-if)#des DEFAULT VLAN–DO NOT USE! 
SW10(config-if)#exit 
SW10(config)#int vlan 99 
SW10(config-if)#ip address 192.168.99.10 255.255.255.0 
SW10(config-if)#des MANAGEMENT-VLAN 
SW10(config-if)#no shut 
SW10(config-if)#exit 
 
 

SW10(config)#line vty 0 5 
SW10(config-line)#login local 
SW10(config-line)#exec-timeout 2 30 
SW10(config-line)#transport input ssh 
SW10(config-line)#exit 
SW10(config)#username root password {heslo} 
SW10(config)#enable secret {heslo} 
SW10(config)#service password-encryption 
SW10(config)#ip default-gateway 192.168.10.1 255.255.255.0 
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Po zadaní nasledovných príkazov nám vznikne z dvoch gigabitových fyzických 

rozhraní, jedno nové virtuálne rozhranie s názvom Port-channel 1. Pre agregáciu je použitý 

proprietárny Cisco PAgP protokol s módom bez vyjednávania. Ďalej som nastavil typ portov 

na trunk a pridelil som k nim VLAN 10 a VLAN 99 (Správa). Tieto VLANy sme si už 

vytvorili pomocou vyššie uvedených príkazov. 

 

Konfiguráciu rozhrania Port-channel 1 je možné skontrolovať príkazom do sh ip inter 

brief v globálnom konfiguračnom móde, kde je vidieť na konci výpisu nové rozhranie Port-

channel 1. 

 

Aby agregácia fungovala korektne musí sa nakonfigurovať aj na druhé zariadenie 

v našom prípade L3 prepínač. Syntaxia je rovnaká, preto zápis nebudem uvádzať. 

Koncové porty prepínačov som konfiguroval hromadne (okrem voľných portov), 

keďže všetky patria do jednej VLAN a zdieľajú rovnaké bezpečnostné kritéria. 

 

SW10(config)#int range fast 1/1-20 
SW10(config-if-range)#switchport mode access 
SW10(config-if-range)#switchport  access vlan 10 
SW10(config-if-range)#switchport port-security 
SW10(config-if-range)#switchport port-security max 1 
SW10(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky 
SW10(config-if-range)#switchport port-security violation restrict 
 

SW10(config)#do sh ip inter brief 
Interface                       IP-Address      OK? Method Status            Protocol 
------------------------------Výpis nezobrazený--------------------------------------- 
GigabitEthernet1/1   unassigned     YES manual up                  up 
GigabitEthernet1/2   unassigned     YES manual up                  up 
Port-channel 1           unassigned    YES manual up                  up  

SW10(config)#int range gig 1/1-2 
SW10(config-if-range)#switchport mode trunk 
SW10(config-if-range)#switchport  trunk allowed vlan 10,99 
SW10(config-if-range)#channel-group 1 mode on 
SW10(config-if-range)#switchport native vlan 99 

SW10(config)#port-channel load-balance src-dst-mac 
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 Príkaz switchport port-security konfiguruje bezpečnostné parametre na koncových 

portoch. Konkrétne je nastavená maximálne jedna MAC adresa na porte, ktorá sa automaticky 

„prilepí“ a v prípade porušenia bezpečnosti sa odošle správa na SYSLOG server. 

Konfigurácia prepínačov Cisco pre odosielanie správ na SYSLOG server je veľmi 

jednoduchá: 

 

 Pre voľné porty na prepínačoch sa musí nastaviť VLAN 666 a explicitne ich vypnúť: 

 

Aby bolo možné smerovať prevádzku medzi jednotlivými VLAN musel som 

nakonfigurovať na L3 prepínači virtuálne rozhrania pre dané VLAN a prideliť im IP adresy 

a masku siete. Táto IP adresa bude prednastavená brána (default gateway) pre koncové 

zariadenia. Zároveň L3 prepínač slúži ako DHCP server pre koncové zariadenia. 

 

SWL3(config)#int vlan 10 
SWL3(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 
SWL3(config-if)#exit 
SWL3(config)#int vlan 20 
SWL3(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 
SWL3(config-if)#exit 
SWL3(config)#int vlan 30 
SWL3(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0 
SWL3(config-if)#exit 
SWL3(config)#ip routing 
SWL3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gig 0/7 
SWL3(config)#ip dhcp pool vlan10 
SWL3(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1 
SWL3(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0 
SWL3(dhcp-config)#exit 
SWL3(config)#ip dhcp pool vlan20 
 

SW10(config)#int fa 0/21-24 
SW10(config-if-range)#switchport mode access 
SW10(config-if-range)#switchport access vlan 666 
SW10(config-if-range)#switchport port-security 
SW10(config-if-range)#switchport port-security max 1 
SW10(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky 
SW10(config-if-range)#switchport port-security violation restrict 
SW10(config-if-range)#shut 
 

SW10(config)#logging on 
SW10(config)#logging 192.168.0.10 
SW10(config)#logging trap informational 
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Overiť funkcionalitu smerovania medzi VLAN môžeme jednoducho pingom medzi 

vybranými sieťami daných VLAN. V Prílohe č. 7 je vidieť, že smerovanie funguje 

v poriadku. 

Bezpečnosť sieťovej infraštruktúry je jedna z dôležitých požiadaviek zadávateľa.  

Aktuálne zabezpečenie je nastavené na koncových portoch pomocou príkazov switchport 

port-security, kde som nastavil maximálne jednu aktívnu MAC adresu na porte. Týmito 

príkazmi sa bránime proti MAC Adress Spoofing Attack, CAM Table Overflow Attack. 

Príkaz switchport nonegotiate zabráni vyjednávaniu o typu portu pomocou protokolu DTP, 

čím znižujeme riziko útoku Switch Spoofing. Okrem týchto príkazov sme zmenili native 

VLAN na inú než 1 a voľným – nepoužívaným portom sme pridelili  inú VLAN, ktorá sa 

nepoužíva. Tým sme znížili riziko Double Tagging útoku. 

Okrem týchto bezpečnostných opatrení môžeme ešte explicitne nastaviť ochranu proti 

ostatným útokom ako DHCP spoofingu, DHCP DoS alebo starvation, ARP poisoning, 

Spanning Tree Attack: 

 

Príkaz ip dhcp snooping zapne ochranu proti dhcp spoofingu. Všetky porty po týchto 

príkazoch nadobudnú stav untrusted a tak prepínače nemôžu na nich prijať DHCP odpovede. 

Na portoch, ktoré nie sú určené pre koncové zariadenia môžeme explicitne nastaviť porty  

na trusted. Podobne funguje aj ip arp inspection, ktorý poskytuje dodatočnú ochranu proti 

ARP Spoofingu. Pokiaľ je ARP odpoveď prijatá na untrusted portu, je skontrolovaná oproti 

DHCP binding table aby sa overila pravosť odpovede. Aby som znížil riziko DHCP 

Starvation attack, nastavil som na portoch pre koncové zariadenia maximálny limit prijatých 

SW10(config)#ip dhcp snooping 
SW10(config)#ip arp inspection vlan 1-999 
SW10(config)#int range fast 0/1-24 
SW10(config-if-range)#spanning-tree bpduguard 
SW10(config-if-range)#ip dhcp snooping limit rate 30 
SW10(config-if-range)#switchport nonegotiate 
SW10(config-if-range)#exit 
SW10(config)#int range gig 1/1-2 
SW10(config-if-range)#ip dhcp snooping trust 
SW10(config-if-range)#ip arp inspection trust 
 
 

SWL3(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1 
SWL3(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0 
SWL3(dhcp-config)#exit 
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DHCP správ na 30 za sekundu. Protokol Spanning Tree, ktorý zabraňuje nežiaducim efektom 

pri redundantnej topológií je v prípade môjho návrhu vždy konvergentný a nemusí byť 

zapnutý. Avšak z hľadiska bezpečnosti sa veľmi doporučuje tento protokol nechať implicitne 

zapnutý, pretože v prípade zlého prepojenia sieťových prvkov môžu vzniknúť cykly. 

Na koncových portoch som nastavil príkaz spanning-tree bpduguard, ktorý zabraňuje 

v prijatiu BPDU na týchto portoch a tak ovplyvniť SPT topológiu.    

Vyššie uvedená konfigurácia je buď z pohľadu prepínača Cisco Catalyst 2960 (SW10) 

alebo L3 prepínača Cisco Catalyst 3750 (SWL3). Pochopiteľne neuvádzam totožnú 

konfiguráciu pre ostatné prepínače. Prepínač Cisco SG200-08 nedisponuje príkazovým 

riadkom, ale grafickým užívateľským rozhraním (Príloha č. 8), v ktorom je manažment veľmi 

intuitívny a funkcionálne zhodný preto jeho konfiguráciu tiež nebudem uvádzať. 

4.7.2 Konfigurácia remote–access VPN 

Pre remote – access VPN som použil sadu protokolov IPsec. Samotná konfigurácia 

na firewale Netgear bola veľmi jednoduchá, pretože prebiehala v grafickom užívateľskom 

rozhraní (Príloha č. 9) za pomoci VPN sprievodcu. 

V prvom kroku sa treba prepnúť v GUI firewalu na kartu VPN Wizzard a vybrať si 

možnosť VPN client. Potom treba nakonfigurovať ostatné parametre ako názov spojenia, 

WAN port asociovaný s VPN, atď (Príloha č. 10). Pre-shared key netreba nastavovať, pretože 

autentizácia nebude lokálna, ale bude voči Active Directory serveru. Po potvrdení nastavení 

sa vytvorí VPN Policy s prednastavenou konfiguráciou (Obrázok 4-8). Pokiaľ by sme 

potrebovali zmeniť niektorý z protokolov IPsec napríklad pre šifrovanie alebo autentizáciu, 

stačí editovať VPN Policy. Je možné nastaviť aj viacero IKE Policies pre danú VPN Policy, 

pričom sa vyberie vždy zhodná policy s klientom podľa priority.     

Obrázok 4-8: VPN Policy 
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Aby som uľahčil proces pripojenia klientov do privátnej siete, nakonfiguroval som 

na firewale tzv. Mode Config, ktorý prideluje IP adresy, masky, DNS, WINS dynamicky. Po 

úspešnom ukončení prvej IKE fáze iniciátor VPN spojenia požiada o IP konfiguráciu ako IP 

adresu, masku, DNS adresu z VPN firewalu. Pre konfiguráciu Mode Configu sa musíme 

prepnúť na kartu Mode Config a pridať nový (Obrázok 4-9).    

Obrázok 4-9: Konfigurácia Mode Config 

 

Mode Config umožňuje nakonfigurovať niekoľko poolov adries ako aj explicitne 

upraviť bezpečnosť tunelového protokolu (Príloha č. 11). Po nastavení poolu potvrdíme 

parametre Mode Configu, ktorý sa nám zobrazí v ponuke. Posledný krok k funkčnej 

konfigurácii je upraviť IKE Policy a explicitne povoliť Mode Config record (Príloha č. 12).  

Nastavenie autentizácie na Active Directories sa implementuje na karte Users, kde sa 

musí zrušiť lokálna autentizácia a nastaviť sa nová doména pre autentizáciu. Potom pri tvorbe 

novej autentizačnej domény sa vyberie typ autentizácie na Active Directory a nastavia sa 

príslušné parametre ako IP autentizačného servera, heslo, AD doménové meno (Príloha č. 13).  
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5 ZÁVER 

Diplomová práca je rozdelená do piatich kapitol.  Každá charakterizuje inú oblasť 

problematiky a riešenia záverečnej práce.   

V úvode charakterizujem všeobecné prístupy a požiadavky problémovej oblasti, 

potrebu modernizácie a investície do sieťovej technológie firmy a najmä vymedzujem, čo je 

cieľom mojej záverečnej diplomovej práce, čo požaduje zadávateľ od svojej budúcej sieťovej 

infraštruktúry. 

Po úvode nasleduje kapitola metodické východiská a nástroje. V tejto časti definujem 

hlavné teoretické, metodické a pragmatické východiská a nástroje v oblastiach riešeného 

problému diplomovej práce. Zameriavam sa na podrobný popis sieťovej komunikácie, 

referenčného modelu, prístupu prepínaných sietí, IP smerovania a bezpečnosti.  

V rámci prepínanej siete rozoberám najmä problematiku VLAN, jej výhody, nevýhody 

a dôvody implementácie. Dôležité metodologické a praktické prístupy zníženia rizika 

zlyhania dostupnosti sieťovej infraštruktúry ako agregácia liniek a redundantnosť je takisto 

predmetom tejto teoretickej oblasti. Pri problematike redundantnosti kladiem dôraz 

predovšetkým na protokol Spanning Tree a jeho novšiu a obzvlášť rýchlejšiu obdobu - čo sa 

týka konvergencie, Rapid Spanning Tree protokol. 

Metodické východiská IP smerovania sú v diplomovej práci vymedzené hlavne 

z pohľadu rozdelenia smerovania a smerovacích protokolov. 

V podkapitole o bezpečnosti charakterizujem interné a externé hrozby sieťovej 

infraštruktúry a postup akým môže útočník túto infraštruktúru poškodiť. Dôležitá súčasť 

v rámci bezpečnosti je VPN, kde definujem základnú funkcionalitu virtuálnych privátnych 

sietí, ich výhody, možnosti a typy implementovania. 

V analýze súčasného stavu problémovej oblasti charakterizujem firmu zadávateľa, 

jeho obchodný profil, technický profil, aktuálny stav súčasnej sieťovej infraštruktúry a jej 

bezpečnostné hrozby. 

Jadro praktickej časti diplomovej práce je zhrnuté v kapitole návrh infraštruktúry 

a postup pri implementácii počítačovej siete, kde sa zameriavam na analýzu užívateľských 

požiadaviek z hľadiska biznis cieľov a obmedzení a samozrejme aj technických aspektov 

budúceho sieťového návrhu. Tvorba samotného návrhu infraštruktúry, výber vhodných 
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sieťových prvkov, kalkulácia nákladov a finálna implementácia je takisto dôležitou súčasťou 

tejto kapitoly.  

Cieľom tejto diplomovej práce bolo analyzovať obchodný a technický profil firmy 

Pobys. Zanalyzovať súčasnú  sieťovú infraštruktúru a odhaliť jej nedostatky. Zistiť potreby 

a kritériá budúceho návrhu infraštruktúry a  navrhnúť optimálnu sieťovú infraštruktúru, ktorá 

bude napĺňať očakávania a požiadavky firmy Pobys a samozrejme bude zodpovedať danému 

finančnému rozpočtu projektu firmy.  

Na základe analýzy a špecifikácií užívateľských požiadaviek zadávateľa som vytvoril 

dve varianty návrhu sieťovej topológie, definoval výhody a nevýhody týchto dvoch návrhov 

z hľadiska požadovaných technických a netechnických aspektov. Kvôli uľahčeniu 

rozhodovania výberu varianty som definoval rozhodovaciu analýzu.  Zadávateľ si na základe 

rozhodovacej analýzy a môjho odporúčania vybral variantu č. 2, ktorá zabezpečuje 

z technického hľadiska menšiu redundantnosť a výkon infraštruktúry, ale je efektívnejšia 

a dostačujúca z cenovo – výkonovej a bezpečnostnej stránky. 

Realizácia výberu potrebných sieťových prvkov som vykonal podľa vlastností danej 

varianty s ohľadom na finančný rozpočet projektu. Rozpočet som neprekročil, preto som 

splnil aj túto požiadavku zadávateľa. 

Implementácia sieťovej infraštruktúry zahrňovala inštaláciu a konfiguráciu sieťových 

prvkov. Konfiguráciu som vykonával pomocou príkazového riadku operačného systému IOS  

a pomocou grafického užívateľského rozhrania. Podstatné parametre konfigurácie sú uvedené 

v diplomovej práci.  

Zadávateľ je s návrhom a implementáciou spokojný a nemá žiadne iné požiadavky, 

preto môžem konštatovať, že všetky ciele diplomovej práce boli splnené.  
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Zoznam skratiek 

AAA = Authentication, Authorization, Accounting 

ACK = Acknowledge Number 

ACL = Access Control List 

AD = Administrative Distance 

ADSL = Asymmetric Digital Subscriber Line 

ARP = Address Resolution Protocol 

AS = Autonomous System 

BPDU = Bridge Protocol Data Unit 

CAM = Content Addressable Memory 

CIDR = Classless Inter - Domain Routing 

CPU = Central Processor Unit 

CSI = Computer Security Institute 

CSMA/CD = Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 

DHCP = Dynamic Host Control Protocol 

DNS = Domain Name System 

DoS = Denial of Service 

DST = Destination 

DTP = Dynamic Trunking Protocol 

EGP = Exterior Gateway Protocol 

EIGRP = Enhanced Interior Gateway Routing Protocol 

FHRP = First Hop Redundancy Protocols 

FTP = File Transfer Protocol 

GIF = Graphics Interchange Format 

GRE = Generic Routing Encapsulation 

GUI = Graphical User Interface 

HSRP = Hot Standby Routing Protocol 

HTTP = Hypertext Transfer Protocol 

IANA = Internet Assigned Numbers Authority 

ICMP = Internet Control Message Protocol 

IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IGP = Interior Gateway Protocol 

IKE = Internet Key Exchange 



 

 

IOS = Internetwork Operating System 

IP = Internet Protocol 

IPS = Intrusion Prevention System 

IPsec = Internet Protocol Security 

IPX = Internetwork Packet Exchange 

ISO = International Organization for Standardization 

JPEG = Joint Photographic Experts Group 

L2 = Layer Two 

L2TP = Layer 2 Tunneling Protocol 

L3 = Layer Three 

LACP = Link Agregation Control Protocol 

LAN = Local Area Network 

LLC = Logical Link Control  

MAC = Medium Access Control 

MAN = Metropolitan Area Network 

MPEG = Motion Picture Experts Group 

MPLS = Multiprotocol Label Switching 

NAT = Network Address Translation 

NFS = Network File System 

OSI = Open Systems Interconnection 

OSPF = Open Shortest Path First 

OUI = Organizationally Unique Identifier 

P2P = Peer To Peer 

P2p = Point To Point 

PAgP = Port Agregation Protocol 

PAN = Personal Area Network 

PAT = Port Address Translation 

PDA = Personal Digital Agent 

PPTP = Point To Point Tunneling Protocol 

QoS - Quality of Service 

RIP = Routing Information Protocol 

SSL = Secure Sockets Layer 

VLAN = Virtual Local Area Network 

VPN = Virtual Private Network 
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