1. přednáška – vypracované otázky
1. Jaké jsou vlastnosti jednotlivých topologií sítí (sběrnice, hvězda, kruh,…) ?
Topologie (prostorové uspořádání) sítě charakterizuje způsob, jakým jsou mezi sebou
propojeny jednotlivé stanice. Je to vlastnost sítě, ke které se přihlíţí hlavně ve fázi zavádění
sítě, kdy se propojení stanic realizuje, ve vlastním provozu se příliš neuplatňuje. Toplogie sítě
je plně určena pouţitým síťovým hardware.

Topologie sběrnicová (Bus)
Je charakteristická tím, ţe jednotlivé stanice sítě jsou postupně připojovány na průběţné
vedení - sběrnici. Zpráva vyslaná libovolnou stanicí se šíří po celé sběrnici, a tak ji můţe
stanice, které je adresována, přímo přijmout.
Výhody:
- propojení stanic je přirozenější
- niţší spotřeba propojovacího kabelu.
Nevýhody:
- sběrnice je zpravidla fragmentována, tzn. tvořena mnoţstvím kabelových segmentů, které
jsou v místech připojení stanice spojeny konektory. A toto konektorové spojení je
potenciálním zdrojem závad v síti.
- při přerušení sběrnice je zpravidla postiţeno více stanic.
- vyšší pořizovací náklady (vyšší cena příslušných síťových desek).
Uvedená topologie je charakteristická například pro sítě Ethernet.
Topologie hvězdicová (Star)
Je typická tím, ţe jednotlivé stanice jsou vţdy připojeny na rozbočovače (HUB), coţ je jistá
forma propojovacího centra. V běţné praxi je pak tato koncepce dosti často pouţívána ve
sloţitější podobě, kdy na místě jedné nebo několika stanic je pouţit opět rozbočovač a k němu
je pak připojena další hvězdicová struktura stanic, takţe vznikne stromová architektura
propojení stanic (Distributed star). I v této topologii se zpráva vyslaná jednou stanicí šíří po

celé síti, aby ji mohla cílová stanice přijmout.
Výhody:
- vyšší míra spolehlivosti (menší počet konektorových spojů mezi stanicí a serverem
- větší maximální délka kabelu
- niţší výsledná cena propojení
Nevýhody:
- vyšší spotřeba propojovacích kabelů.
Uvedená topologie je pouţívána u sítě Arcnet.
Topologie kruhová (Ring)
je vytvořena postupným propojením stanic do souvislého kruhu. Zpráva je v této síti
předávána postupně jedním směrem od stanice ke stanici aţ dospěje do stanice cílové.
Výhody :
- spoje jsou jednosměrné --> v/v část síťových desek můţe být jednodušší.
- lze zkontrolovat správnost přenosu zprávy a to poté, co po celém oběhu sítí dospěje opět na
vysílací stanici.
Nevýhody:
- nepracující stanice musí být nějakým způsobem přemosťovány.
- přerušené propojení v kterémkoliv místě sítě způsobuje ukončení její činnosti.
V praktickém provedení sítí s touto topologií jsou obě uvedené nevýhody odstraňovány
zpravidla technickými prostředky.
Topologie je charakteristická pro sítě Token-Ring.
2. Jaké jsou vrstvy v OSI modelu ?

3. Jaké jsou vrstvy v TCP/IP modelu ?

Aplikační vrstva : FTP, HTTP, SMTP, DNS, TFTP, …
Transportní vrstva : TCP, UDP
Internet : IP
4. Jaké má vlastnosti/Co zajišťuje (fyzická, linková, první, druhá,..) vrstva
OSI modelu ?
Fyzická vrstva (př. Ethernet 10BaseT, RS232)
– umoţňuje přenos bitů kanálem,
– definuje „0“ a „1“,
– předepisuje vlastnosti média,
– definuje elektrické a mechanické vlastnosti rozhraní.
Spojová (linková) vrstva poskytuje (př. PPP, LLC 802.2)
– poskytuje funkce spolehlivého spojení (detekce a korekce chyb),
– poskytuje formátování dat do rámců,
– rozpoznávání rámců,
– řízení toku na lince,
– jednoznačnou adresu v rámci segmentu (linkovou adresu).
Síťová vrstva poskytuje (př. X.25, IP)
– adresaci a směrování dat přes mezilehlé prvky,
– jednoznačnou adresu v rámci sítě (síťovou adresu),
– síťovou sluţbu se spojením, síťovou sluţbu bez spojení.

Transportní vrstva poskytuje (př. UDP, TCP)
– rozklad dat na pakety,
– uspořádání dat podle pořadí,
– multiplexuje a demultiplexuje data mezi transportními spoji,
– transportní adresy (adresa, port),
– koncové řízení toku.
Relační vrstva poskytuje (př. RPC, sdílení disků)
– vytváření logického rozhraní pro aplikace,
– synchronizace spojení (transakce).
Prezentační vrstva poskytuje (př. Kódování ASCII/EBDIC, XDR, ASN.1)
– sjednocení prezentace informace,
– dohodu o syntaxi,
– transformaci dat,
– šifrování,
– kompresi.
Aplikační vrstva (př. Knihovny pro tvorbu síťových aplikací)
– poskytuje podpůrné funkce aplikacím ASE (Application Service Element)
● SASE – specifická podpora – přenos souborů, pošta,terminály,
● CASE – univerzální podpora – vytváření aplikačního spojení, obsluha transakcí.
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5. Významné vlastnosti kódování.





stejnosměrná sloţka,
časová synchronizace,
šířka pásma,
přenosová rychlost

6. Typy kódů a jejich vlastnosti.

7. Metalická vedení a jejich vlastnosti :
Rozdělení metalických vedení
 Symetrická vedení (symetrický pár)
o dvojice spirálově stočených vodičů v kabelu
o dvojice paralelních vodičů zavě.ených na izolátorech
 Koaxiální vedení (koaxialní pár)
o dvojice souosých vodičů
Rozdělení podle umístění
 nadzemní vedení
 zemní kabelové vedení
o symetrické kabely
o nesymetrické kabely
o kombinované kabely
 podmořské kabely
o vznikly postupným vývojem z kabelů říčních (přetínajících řeku), kabelů přes
různé zálivy atd.
o velmi důleţitá otázka mechanické odolnosti pláště, kabel někdy neleţí na dně,
ale visí (nabalování usazenin, zvětšení hmotnosti, kombinace různých vrstev,
pancéřování)
Nadzemní vedení
 dříve pro přenos signálů v pásmu od 0-150 kHz (např. malokanálové nosné systémy)
 realizovány bronzovými, bimetalickými (ocelová duše, měděný nebo hliníkový
povlak) nebo ocelovými vodiči o průměru 2-4 mm
 v současnosti vyuţití VVN vedení pro přenos signálů dálkového ovládání a
signalizace (energetické dispečinky, pásmo 30 kHz-700 kHz)
 nevýhoda:
 závislost na klimatických podmínkách
 velká spotřeba materiálu
 nespolehlivé
Zemní kabelové vedení
 závlačné : zatahují se do kabelovodů
 typy kabelovodů :
o tvárnicové tratě
o novodurové trubky (menší součinitel tření, nehrozí
poškození)



úložné : pokládají se volně do země (do tzv. kynety=pískové loţe v kabelovém
příkopu, cihly a signální fólie
 závěsné : ukládají se na různé podpěry (např. v kolektorech nebo v metru)
 samonosné
 říční
Poznámka : nejčastěji umísťovány do země do hloubky 80 cm, kde jsou chráněny proti
mechanickému po.kození a klimatickým změnám)
1. Symetrická a asymetrická vedení (UTP, STP, FTP).
Symetrické kabely
 vodiče proti zemi mají shodné impedance (elektrická symetrie vůči zemi)
 význam minimalizace vnějšího rušení (minimální indukce)
 nízkofrekvenční (místní spojovací kabely)
 vysokofrekvenční (nosné dálkové kabely)
 Pozn.: nahrazovány optickými systémy
Struktura symetrického kabelu
 Jádro
o pouţívané materiály Cu (dříve Al - špatné mechanické vlastnosti)
o Výroba :
 zpracování měděných katod na bezkyslíkatý měděný drát
 taţení přes průvlaková očka, aţ na poţadovaný průměr, poslední očko
je diamantové a kalibrované (přesnost na 0,001 mm)
 Ţíla
o jádro s izolací buď papírovou, nebo styroflexovou (PE izolace je příliš tlustá,
proto se nepouţívá pro dálková vedení, výjimka: pěnový PE – vznik
vzduchových bublinek ) - dálkové kabely, PVC- PE - místní kabely
o podstatou papírové izolace je provázek navinutý do spirály na jádro a přes něj
namotaný papírový pásek (suchý vzduch velmi dobrý izolant), obdobně
styroflexová izolace.
 Kabelová duše
o vzniká stáčením prvků (prvek vzniká stáčením jednotlivých ţil do párů nebo
čtyřek)
o stáčení buď koncentrické, nebo skupinové
 koncentrické stáčení -prvky se stáčejí v protisměrných vrstvách
(moţnost odpočítat)
 pro digitální systémy - stíněné skupiny (např. po 7 párech)
 skupinové stáčení -1 skupina nejčastěji 25, 50, 100 párů
 Plášť
o slouţí k ochraně kabelové duše
o většinou se pouţívá jako materiál olovo (Pb), které se leguje pro zlepšení
parametrů antimonem (Sb)
o alternativou je hliníkový plášť (Al vyšší vodivost neţ Pb - stínící účinky)
o jako ochrana proti vlhkosti (způsobuje korozi) bitumen nebo plast, proti
poţkození pancéřové opláštění

Nesymetrické (koaxiální) kabely
 elektricky nesymetrické
 geometricky přísně symetrické
 tvoří jeden nebo více koaxiálních párů (v telekomunikačních kabelech kombinované
se symetrickými čtyřkami a páry = kombinované kabely)
 Mikrokoaxiální pár (D/d=2,8/0,65 mm)
o pouţití do 5 MHz; max. přenosová rychlost 34 Mbit/s
 Malý koaxiální pár (D/d=4,4/1,2 mm)
o pouţití do 18 MHz; max. přenosová rychlost 140 Mbit/s
 Střední koaxiální pár (D/d=9,4/2,6 mm)
o pouţití do 60 MHz; přenosová rychlost vyšší jak 140 Mbit/s
 Pozn.: Průměr vnějšího vodiče závisí na pouţité izolaci a charakteristické impedanci.
V katalozích se vyskytují hrubě zaokrouhlené údaje
 Problémy : dokonalá souosost obou vodičů v průběhu celého kabelu (řešení : distanční
krouţky navlečené na střední vodič, balónková izolace)
2. Orientační znalost tříd UTP kabelů.
Specifikace UTP
CAT 3 – pro kabely do 16 MHz s přenosovou rychlostí aţ 10 Mb/s
Příklady aplikací : 10Base-T, 100Base-T4, 4Mb/s Annex
CAT 4 – pro kabely do 20 MHz s přenosovou rychlostí aţ 16 Mb/s
Příklady : 16 Mb/s Token ring
CAT 5 – pro kabely do 100 MHz s přenosovou rychlostí aţ 100 Mb/s
Příklady : 100Base-TX, ATM
CAT 5E – pro kabely do 100 MHz s přenosovou rychlostí aţ 100 Mb/s
Příklady : Gigabit Ethernet
Vedení třídy D+ : do 100 MHz, přidány nové parametry.
CAT 6 – na specifikaci pro CAT 6 se v současnosti pracuje, tato kategorie bude proměřována
aţ do 250 MHz. Testované parametry jsou shodné s CAT 5E. Pracovní rozsah je 200 MHz.
Definice generické kabeláže pro čtyři třídy vedení :
Vedení třídy A: specifikováno do 100 KHz
Vedení třídy B: specifikováno do 1 MHz
Vedení třídy C: specifikováno do 16 MHz
Vedení třídy D: specifikováno do 100 MHz

Typ kabelu
CAT 3
CAT 4
CAT 5
CAT 5
CAT 6

Vztah mezi kategoriemi a třídou v závislosti na délce kanálu
Třída A
Třída B
Třída C
Třída D
Třída D+
2 km
200 m
100 m
3 km
260 m
150 m
3 km
260 m
160 m
100 m
3 km
260 m
160 m
100 m
100 m
3 km
260 m
160 m
100 m
100 m

Délka kanálů je včetně propojovacích kabelů, jejichţ maximální délka je 10 m.

Třída E
100 m

3. Přeslechy (NEXT, FEXT, útlum a přeslechy).

8. Optická vedení :

1. Konstrukce vlákna (jádro, plášť, …)

Optické vlákno je válečkový dielektrický vlnovod, ve kterém se šíří
elektromagnetické vlny (zpravidla světlo či infračervené záření) ve směru osy
vlákna s vyuţitím principu totálního odrazu na rozhraní dvou prostředí s rozdílným
indexem lomu. Vnitřní část vlákna se nazývá jádro, okolo jádra je plášť a primární
ochrana. K vazbě optického signálu na jádro musí být index lomu jádra vyšší, neţ
má obal. U optických vláken pouţívaných v datových sítích se udává průměr jádra
a pláště v mikrometrech, a pouţívají se mnohavidová vlákna (MM) o průměrech
50/125 μm (standardizováno ITU-T podle G.651) nebo 62,5/125 μm (pouţívá se
především v USA). V telekomunikacích se dnes výhradně pouţívají jednovidová
vlákna (SM) o průměru 9/125 μm. Jedná se především o standardy G.652, G653,
G.655 a G. 657.
2. Maximální uhel navázání a numerická apertura
Numerická apertura (NA)
Bezrozměrná veličina (udává se pouze u GI vláken), která vyjadřuje schopnost optického
vlákna navázat z okolí do svého jádra optický výkon. S rostoucí NA roste tato schopnost.
Přesnější definice můţe znít: sinus polovičního úhlu dopadu svazku na plochu vlákna, který
ještě vstoupí do prostoru vlákna. Maximální NA je 1 (odpovídající 90°), ale jde o teoretickou
hodnotu, v praxi nedosahovanou.

3. Jednovidová a vícevidová vlákna
Jednovidové optické vlákno je v informatice typ optického
vlákna, který je pouţíván pro přenos dat na větší vzdálenosti
(mezi městy, státy, kontinenty). Obecně našla optická vlákna
uplatnění v telekomunikacích a pro vysokorychlostní přenosy

v Internetu. Na kratší vzdálenosti se pouţívají levnější vícevidová nebo gradientní optická
vlákna.
Jednovidový přenos



zmenšováním rozdílu optických vlastností dvou prostředí, na jejichţ rozhraní dochází
k odrazům
zmenšováním průměru jádra optického vlákna (malé jádro má za následek velký úhel
odrazu ve vlákně, coţ vede k menšímu prodlouţení dráhy paprsku)

Vícevidové optické vlákno je v informatice typ optického vlákna, který je v počítačových
sítích nejčastěji pouţíván pro komunikaci na krátké vzdálenosti, jako například uvnitř budovy
nebo areálu. Rychlost přenosu u vícevidových linek se pohybuje okolo 10 Mbit/s aţ 10 Gbit/s
na vzdálenosti do 600 metrů, coţ je více neţ dostačující pro většinu LAN sítí.
4. Vidová a chromatická disperze a její význam
Disperze
Disperze je příčinou zkreslení přenášeného signálu, dochází ke zpoţďování impulsů a změně
jejich tvaru. Je způsobena různým lomem světla a různou rychlostí světla v daném prostředí.
Druhy disperze v optických vláknech:






materiálová disperze
vlnovodná disperze
vidová disperze – disperze způsobená lomem světla, kdy při kaţdém lomu dojde k
nepatrné odchylce dráhy jednotlivých vlnových délek. Vidová disperze se projeví i
mezi jednotlivými vidy v mnohovidových vláknech.
chromatická disperze – je způsobena rozdílným indexem lomu dané látky pro různé
vlnové délky a tím odlišnou rychlostí světla s různou vlnovou délkou.
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9. Kódová vzdálenost a schopnost detekce a oprav chyb.

10. Potvrzovací schémata – popis a vlastnosti.
Pozitivní potvrzování:
 Vysílací stanice vyšle paket a přijímací stanice pošle potvrzení, zda paket došel v
pořádku. Jestliţe se vysílací stanice nedočká po určenou dobu (time-out) potvrzení tak
paket vysílá znovu. Pakety se musí číslovat, aby bylo jasné kolikrát se který poslal.

Čistě negativní potvrzování
 Je zde určená doba (time-out) po kterou počítač čeká jestli nepřijde negativní
potvrzení o nějakém paketu - potom vysílá dále

Negativní potvrzování
 kombinace pozitivního a negativního potvrzování

Frame numbering(číslování rámů):
 druhá strana odpovídá jaky čislo framu ma nasledovat

Sliding window:
Klouzavé okénko o velikosti n, posílá n paketů příjímači. Jakmile jsou všechny pakety
z okénka potvrzeny odesílately, okénko se posune a posílají se další pakety.

Selektivní odmítání
V podstate klouzavy okenko, ale ma navic negativni potvrzovani chybne doslych paketu

11. Přístupové metody






umoţňují sdílet přenosové médium,
statické
o FDMA, TDMA,
centralizované
o cyklická výzva, binární vyhledávání, adaptivní výzva
distribuované – deterministické
o rezervační, binární vyhledávání, logický kruh, virtuální, logický kruh
náhodný přístup
o aloha – prostá, taktovaná, řízená,
o CSMA – nenaléhající, naléhající, p-naléhající,
o CSMA/CD,



o CSMA/CD s deterministickým řešením kolize
kruhové sítě
o token ring (Newhallův kruh),
o Pierceův kruh,
o vkládání rámců.
1. Rozdíl mezi náhodným přístupem a deterministickými metodami
…Jiné přístupové metody naopak fungují striktně v tom smyslu, ţe ţádné kolize
nepřipouští. Obvykle to souvisí i s další jejich vlastností, kterou je řízený
(deterministický) charakter. Takovéto deterministické přístupové metody mají "vše
pod kontrolou", a výsledek jejich působení je vţdy moţné predikovat (na základě
znalosti výchozího stavu). Alternativou k nim jsou neřízené, alias
nedeterministické přístupové metody, které při svém rozhodování pouţívají nějaký
náhodný prvek. Pak ale jejich výsledek nelze přesně předikovat (a ze stejné
výchozí situace mohou vzniknout různé výsledky). Například jiţ zmiňovaná
přístupová metoda Ethernetu je nedeterministická.
2. CSMA metody

o metody CS (Carrier Sense) vyuţívají moţnosti „odposlechu nosné“
 vzdálenost (doba) přenosu je tak malá, ţe lze rozpoznat "právě
probíhající" vysílání
o vyuţití příposlechu (chování uzlu):
 poslouchej nosnou, a pokud nikdo nevysílá, můţeš začít vysílat sám
o efekt:
 předchází se tak kolizím
 ale kolize stále nejsou vyloučeny!!
 Pozn. : pouze se tím sniţuje jejich počet
o existuje celá široká škála protokolů typu „CS“
 liší se například v tom, jak se chovají poté, kdyţ zjistí ţe médium je
právě obsazeno (probíhá vysílání)
 Pozn. : persistentní chování: čeká, aţ vysílání skončí, a pak začne
vysílat
 Pozn. : 0-persistentní, ne-persistentní: odmlčí se na delší dobu
12. Protokoly linkové vrstvy – především Ethernet II, IEEE 802.3 a IEEE 802.2
o přenos dat mezi přímo propojenými systémy
o dělení proudu bitů na jednotku
informace
o kontrola integrity dat
o adresace v rámci segmentu
o zapouzdření dat vyšší vrstvy
o bitově a znakově orientované
protokoly
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13. Datagramová sluţba, virtuální kanály.
1. Vlastnosti.
2. Výhody a nevýhody (porovnání)
3. Propojovací tabulky
Virtuální kanál TCP
o
o
o
o
o

typicky klient / server
server poslouchá na určitém portu, aţ se připojí klient
klient se připojí na určený počítač a port (musí znát)
tím se vytvoří spojení - virtuální kanál

spojení je identifikováno dvojicí přístupových míst – soketů (lze si představit jako
konce potrubí)

TCP klient postup
o
o
o
o
o

nejprve je třeba se připojit na daný počítač a port - otevřít soket new Socket
otevření vstupního a výstupního proudu pro soket PrintWriter jako odchozí a
InputStreamReader pro příchozí
vlatní práce - čtení/zápis z/do proudů
uzavření proudů
uzavření soketu

TCP server postup
o nejprve je třeba otevřít poslouchací soket na určeném portu - otevřít soket new ServerSocket
o zavoláním jeho metody accept získáme soket spojení s klientem
o volání accept je blokující - čeká, dokud se nějaký klient nepřipojí
o se získaným soketem (spojení s klientem) lze pracovat
o stejně jako v klientu

o

pro (současnou) obsluhu více klient ů je vhodné pro kaţdé spojení s klientem vytvořit
samostatné vlákno

Datagramová služba UDP
o komunikace formou zpráv - datagramů
o zprávy se po síti pohybují nezávisle (nevytváří se virtuální kanál)
o nezaručuje pořadí doručení zpráv ani doručení jako takové
o tedy chceme-li, aby aplikace uţívající datagramy správně fungovala, musíme si kontrolu a
opravu poruch při přenosu sami naprogramovat!
o spojení pomocí DatagramSocket
o samotné zprávy reprezentují objekty třídy DatagramPacket
UDP klient postup
o vytvoří spojení new DatagramSocket() (nezadává se ţádný port ani adresa)
o vytvoří se objekt zprávy new DatagramPacket do konstruktoru se zadá obsah, velikost, adresa
a port serveru
o metodou soketu send se zpráva odešle serveru
o metodou soketu receive se zpráva přijme
UDP server postup
o vytvoření poslouchacího soketu new DatagramSocket(port)
o vytvoří se objekt zprávy, která bude přijata new DatagramPacket do konstruktoru se zadá
obsah a velikost
o metodou soketu receive se zpráva přijme
o metodami soketu getAddress a getPort se zjistí adresa
o a port klienta
o vytvoří se objekt zprávy, která se odešle new DatagramPacket do konstruktoru se zadá obsah,
velikost, adresa a port klienta
o metodou soketu send se zpráva odešle serveru
URL (Uniform Resource Locator)
o Sloţky :
 Identifikátor protokolu (http)
 Oddělovač (:)
 Vlastní adresa zdroje (//x36pjv.tomaskadlec.net/index.php)

14. Směrovacá metody
1. záplavové směrování
2. náhodné směrování
3. izolované směrování
1. horký brambor
2. zpětné učení
4. statické směrování
5. adaptivní směrování
1. distance vector
2. link state
6. hierarchické směrování
1. Vlastnosti
2. Porovnání

15. Distance vector algoritmy (RIP)
„Distance vector routing“ volně přeloţeno jako „směrování podle délky vektoru“, je typ
algoritmu pouţívaný směrovacími protokoly pro zjištění trasy v síti. Primární algoritmus DV
je Bellman-Fordův algoritmus. Jiné protokoly jsou zaloţené na principu tzv. stavu linky (linkstate). Protokoly vyuţívající metody distance vector jsou například RIP (Routing Information
Protocol), Ciscův IGRP (Internet Gateway Routing Protocol) a Applu RTMP (Routing Table
Maintenance Protocol). Nejobvyklejší protokol metody link-state je OSPF (Open Shortest
Path First).
Dynamické směrování, na rozdíl od statického (ručně vkládáného) směrování, vyţaduje
směrovací algoritmy. Algoritmy dynamického směrování pomáhají tvořit (a plnit) směrovací
tabulky. Topologie sítě se můţe kdykoliv změnit, spojení můţe neočekávaně spadnout, nebo
naopak se můţe kdykoliv objevit nové spojení. Dynamický směrovací protokol musí tyto
změny rozeznat, automaticky upravit směrovací tabulky a informovat sousední směrovače o
těchto změnách. Proces přestavování směrovacích tabulek zaloţený na nových informacích se
nazývá konvergence.
Distance vector směrování odkazuje na metodu pro výměnu směrovacích informací. Kaţdý
směrovač inzeruje směr cesty jako vektor směru (next hop) a vzdálenosti (metric). Směr
odkazuje na rozhraní, které vede na nejbliţší směrovač podél cesty k cíli, ačkoli to můţe být
libovolná hodnota, která dává prioritu před ostatní cestou. Směrovače v síti si tyto informace
vyměňují a budují si tak směrovací tabulky.
16. Link state algoritmy (OSPF)
Link state algoritmus je dokonalejší, robustnější, ale také sloţitější (v důsledku toho
i obtíţněji implementovatelný, s větším nebezpečím chyb v implementaci). Na rozdíl
od distančního algoritmu zde routery oznamují ostatním pouze informaci o stavu svého
nejbliţšího okolí, tedy o stavu linek (sítí) spojujících je s nejbliţšími sousedy. Tyto informace
se oznamují při změně stavu linek a navíc i pravidelně v určitých intervalech. Šíří se po celé
oblasti (autonomní systém je zde obvykle rozdělen na řadu oblastí) mechanismem zvaným
flooding (zaplavování). Kaţdý router si na základě informací ode všech routerů v oblasti
zkonstruuje graf celé struktury sítě v dané oblasti. V tomto grafu pak pomocí Dijkstrova
algoritmu shortest-path-first zjistí nejkratší cestu ke kaţdé síti. Výhodou algoritmu je lepší
rychlost konvergence, lepší odolnost vůči chybám a nekonzistenci a je vhodný zejména
v sítích se sloţitější topologií. Proto se i přes svou sloţitost začíná v současné době výrazně
prosazovat, zejména jako součást protokolu OSPF.
17. RIP
Změny směrování
RIP posílá aktualizované zprávy (update message) o směrovacích tabulkách v pravidelných
intervalech, a při změně topologie sítě. Kdyţ směrovač přijme update message, která obsahuje
změny, aktualizuje svoji směrovací tabulku, a tím odráţí novou cestu. Hodnota metric pro
konktrétní cestu se zvýší o 1, a odesílatel je označen jako směr cesty (next hop). Směrovače
pouţívající RIP udrţují jen tu nejlepší cestu (cestu s nejniţší metrikou) k cíli. Po aktualizaci

vlastní směrovací tabulky začne směrovač vysílat update message aby informoval okolní
směrovače o změnách.
RIP metrika
Protokol RIP pouţívá jednoduchou směrovací metriku hop count (počet přeskoků) pro měření
vzdálenosti mezi zdrojovou a cílovou sítí. Kaţdému přeskoku na cestě mezi zdrojem a cílem
je přiřazena metrika - hop count value, která je běţně 1. Pokud směrovač obdrţí aktualizaci
cesty, která se změnila, zvýší její metriku o 1, a vloţí adresu sítě do směrovací tabulky. IP
adresa odesílatele je pouţita jako nejbliţší přeskok.
Stabilita protokolu
Protokol RIP předchází směrovacím smyčkám ...... Maximální počet přeskoků v jedné cestě je
15. Pokud směrovač obdrţí update, který obsahuje nový nebo změněný záznam, který způsobí
zvýšení metriky na nekonečno (coţ je 16), cílová siť je shledána nedostupnou. Stinná stránka
téhle vlastnosti je, ţe maximální počet přeskoků v "RIP síti" je limitován na méně neţ 16.
RIP obsahuje i informaci o ostatních vlastnostech, které jsou společné pro mnoho různých
směrovacích protokolů. Tyto vlastnosti jsou navrţeny pro zajištění stability při rychlých
změnách v topologii sítě. Například RIP implementuje split horizon a tlumící mechanismus
pro zajištění nesprávné směrovací informace, která by byla jinak dál propagována.
Časovače
RIP obsahuje několik časovačů pro řízení výkonnosti.





Routing-update timer - časuje interval mezi periodickým odesíláním update
message. Obecně je nastaven na 30 sekund, s malou časovou prodlevou kdykoli kdyţ
je resetován, zabraňuje se tím ucpání linky.
Route-timeout timer - pokud vyprší, je příslušná cesta označena jako neplatná.
Route-flush timer - pokud vyprší je uchovávaná neplatná cesta vymazána.

Formáty paketů
RIP v1






Command - Indikuje zda je paket poţadavkový nebo odpověďový. Poţadavkový
zjišťuje zda směrovač poslal všechny části směrovací tabulky, odpovědový můţe být
nevyţádaný pravidelný update dotaz anebo odpověď na ţádost. Odpovědi obsahují
záznamy ve směrovací tabulce. Vícenásobné RIP pakety jsou pouţity pro doručení
informací z rozsáhlých směrovacích tabulek.
Version number - Specifikuje verzi pouţitého RIP-u. Táto poloţka můţe naznačit
různé, potenciálně nekompatibilní verze.
Zero - Tohle pole konkrétně není pouţito v RFC 1058 RIP; bylo přidáno pouze pro
poskytnutí zpětné kompatibility s různými prestandartními RIP-y. Výchozí hodnota je
0.






Address-family identifier (AFI) - Specifikuje pouţitou adresní rodinu. RIP je
navrţený pro přenos směrovacích informací několika různých protokolů. Kaţdý
záznam má identifikátor adresní rodiny, pro označení typu adresy. AFI pro IP je 2.
Address - Specifikuje IP adresu pro záznam.
Metric - Indikuje kolik propojených sítí (směrovačů) bylo překročeno na cestě k cíli.
Hodnota metric je mezi 1 a 15 pro platnou cestu, 16 pro nedostupnou síť.

Note
Je povoleno aţ 25 výskytů AFI, Address a Metric poloţek v jediném IP RIP paketu. (Aţ 25
destinací můţe být zaznamenáno v jediném IP RIP paketu.)
RIP v2













Command - Indikuje zda je paket poţadavkový nebo odpověďový. Poţadavkový
zjišťuje zda směrovač poslal všechny části směrovací tabulky, odpovědový můţe být
nevyţádaný pravidelný update dotaz anebo odpověď na ţádost. Odpovědi obsahují
záznamy ve směrovací tabulce. Vícenásobné RIP pakety jsou pouţity pro doručení
informací z rozsáhlých směrovacích tabulek.
Version number - Specifikuje verzi pouţitého RIP-u. V RIP paketu implementujícím
jakékoliv RIP 2 pole, anebo pouţití autentifikace, je táto hodnota nastavena na 2.
Unused - Nepouţito - výchozí hodnota je 0.
Address-family identifier (AFI) - Specifikuje pouţitou adresní rodinu. V RIP2 AFI
poli funguje stejně jako RFC 1058 RIP AFI poli, s jednou výjimkou: Pokud má AFI
pole pro první záznam hodnotu 0xFFFF, zbytek záznamu obsahuje informace o
autentifikaci. Nyní je jediný typ autentifikace jednoduché heslo.
Route tag - Zajišťuje rozlišování směrování mezi interním (naučené RIP-em) a
externím (naučené od ostatních protokolů).
IP Address - Specifikuje IP adresu pro záznam.
Subnet mask - Specifikuje masku podsítě. Pokud je nastavena nula, maska podsítě
není definovaná.
Next hop - Specifikuje IP adresu dalšího skoku, kde mají být pakety přeposlány.
Metric - Indikuje kolik propojených sítí (směrovačů) bylo překročeno na cestě k cíli.
Hodnota metric je mezi 1 a 15 pro platnou cestu, 16 pro nedostupnou síť.

18. OSPF
Protokol OSPF (Open Shortest Path First) je určen k výměně informací o směrování
v rozsáhlých a velmi rozsáhlých strukturách propojených sítí. Tato funkce není k dispozici
v operačních systémech Windows pro počítače s procesorem Itanium. Tento obsah není v této
předběţné verzi k dispozici.
Největší výhodou protokolu OSPF je jeho efektivita - tento protokol ani ve velmi rozsáhlých
sítích nepředstavuje nijak významné zatíţení přenosových cest. Jeho největší nevýhodou je

sloţitost - jeho pouţití je třeba pečlivě naplánovat a také nastavení konfigurace a správa jsou
komplikovanější.
Protokol OSPF počítá trasy ukládané do směrovací tabulky pomocí algoritmu SPF (Shortest
Path First). Tento algoritmus hledá nejkratší (nejméně nákladnou) cestu mezi směrovačem
a jednotlivými dostupnými sítěmi. Trasy vypočítané algoritmem SPF nikdy neobsahují
uzavřené smyčky.
Směrovače OSPF si nevyměňují jednotlivé poloţky směrovacích tabulek jako směrovače RIP,
ale udrţují mapu struktury propojených sítí a aktualizují ji při kaţdé změně síťové topologie.
Tato mapa, nazývaná databáze stavu linky, je synchronizována mezi všemi směrovači a slouţí
k výpočtu tras ukládaných do směrovací tabulky. Mezi sousedícími směrovači OSPF vzniká
logický vztah slouţící k synchronizaci databáze stavu linky.
Změny topologie propojených sítí jsou efektivně šířeny v celé síťové struktuře tak, aby
databáze stavu linky na jednotlivých směrovačích byly neustále shodné a aktuální. Při příjmu
změn databáze stavu linky dochází k přepočtu směrovací tabulky.
Se zvětšováním databáze stavu linky rostou nároky na paměť a na dobu přepočtu tras.
Protokol OSPF tento problém řeší rozdělením struktury propojených sítí na oblasti (skupiny
sousedících sítí), které jsou navzájem propojeny páteřní oblastí. Databáze stavu linky
jednotlivých směrovačů obsahují pouze údaje o oblastech, ke kterým je daný směrovač
připojen. Spojení páteřní oblasti s ostatními oblastmi zajišťují směrovače ABR (Area Border
Router).
Z důvodu dalšího omezení mnoţství informací šířených do jednotlivých oblastí umoţňuje
protokol OSPF pouţití oblastí se zakázaným inzerováním. Oblast se zakázaným inzerováním
můţe obsahovat jediný vstupní a výstupní bod (jediný směrovač ABR) či více směrovačů
ABR, kdy kaţdý ze směrovačů ABR je moţné pouţít k dosaţení externích tras k cílům.
Na následujícím obrázku je zobrazeno schéma síťové struktury propojené pomocí protokolu
OSPF.

Protokol OSPF má oproti protokolu RIP následující výhody:




Trasy vypočítané pomocí protokolu OSPF nikdy neobsahují uzavřené smyčky.
Protokol OSPF se dokáţe přizpůsobit i velmi rozsáhlým síťovým strukturám.
Úprava konfigurace v případě změny síťové topologie je rychlejší.

Implementace protokolu OSPF ve sluţbě Směrování a vzdálený přístup nabízí následující
funkce:





směrovací filtry zajišťující řízení komunikace s jinými směrovacími protokoly,
dynamické změny konfigurace všech parametrů protokolu OSPF,
moţnost koexistence s protokolem RIP,
dynamické přidávání a odstraňování rozhraní.

4. přednáška – vypracované otázky
19. Opakovač, přepínač, směrovač, brána
1. Vlastnosti, funkce, rozdály
Informace k naleznutí v přiloženom PDF : mosty_smerovace_brany_text.pdf
20. Přepínač
1. Určení přepínacích tabulek

2. Režimy provozu
1. Cut-through : přepínač přečte pouze cílovou adresu a zbytek jiţ rovnou
přepošle
2. Store-and-forward : přepínač celý rámec přijme, analyzuje a odešle
Pozn. : přepínač mlže kombinovat obě metody

21. STA
1. chování s/bez STA
2. algoritmus STA
Spanning Tree Algoritmus :



















algoritmus, pomocí kterého se najde kostra dané síťové topologie
přeruší se případné kruţnice zablokováním některých portů
tím se zachová stromová struktura
v případě výpadku se zablokované porty opětuvolní
všechny moderní přepínače tento algoritmus podporují (IEEE 802.1d)
nejdříve se zvolí kořenový přepínač (root switch) - bude to ten s nejmenší MAC
adresou
kaţdý přepínač tvrdí, ţe je root, pokud neví o jiném kořenovém přepínači
rozesílají HELLO MESSAGE (Bridge Protocol Data Unit - BPDU)
BPDU jsou přeposílána přepínači se zvýšenou hodnotou cost (cena cesty ke
kořenovému přepínači)
na kaţdém segmentu se zvolí vyhrazený přepínač (designated switch) - ten, který má
nejlepší cestu ke kořenovému přepínači
porty přepínačů, které nejsou na kostře grafu, se přepnou do blokujícího stavu
stav portu
– blocking - neprocházejí rámce, záloţní port
– listening - pouze příjem a vysílání BPDU
– learning - neprocházejí rámce, učí se MAC
– forwarding - procházejí rámce, cílový stav
– disabled
Výběr root portu:
– kaţdý přepínač přeposílá BPDU, které přijme
– při kaţdém přeposlání inkrementuje cost
– přepínač eviduje pro kaţdý port tuto cenu
– root port je port s nejmenší cenou
– root port je vţdy ve stavu forwarding
Designated switch = přepínač s nejmenší cenou cost na jednom segmentu
příslušný port = designated port
všechny ostatní porty ve stavu blocking

6. přednáška – vypracované otázky
22. zběţná znalost hlaviček všech uváděných protokolů
Mrkněte na pdf – protokoly_TCP-IP.pdf
23. IP
1. k čemu se pouţívá
z prednášek prof. Kubra :

protokol IP








InterNet Protokol, rfc791
Podpora fragmentace
Podpora komunikace přes směrovače
Vytváření IP patetů z paketů vyšší vrstvy
IP-adresa 4B
Koncové uzly, směrovače
Základní protokol rodiny TCP/IP

Směrování






přímé směrování – uzly ve stejné síti
nepřímé směrování – uzly v různých sítích
implicitní směrování – defaultní brána
směrování podle tabulky
o statické
o dynamické
služby směrovače
o podpora předávání paketů (forwarding)
o kontrola a snižování TTL
o přepočítání kontrolního součtu
o zohlednění ToS
 priorita (precedence) 3b
 nízké zpoždění (delay) 1b
 vysoká propustnost (throughput) 1b

Volitelné položky
 max. 40B
 kód
o kopírovat 1b – kopírování při fragmentaci
o třída 2b – 0 data, řízení; 2 ladění, měření
o číslo volby 5b
 zaznamenávej směrovače – max 9 odchozích adres
 zaznamenávej čas – max 4 adresy s časem
 explicitní směrování – přes které směrovače
 striktní explicitní směrování - všechny směrovače
 upozornění pro směrovač – informace pro mezilehlé směrovače
Co teda IP protokol dělá ?
Přenáší IP datagramy, kdy každý v záhlaví nese adresu příjemce – tj úplnou směrovací
informaci pro jeho dopravu k adresátovi.
Každý datagram je sítí přenášen samostatně, tj mohou k adresátovi dorazit v jiném pořadí. IP
má celosvětově jednoznačnou (normalizovanou) adresu (1 síťové rozhraní může mít více IP
adres, ne však naopak). Internet je tvořen jednotlivými LAN, které jsou připojeny pomocí
směrovačů (router, gateway).
IP protokol je tvořen :
 Vlastním protokolem IP (přenáší data vyšších vrstev)
 Služebními protokoly (virtuální komunikace mezi odpovídajícími IP vrstvami)
 ICMP, IGMP- signalizace a řízení IP a doprava adresných převodníků
 ARP, RARP- zpravidla na IP nezávislé protokoly (neobsahují IP záhlaví)
TTL ??
Doba ţivota datagramu- (TTL) slouţí k zamezení nekonečného toulání datagramu. Tuto
poloţku kaţdý směrovač sniţuje alespoň o jedničku. Pokud jiţ je TTL=0, potom se datagram
zahazuje a odesílateli je toto signalizováno ICMP. TTL je obecně parametrem jádra OS (u
WIN je klíčem registru).

2. fragmentac
z prednášek prof. Kubra :
Fragmentace





umožňuje vložení IP paketu do kratších rámců nižší vrstvy (MTU)
fragmentaci provádí koncový uzel
možnost zakázání fragmentace
podpora fragmentace
o DF (Don´t Fragment)
o MF (More Fragments)

o Identifikace IP datagramu
o Fragment offset
24. ICMP
1. pouţití
Je to sluţební protokol IP, který slouţí k řízení takovéto virtuální komunikace.
Umoţňuje:
 Signalizaci mimořádných událostí v sítích,
 Řízení a kontrolu směrování,
 Časovou synchronizaci,
 Ţádost o odezvu,
 Řízení rychlosti (sniţování).

2. znalost některých „sluţeb“ např. echo, redirect …
Echo
Nejjednodušší způsob testování přítomnosti protějšího účastníka komunikace. Všechny OS
podporující TCP/IP obsahují aplikacipi ng, která umoţňuje vyuţít některé příkazy ICMP.
Kaţdá stanice musí tento typ příkazu podporovat (výjimku mohou tvořit pouze jmenné DNS
servery).

Nedoručitelný datagram
Pokud nelze datagram předat dále adresátovi a je zahozen, je odesílatel touto zprávou o
tom informován. Důvody jsou upřesněny kódem zprávy.
Sniţ rychlost odesílání
V případě přetíţení sítě na některém ze směrovačů tento odesílateli signalizuje poţadavkem
sníţení rychlosti. Odesílatel u TCP paketů rychlost sníţí, u UDP paketů toto ignoruje.
Změň směrování
Tímto příkazem se provádí dynamické změny směrovacích tabulek OS, kdy se optimalizuje
cesta přes směrovače.
Ţádost o směrování
Je to nová moţnost vyuţití tohoto sluţebního protokolu, která umoţňuje dynamicky
konfigurovat svou směrovací tabulku. Po startu stanice oběţníkem vyšle na LAN tento
poţadavek, na který ji směrovač odpoví IP poloţkami a příslušnou preferencí. Čím je vyšší
preference, tím je adresa více preferována. Směrovače na takovou ţádost nejen samy
odpovídají, ale v náhodném intervalu mezi 9 aţ 10min oběţníkem samy generují odpovědi
na ţádost o směrování.
Čas vypršel
Signalizuje, ţe poloţka TTL=0, tj. datagram bude zlikvidován. Obdobně se postupuje i
v případě, ţe není moţné včas IP datagram sestavit z fragmentů.
Tohoto příkazu vyuţívá i programtracert, který mapuje cestu k cílové stanici přes jednotlivé
směrovače na cestě.
25. RARP, BOOTP, DHCP
1. pouţití
Protokol RARP slouţil ke zjištění IP adresy u bezdiskových stanic. Tento protokol je však jiţ nahrazen
aplikačním protokolem DHCP.
BOOTP se pouţívá pr start bezdiskových stanic. Umoţňuje získat síťovou konfiguraci a OS. Vyţaduje
bootp server s tabulkou obsahující hw adresy stanic a jim odpovídající údaje.
Jak BOOTP funguje ?
 startující stanice (bootp client port 68):
o vytvoří bootp dotaz „kdo jsem?“
o odešle po UDP na IP adresu 255.255.255.255
 (lokální broadcast)
 bootp server (port 67):
o prohledá tabulku a najde-li shodnou HW adresu pošle např: IP adresu, masku
podsítě, adresu DNS serveru, jméno souboru pro start + adr. serveru, atd.
DHCP je rozšírením BOOTP protokolu. Typy zpráv a porty jsou stejné a proto tyto dva
protokoly mohou spolupracovat. DHCP server můţeme nastavit zda má pakety od bootp

klientů zpracovávat nebo zahazovat. DHCP klient můţeme nastavit zda má přijímat pakety
od BOOTP serveru nebo třeba preferovat pakety od DHCP serveru.

2. základní rozdíly
BOOTP
Byl vytvořen dříve neţ protokol DHCP.
Je určen pro konfiguraci pracovních stanic
bez disků s omezenými moţnostmi spuštění.
U dynamického protokolu BOOTP vyprší ve
výchozím nastavení platnost zapůjčení
adresy IP po 30 dnech.
Popisuje dvoufázový samozaváděcí proces
konfigurace následovně :



Popisuje jednofázový zaváděcí proces
konfigurace, při kterém klient DHCP
deojedná se serverem DHCP urční adresy IP
Klienti kontaktují server BOOTP, aby a získá všechny další podrobnosti o počáteční
konfiguraci potřebné k provozu v síti.
určil adresu a vybral název
zaváděcího souboru.
Klienti kontaktují servery protokolu
TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
z důvodu přenosu snímku spouštěcího
souboru

Klienti protokolu BOOTP nenavazují nové
spojení ani neobnovují stávající konfiguraci
se serverem BOOTP s výjimkou restartování
systému.

.

DHCP
Byl vytvořen po protokolu BOOTP.
Slouţí ke konfiguraci často přemísťovaných
síťových počítačů (například přenosných
počítačů) s místními pevnými disky a
neomezenými moţnostmi spuštění.
U protokolu DHCP vyprší platnost zapůjčení
adresy IP ve výchozím nastavení po 8 dnech.

Klienti protokolu DHCP nevyţadují
k novému navázání spojení se serverem
DHCP nebo k obnovení konfigurace se
serverem DHCP restartování systému. Místo
toho obnovují přidělování zapůjčených adres
ze serveru DHCP automatickým vstoupením
do stavu nového navázání v daných časových
intervalech. Proces probíhá na pozadá bez
vědomí uţivatele.

BOOTP format :

DHCP format :

26. UDP
1. pouţití (i příklady aplikací)
Je to jednoduchá alternativa TCP. Poskytuje nespojované sluţby.

Sada čísel portů je nezávislá na TCP.
Délka dat- délka záhlaví + data
Kontrolní součet (UDP CRC)- počítán nejen z dat, ale i ze stejného pseudozáhlaví, jako TCP. Je
dokonce nepovinný! (nebezpečí, ţe v některých případech mohou být data chybně interpretována; např.
kombinace UDP+ SLIP).
Source port - port procesu generujícího datagram; pokud proces nepodporuje zdrojový port,
můţe toto pole zůstat 0.
Destination port - určuje kterému procesu na cílovém uzlu jsou data určena.

Aplikace používající UDP jako přenosový protokol – např. SNMP, NFS, TFTP, protokoly pro VoIP
(např. RTP), …

2. vlastnosti



hlavička protokolu UDP obsahu menší množství informací než hlavička TCP a tím má tento
protokol menší režii;
protože UDP nemá žádné mechanismy pro dorozumívání se obou komunikujících stran je
přenos rychlejší než v případě TCP.

3. porty
Namátkově si vyjmenujme nejznámější UDP porty:
echo 7
BOOTP 67
TFTP 69
SNMP 161
RIP 520

další lze nalézt v RFC 1700.
4. programování!!!
Viz 4. přednáška – vypracované otázky
27. TCP
1. pouţití (i příklady aplikací)
2. vlastnosti
3. porty
TCP podporuje mnoho na internetu populárních aplikačních protokolů a aplikací, včetně
WWW, emailu a SSH.
IP spojuje 2 počítače na globální úrovni, TCP příslušné aplikace na nich běţící.
Je to protokol:
 „connection oriented“, tj. vytváří virtuální okruh na dobu spojení;
 okruh je plně duplexní,
 přenášené bajty jsou číslovány a integrita přenosu zajištěna CRC
 zabezpečení proti poruchám technických prostředků (ne proti inteligentním narušitelům),
 spojení je na úrovni „portů“ (2B číslo),
 základní jednotka přenosu je TCP segment (paket).
Rozdíl mezi segmentací a fragmentací (TCP segmentuje, IP fragmentuje).

Kontrolní součet
TCP CRC se počítánejen z dat, ale i z některých poloţek IP záhlaví! Vţdy vyţaduje sudý počet B.

TCP porty (wikipedie)
K rozlišení komunikujících aplikací pouţívá TCP protokol čísla portů. Kaţdá strana TCP
spojení má přidruţeno 16bitové bezznaménkové číslo portu (existuje 65535 portů) přidělené
aplikaci. Porty jsou rozčleněny do třech skupin: dobře známé, registrované a
dynamické/privátní. Seznam dobře známých portů je přiřazován organizací Internet Assigned
Numbers Authority (IANA) a jsou typicky pouţívané systémovými procesy. Dobře známé
aplikace běţící jako servery a pasivně přijímající spojení typicky pouţívají tyto porty. Několik
příkladů: FTP (port 21 a 20), SMTP (port 25), DNS (port 53) a HTTP (port 80). Registrované
porty jsou typicky pouţívané aplikacemi koncových uţivatelů při otevírání spojení k
serverům jako libovolná čísla zdrojových portů, ale také mohou identifikovat sluţby.
Dynamické/privátní porty mohou být také pouţívány koncovými aplikacemi, ale není to
obvyklé.

4. TCP spojení
1. navázání
Vytvoření TCP spojení mezi dvěma koncovými body je proces, který je odolný vůči
případné ztrátě nebo duplicitě TCP segmentů. Proto vyţaduje vyslání tří TCP segmentů.








Klient zašle TCP segment s ţádostí o spojení (SYN_SENT)
Server, který je ve stavu LISTEN přijme ţádost o spojení
(SYN_RCVD) nebo ji odmítne (RST)
Pokud server ţádost přijme, zašle TCP segment s
potvrzením a s vlastní ţádostí o synchronizaci
Klient přijme potvrzení své ţádosti a ţádost serveru o
synchronizaci
Klient zašle potvrzení ţádosti serveru o synchronizaci
Server přijme potvrzení své ţádosti o synchronizaci
Spojení je navázáno (stav ESTABLISHED)

2. komunikace

3. ukončení
Principy při ukončení spojení jsou podobné jako při jeho
navazování. Nejčastěji se pouţívá čtyřcestný handshake, kdy
kaţdá strana samostatně uzavře spojení.
Zašle se žádost o ukončení obě strany potvrdí ze přijali,
spojení je pak skončeno.

4. rámcová znalost řízení toku
Řízení toku TCP se realizuje několika spolupracujícími mechanismy:




velikostí okna
pořadovými čísly oktetů dat
potvrzováním

Záhlaví TCP segmentu obsahuje pole okno, které specifikuje, kolik oktetů dat se můţe
přenést od odesílatele k příjemci bez průběţného potvrzování doručení jednotlivých
segmentů. Minimální velikost okna je 1 segment, a to vyţaduje povrzovat příjem kaţdého
segmentu. Protoţe tento způsob přenosu je neefektivní, vyuţívá se větší šíře okna, tj. většího

mnoţství segmentů, které se mohou odeslat ihned za sebou a teprve poté získat na jejich
doručení potvrzení. Po obdrţení potvrzení jejich příjmu můţe odesílatel opět vyslat skupinu
segmentů podle velikosti okna. Tento mechanizmus TCP se nazývá klouzající okno (sliding
window), protoţe vysílací okno se jakoby posunuje o příslušný počet segmentů dál v řadě
segmentů čekajících na odeslání. Maximální počet dosud nepotvrzených vyslaných paketů je
dán velikostí okna. Ve skutečnosti mechanizmus „klouzajícího okna“ pracuje na úrovni oktetů
(nikoliv na úrovni segmentů nebo paketů) a pořadová čísla segmentů specifikují „pořadové
číslo“ prvního oktetu jejich datové části vzhledem k původnímu pořadí dat určených k
vyslání.
TCP podporuje proměnnou velikost „klouzajícího okna“, protoţe kaţdé potvrzení, které
specifikuje počet přijatých oktetů, zároveň obsahuje informaci kolik dalších oktetů je
příjemce připraven akceptovat (např. podle aktuální velikosti paměti, stavu sítě…..) a vysílač
pak upraví velikost svého okna.
Velikost okna se dohaduje při navazování spojení na základě velikosti paměti příjemce a
odesílatele. Vysílací stanice přizpůsobí svě vysílací okno velikosti paměti příjemce, aby
nedošlo k jeho zahlcení. Pokud má příjemce problémy, paměť nestačí na přijímaná data,
inzeruje ve své odpovědi velikost okna nula, čímţ signalizuje vysílací stanici, aby přestala
vysílat. Pokud se v síti tato situace často vyskytuje, pak to můţe znamenat nedostatečnou
kapacitu stanic. TCP odpovídá na zahlcení sítě dynamicky sníţením velikosti okna, čímţ se
sníţí její propustnost. Poté postupně zvyšuje velikost okna do původní hodnoty, pokud opět
nedojde ke ztrátě dat.

5. programování!!!
Viz 4. přednáška – vypracované otázky

6. rozdíly oproti UDP, kdy pouţijete UDP, kdy TCP
TCP je spojově orientovaný protokol což znamená, že k navázání "end-to-end" komunikace
potřebuje, aby proběhl mezi klientem a serverem tkz. "handshaking". Poté, co bylo spojení
navázáno, data mohou být posíláná oběma směry.
Charakteristické vlastnosti TCP protokolu jsou:





spolehlivost – TCP pouţívá potvrzování o přijetí, opětovné posílání a překročení
časového limitu. Pokud se jakákoliv data ztratí po cestě, server si je opětovně vyţádá.
U TCP nejsou ţádná ztracená data, jen pokud několikrát po sobě vyprší časový limit,
tak je celé spojení ukončeno.
zachování pořadí – Pokud pakety dorazí ve špatném pořadí, TCP vrstva příjemce se
postará o to, aby se některá data pozdrţela a finálně je předala správně seřazená.
vyšší reţie – TCP protokol potřebuje např. tři pakety pro otevření spojení, umoţňuje to
však zaručit spolehlivost celého spojení.

UDP je jednodušší protokol založený na odesílání nezávislých zpráv.

Charakteristika protokolu:





bez záruky – Protokol neumoţňuje ověřit, jestli data došla zamýšlenému příjemci.
Datagram se můţe po cestě ztratit. UDP nemá ţádné potvrzování, přeposílání ani
časové limity. V případě potřeby musí uvedené problémy řešit vyšší vrstva.
nezachovává pořadí – Při odeslání dvou zpráv jednomu příjemci nelze předvídat, v
jakém pořadí budou doručeny.
jednoduchost – Niţší reţie neţ u TCP (není zde řazení, ţádné sledování spojení atd.).

7. přednáška – vypracované otázky
28. IPv6
1. formát datagramu

Při srovnání s IPv4 je nejnápadnější absence tří informací: rozšiřujících voleb, kontrolního
součtu a fragmentace. Rozšiřující volby byly nahrazeny obecnějším mechanismem zřetězení
rozšiřujících hlaviček. Obdobně údaje související s fragmentací byly přesunuty do těchto
rozšiřujících hlaviček.
Zdaleka ne kaţdý paket je totiţ fragmentován a lze očekávat, ţe v IPv6 bude fragmentace
ještě vzácnější neţ v současnosti. IPv6 totiţ poţaduje, aby infrastruktura pro jeho přenos

dovedla přenášet pakety minimálně o délce 1280 B (MTU). Vzhledem k tomu, ţe drtivá
většina koncových zařízení je
dnes připojena prostřednictvím různých variant Ethernetu s MTU 1500 B, lze očekávat, ţe
tato maximální velikost paketů se usídlí ve valné většině infrastruktury a fragmentace
prakticky zmizí ze světa.
Kontrolní součet zmizel bez náhrady. Tuto sluţbu totiţ typicky vykonává niţší vrstva síťové
architektury (např. zmiňovaný Ethernet), takţe na úrovni IP by se jen opakovalo její snaţení.
Vzhledem k tomu, ţe hlavička se mění v kaţdém směrovači, znamenalo by to zbytečné
zpomalování.
Porovnání hlaviček IPv4 a IPv6 názorně představuje obrázek. V IPv4 datagramu jsou šedě
vyznačeny poloţky, které byly (zpravidla v poněkud pozměněné podobě) převzaty do IPv6.
Stejná čísla označují poloţky, které si navzájem odpovídají.
2. řetězení hlaviček
IP verze 6 pouţívá odlišný způsob reprezentace rozšiřujících hlaviček neţ
jeho předchůdce. Kaţdá hlavička je nyní samostatným blokem a k jejich
vzájemnému propojení slouţí poloţka Další hlavička (Next header). Kód
v ní obsaţený identifikuje, jakého typu je hlavička, která následuje za tou
stávající. Kaţdá rozšiřující hlavička začíná poloţkou Další hlavička. Prostřednictvím
těchto hodnot lze za sebe zřetězit hlaviček, co hrdlo ráčí.

3. adresace
Adresa IPv6 se zapisuje jako osm skupin po čtyřech hexadecimálních číslicích, například:

2001:0718:1c01:0016:0214:22ff:fec9:0ca5
Úvodní nuly v kaţdé skupině lze ze zápisu vynechat. Výše uvedenou adresu tedy lze psát ve
tvaru
2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5
Pokud adresa obsahuje několik po sobě jdoucích nulových skupin, lze místo nich zapsat jen
„::“. Tato zkratka smí být v adrese jen jedna. Pouţívá se často u prefixů pro nulový konec
adresy či u speciálních adres, jako je loopback (smyčka), jejíţ tvar ::1 je podstatně
příjemnější, neţ 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001.
Adresní architekturu IPv6 definuje RFC 4291. Zavádí tři typy adres:




Individuální (unicast) která identifikují právě jedno síťové rozhraní.
Skupinové (multicast) označují skupinu síťových rozhraní, jejímţ členům se mají
data dopravit. Skupinově adresovaný datagram se doručuje všem členům skupiny.
Výběrové (anycast) označují také skupinu síťových rozhraní, data se však doručují
jen jejímu nejbliţšímu členovi.

IPv6 neobsahuje všesměrové (broadcast) adresy. Byly nahrazeny obecnějším modelem
skupinových adres a pro potřeby doručení dat všem zařízením připojeným k určité síti slouţí
speciální skupinové adresy (např. ff02::1 označuje všechny uzly na dané lince).
IPv6 zavádí také koncepci dosahu (scope) adres. Adresa je jednoznačná vţdy jen v rámci
svého dosahu. Nejčastější dosah je pochopitelně globální, kdy adresa je jednoznačná v celém
Internetu. Kromě toho se často pouţívá dosah linkový, definující jednoznačnou adresu v
rámci jedné linky (lokální sítě, např. Ethernetu). Propracovanou strukturu dosahů mají
skupinové adresy (viz níţe).

Výběrové adresy nemají rezervovánu svou vlastní část adresního prostoru. Jsou promíchány s
individuálními a je otázkou lokální konfigurace, aby uzel poznal, zda se jedná o individuální
či výběrovou adresu.

4. fragmentace

Má-li dojít k fragmentaci, vymezí se v původním datagramu dvě části: na začátku je tak zvaná
nefragmentovatelná část, kterou tvoří standardní IPv6 hlavička a všechny po ní následující
rozšiřující hlavičky aţ po Směrování (včetně). Tedy vše, co v pořadí rozšiřujících hlaviček
předchází před fragmentací. Zbytek datagramu je povaţován za fragmentovatelnou část a
pouze on je předmětem fragmentace.
Tato fragmentovatelná část se rozdělí na části, jejichţ velikost je násobkem 8 B a je
dostatečně malá na to, aby celková velikost výsledných datagramů nepřekročila poţadované
MTU. Tím z původního
datagramu vznikne několik fragmentů – nových datagramů. Jejich hlavičky jsou sestaveny
takto:
1) Převezme se nefragmentovatelná část původního datagramu. Jedinými změnami, které se v
ní pro jednotlivé fragmenty provedou, je úprava velikosti v základní hlavičce, aby odpovídala
skutečné velikosti fragmentu, a změna hodnoty poslední Další hlavičky na 44.
2) Za ni se přidá rozšiřující hlavička Fragmentace, jejíţ hodnoty se naplní
následovně:
– vygeneruje se nový Identifikátor paketu a tato hodnota se přidělí všem jeho
fragmentům
– hodnota Další hlavičky se převezme z poslední Další hlavičky
nefragmentovatelné části původního datagramu
– Posun kaţdého fragmentu se určí jako počet osmic bajtů, o které je jeho
začátek vzdálen od začátku fragmentovatelné části původního datagramu;
jelikoţ všechny fragmenty (kromě posledního) budoumít stejnou délku x,
budemít první fragment Posun nulový, druhý fragment ponese Posun=x, třetí
Posun=2x atd.
– poslednímu fragmentu se příznak M nastaví na 0, ostatním na 1
– Na konec se připojí dotyčný fragment (úsek fragmentovatelné části původního
datagramu)¨
Vzniklé fragmenty jsou jako samostatné datagramy odeslány adresátovi. Ten je posbírá a z
údajů ve fragmentační hlavičce dokáţe sloţit původní datagram: podle Identifikátoru pozná,
které fragmenty patří k sobě, pomocí Posunutí určí správné pořadí a zjistí případné chybějící
části a konečně příznak M mu prozradí, zda má k dispozici všechny kousky.
Na základě těchto údajů příjemce poskládá původní datagram do podoby, kterou měl před
fragmentací (tím zaniknou hlavičky Fragmentace jednotlivých částí) a ten pak dále
zpracovává bez ohledu na to, ţe mu přišel po kouskách.

5. automatická konfigurace
V IPv6 jsou definovány dvo moţné způsoby automatické konfigurace - stavová a bezstavová
Stavová konfigurace je staré známe DHCP, zde označované jako DHCPv6. Počítač rozešle na
obecnou adresu dotaz a pokud tento dotaz dorazí na DHCP server, tak ten mu pošle odpověď
obsahující IP adresu, prefix sítě, záznam do routovací tabulky a adresu DNS serveru.
Bezstavová konfigurace funguje na principu, ţe směrovač, kteří znají důleţité informace o
síti, občas odešlou informace, jaká je situace. Nový počítač můţe jen poslouchat respektive po
nějakém čase sám poţádat o tyto informace.
6. mobilita
Po oddálení problému IPv4 s nedostatkem adres se stala mobilita IPv6 značným trumfem a
důvodem pro zavedení IPv6. Mobilita předpokládá, ţe kaţdé zařízení je někde doma a tedy
má svoji vlastní pevnou IP adresu, ta se nazývá domácí. Je uloţena v DNS a stroj je pod touto
adresou trvale dostupný i kdyţ je na cestách. Při cestování obdrţí nějakou dočasnou adresu.
Aby byl dosaţitelný původní adresou je v domácí síti vytvořen domácí agent /home agent/.
Jde o jeden ze směrovačů z domácí sítě, který k sobě bere všechny datagramy posílané pro
mobilní zařízení a pak pomocí tunelu mu je předává. Tím se dozví, ţe se jej někdo pokusil
kontaktovat a začne vyhledávat optimální trasu k odesílateli, aby mu mohl oznámit svoji
dočasnou adresu. Následně se pak musí autentizovat novému partnerovi, aby prokázal, ţe jen
ten, za kterého se vydává. Po autentizaci se do datagramů přidávají rozšiřující hlavičky
Směrování, kde je uvedena dočasná adresa a další komunikace tedy probíhá bez účasti
domácího agenta.
7. rozdíly oproti IPv4
Mechanismus fragmentace se v IPv4 (první a v současné době široce pouţívaná verze) a v
novější verzi IPv6 liší jak v podrobnostech, tak v celkovém architektonickém přístupu. V IPv4
fragmentaci zajišťují routery, zatímco v IPv6 routery fragmentaci nedělají a zahazují pakety,
které jsou větší neţ velikost MTU. Přestoţe jsou formáty hlavičky pro IPv4 a IPv6 různé, jsou
pro fragmentaci pouţívána podobná pole, takţe se stávající algoritmus můţe pouţit k
fragmentaci i opětovnému sestavení.

8. přednáška – vypracované otázky
29. řízení toku na síťové a transportní vrstvě (prednášky prof. Kubra)
1. pouţití




omezování provozu (traffic policing)
– ořezávání provozu
– absolutní přenos, průměrný přenos, špičkový přenos
– např. token backet
tvarování provozu (traffic shaping)
– dodrţení podmínek pro omezování provozu
– náročné na paměť

–

změna zpoţdění

2. způsoby
QoS :





Quality of Services = kvalita sluţeb
Opatření snaţící se zaručit koncovému uţivatelidoručení dat v potřebné kvalitě
Uplatňuje se v přenosu multimédií, IP telefonii,atd.
Kvalita sluţby je ovlivněna:
o stanicemi (uţivatelé, servery)
o směrovači, přepínači
o linkami (mezi směrovači, LAN)
možnosti QoS :
 Rezervovat přenosovou kapacitu pro daný kanál
 Nastavit vyšší prioritu některým sluţbám (např. ssh) a zkrátit jejich odezvu
 Omezit přenos na definovaný limit (např. omezení FTP, aby bylo moţno přistupovat
na WWW)
 Definovat maximální zpoţdění dat
Příklad : mám pripojenie 4Mb a chcem na ňom využívať internet aj VOIP (IP telefóny), aby
nedošlo napr. k problému zahltenie pripojenia lezením na internet a tým sa neskvalitnila
VOIPová časť – rozdelím pripojenie pomocou QoS medzi VOIP a internet (datová linka)..
3. plánovací mechanismy
1. FIFO, Round Robin …
Plánovací mechanizmy:
 FIFO



Prioritní FIFO



Round Robin



WFQ(weighted fair queuing)



Leaky Bucket



Leaky Bucket + WFQ

4. řízení toku v protokolu TCP
o Efektivně lze omezovat pouze odchozí tok dat, pro příchozí tok musíme pouţít
nepřímé metody
o Můţeme pozdrţet potvrzení a tím prodlouţit RTT (round trip time)
(pozor na timeout, který způsobí opětovné odeslání dat)
o Můţeme měnit velikost okénka

o RTT (round trip time) je doba, za kterou přijde potvrzení odeslaného datového
segmentu
o Od RTT se odvozuje timeout

9. přednáška – vypracované otázky
30. jmenné sluţby
1. pouţití




specializovaná databáze
 adresář,
 optimalizace pro čtení a vyhledávání,
 občasné aktualizace,
 distribuce,
 replikace,
 chybí podpora transakcí.
úlohy
 překlad,
 ověření,
 vyhledání (lokalizace
 poskytování podrobných informací (vlastností).

31. LDAP
1. co je to
2. typy dat
3. aplikace
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) je definovaný protokol pro ukládání a přístup
k datům na adresářovém serveru. Podle tohoto protokolu jsou jednotlivé poloţky na serveru
ukládány formou záznamů a uspořádány do stromové struktury (jako ve skutečné adresářové
architektuře). Je vhodný pro udrţování adresářů a práci s informacemi o uţivatelích (např. pro
vyhledávání adres konkrétních uţivatelů v příslušných adresářích, resp. databázích). Protokol
LDAP je zaloţen na doporučení X.500, které bylo vyvinuto ve světě ISO/OSI, ale do praxe se
ne zcela prosadilo, zejména pro svou „velikost“ a následnou „těţkopádnost“.
Protokol LDAP jiţ ve svém názvu zdůrazňuje fakt, ţe je „odlehčenou“ (lightweight) verzí,
odvozenou od X.500 (X.500 - Mezinárodní standard, vyvinutý spolkem International
Consultative Commitee of Telephony and Telegraphy, pro formátování elektronických zpráv
přenášených přes sítě nebo mezi počítačovými sítěmi).
Aplikace funguje na bázi klient-server. V komunikaci vyuţívá jak synchronní tak asynchronní
mód. Součástí LDAP je autentizace klienta. Při provádění poţadavku lze nedokončený
poţadavek zrušit příkazem abandon.
Aplikace využívající LDAP
 servery
 University of Michigan LDAP server,
 OpenLDAP server,
 iPlanet Directory Server,
 Active Directory.



email klienti
 MS Outlook, MS Outlook Express - Adresář,
 Evolution,
 Thunderbird.
 samostatní klienti
 LDAPconf,
 OpenLDAP.
 Samba
 LDAP PAM
32. DNS
Je hierarchický systém doménových jmen, který je realizován servery DNS a protokolem
stejného jména, kterým si vyměňují informace. Jeho hlavním úkolem a příčinou vzniku
jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě. Později ale přibral další
funkce (např. pro elektronickou poštu či IP telefonii) a slouţí dnes de facto jako
distribuovaná databáze síťových informací.
Protokol pouţívá porty TCP/53 i UDP/53, je definován v RFC1035. Servery DNS jsou
organizovány hierarchicky, stejně jako jsou hierarchicky tvořeny názvy domén. Jména
domén umoţňují lepší orientaci lidem, adresy pro stroje jsou však vyjádřeny pomocí adres
32bitových (IPv4) A záznam nebo 128bitových (IPv6) - AAAA záznam. Systém DNS
umoţňuje efektivně udrţovat decentralizované databáze doménových jmen a jejich
překlad na IP adresy. Stejně tak zajišťuje zpětný překlad IP adresy na doménové jméno PTR záznam.
1. organizace dat v DNS
1. typy dat
 jako Adresa udává IPv4 adresu ke jménu s kterým je spojená.
Př: aisa.fi.muni.cz. 86400 IN A 147.251.48.1 říká přibliţně: "aisa... má IPv4 adresu..."
 NS jako Name Server. Říká, "Strom od kořene "jméno" má autoritativní server "jména"."
Př: fi.muni.cz. 86400 IN NS anxur.fi.muni.cz., říká přibliţně: "fi... má nameserver anxur..."
 CNAME jako Canonical NAME je jako alias. Říká, "Nemám další data, ale ptej se tady."
Př: www.fi.muni.cz. 86400 IN CNAME aisa.fi.muni.cz., říká přibliţně: "Data k www.fi...
hledej pod aisa..."
 SOA jako Start Of Authority. Obsahuje informace společné pro zónu.




Jméno primárního serveru, který má originální konfiguraci.
Mailbox, kde se zkusit zeptat, pokud chcem do zóny přidat data nebo kam posílat
stíţnosti na nastavení zóny, atd.
SERIAL - číslo verze zóny. Označení aktuálnosti dat.

a dál časy v sekundách:




REFRESH - Za jak dlouho se sekundární zeptá na změny.
RETRY - Za jak dlouho opakovat REFRESH v případě neůspěchu.
EXPIRE - Kdy budou data prohlášena za neplatná a bude asi lepší nemít ţádná data,
neţ potenciálně špatná data.



MINIMUM - Nejkratší povolená ţivotnost libovolných dalších dat z této zóny. Jedna z
funkcí je ţivotnost při negative caching, tedy data o kterých můţeme říct, ţe určitě
nejsou (typicky chybné jméno asdf.muni.cz. a odpověď s chybovým kódem
RCODE=NXDOMAIN). Říká po jakou dobu si cache můţe dovolit tvrdit, ţe jméno
asdf.muni.cz. neexistuje a vracet z cache odpovědi s chybou NXDOMAIN. dig
asdf.muni.cz. any - 3600 vteřin.

př: fi.muni.cz. 86400 IN SOA anxur.fi.muni.cz. root.fi.muni.cz. 2003030602 10800 900
1209600 86400, říká přibliţně: "fi... má primární server anxur..., dotazy posílejte
rootovi@fi..., verze dat je 2003030602 (asi druhá úprava z 6. března 2003), sekundární
servery si mají ověřovat, jestli nejsou nová data, po uplynutí 10800 od zjištění, ţe jsou nebo
nejsou nová data. Pokud se jim nepodaří zjistit (ne)existenci nových dat, tak to mají zkusit po
900 vteřinách. Data budou platná nejdéle po dobu 1209600 vteřin od tohoto zjištění a data
zóny platí nejmíň 86400 vteřin.
 PTR jako PoinTeR. Zavedený kvuli tomu, aby doplnil funkci, kterou DNS samo od sebe
rozumě neumí a hosts.txt uměl. A to konkrétně přiřadit číselné adrese jméno. Skrývá se pod
přiřazením speciální jméno - jméno.
Př: 1.48.251.147.in-addr.arpa. 86400 IN PTR aisa.fi.muni.cz.
 MX jako Mail eXchange. Obsahuje informaci o tom, kdo zpracuje poštu. Záznam tvoří
číslo udávající prioritu mail serveru a jméno samotného serveru.
Př: aisa.fi.muni.cz. 86400 IN MX 50 relay.muni.cz.
2. distribuce
3. domény

2. typy serverů

DNS servery (name servery)
DNS server můţe hrát vůči doméně (přesněji zóně, ale ve většině případů jsou tyto pojmy
zaměnitelné) jednu ze tří rolí:


Primární server je ten, na němţ data vznikají. Pokud je třeba provést v doméně
změnu, musí se editovat data na jejím primárním serveru. Kaţdá doména má právě
jeden primární server.





Sekundární server je automatickou kopií primárního. Průběţně si aktualizuje data a
slouţí jednak jako záloha pro případ výpadku primárního serveru, jednak pro
rozkládání zátěţe u frekventovaných domén. Kaţdá doména musí mít alespoň jeden
sekundární server.
Pomocný (caching only) server slouţí jako vyrovnávací paměť pro sníţení zátěţe
celého systému. Uchovává si odpovědi a poskytuje je při opakování dotazů, dokud
nevyprší jejich ţivotnost.

Odpověď pocházející přímo od primárního či sekundárního serveru je autoritativní, čili je
brána za správnou. Z hlediska věrohodnosti odpovědí není mezi primárním a sekundárním
serverem rozdíl, oba jsou autoritativní. Naproti tomu odpověď poskytnutá z vyrovnávací
paměti není autoritativní. Klient můţe poţádat o autoritativní odpověď, v běţných případech
ale stačí jakákoli.

Root servery
Kořenové jmenné servery (root name servers) představují zásadní část technické
infrastruktury Internetu, na které závisí spolehlivost, správnost a bezpečnost operací na
internetu. Tyto servery poskytují kořenový zónový soubor (root zone file) ostatním DNS
serverům. Jsou součástí DNS, celosvětově distribuované databáze, která slouţí k překladu
unikátních doménových jmen na ostatní identifikátory.
Kořenový zónový soubor popisuje, kde se nacházejí autoritativní servery pro domény nejvyšší
úrovně. Tento kořenový zónový soubor je relativně velmi malý a často se nemění – operátoři
root serverů ho pouze zpřístupňují, samotný soubor je vytvářen a měněn organizací IANA.
Pojem root server je všeobecně pouţíván pro 13 kořenových jmenných serverů. Root servery
se nacházejí ve 34 zemích světa, na více neţ 80 místech. Root servery jsou spravovány
organizacemi, které vybírá IANA. Následující tabulka zobrazuje těchto 13 root serverů:
Název root serveru
Operátor
VeriSign Global Registry Services
A
University of Southern California - Information Sciences Institute
B
Cogent Communications
C
University of Maryland
D
NASA Ames Research Center
E
Internet Systems Consortium, Inc.
F
U.S. DOD Network Information Center
G
U.S. Army Research Lab
H
Autonomica/NORDUnet
I
VeriSign Global Registry Services
J
RIPE NCC
K
ICANN
L
WIDE Proje
M
Více informací o umístění root serverů naleznete na oficiálních stránkách DNS root servers v
angličtině.

Nároky na kořenové servery jsou popisovány v následujícím dokumentu RFC 2870 v
angličtině. Dokument je souhrnem dosavadních zkušeností a vytyčuje obecné poţadavky na
software a hardware root serverů, zabývá se bezpečnostními aspekty, atd.
3. rekurzivní a nerekurzivní dotaz
Při posílání dotazu DNS serveru lze v hlavičce uvést, zda si tazatel přeje provést tzv.
rekurzivní dotaz. To znamená, ţe pokud DNS server sám odpověď nezná (není autoritativní
pro doménu, na kterou se ptáme), spustí standardní algoritmus pro vyhledání odpovědi (tj.
začne u kořenových DNS serverů a postupuje do niţších úrovní aţ k cíli) a tazateli pošle
konečný výsledek. Záleţí však na serveru, zda skutečně rekurzivní dotaz provede. Můţe ho
odmítnout a klientovi poslat pouze takovou odpověď, kterou zná sám. Pokud nezná ani část
odpovědi, často pošle zpět seznam kořenových DNS serverů (čímţ nám říká, kde máme začít
hledat).
Pravidlem by mělo být, ţe autoritativní DNS servery rekurzivní dotazy neprovádí a starají se
jen o svůj hlavní úkol, poskytovat autoritativní údaje o svém pevně daném seznamu domén a
jejich záznamech. Naopak cachovací DNS servery musí ze své podstaty provádět rekurzivní
dotazy.
Kombinace autoritativního a cachovacího DNS serveru na jednom stroji je špatný nápad,
protoţe z toho mohou plynout problémy. Představme si doménu „xyz.cz“, která má
autoritativní server „ns.abc.cz“ a my tento server současně pouţíváme jako cachovací, tudíţ
nám zprostředkovává přístup k celému DNS systému v Internetu. Pokud se stane, ţe doména
„xyz.cz“ změní své autoritativní DNS servery, tedy je DNS servery domény „cz“ delegována
jinam neţ na „ns.abc.cz“, a administrátor serveru „ns.abc.cz“ zapomene tuto zónu na serveru
smazat (případně se o změně situace vůbec nedozví) a my se na doménu „xyz.cz“ zeptáme,
dostaneme odpověď od „ns.abc.cz“, která nejenom ţe nemusí být pravdivá, ale navíc se tváří
jako autoritativní. Je to proto, ţe server „ns.abc.cz“ je stále nakonfigurován jako autoritativní
pro tuto doménu a platnost delegace této domény na sebe si nijak neověřuje. Při striktním
oddělování autoritativních a cachovacích DNS serverů k tomuto problému nedojde.

4. reverzní dotaz
Nejběţnějším úkolem DNS je poskytnout informace (nejčastěji IP adresu) pro zadané
doménové jméno. Dovede ale i opak – sdělit jméno, pod kterým je daná IP adresa
zaregistrována. Při vkládání dat pro zpětné dotazy bylo ale třeba vyřešit problém s opačným
uspořádáním IP adresy a doménového jména. Zatímco IP adresa má na začátku obecné
informace (adresu sítě), které se směrem doprava zpřesňují aţ k adrese počítače, doménové
jméno má pořadí přesně opačné. Instituce připojená k Internetu typicky má přidělen začátek
svých IP adres a konec svých doménových jmen.
Tento nesoulad řeší DNS tak, ţe při reverzních dotazech obrací pořadí bajtů v adrese. K
obrácené adrese pak připojí doménu in-addr.arpa a výsledné „jméno“ pak vyhledává
standardním postupem. Hledá-li například jméno k IP adrese 145.97.39.155, vytvoří dotaz na
155.39.97.145.in-addr.arpa. Obrácení IP adresy umoţňuje delegovat správu reverzních
domén odpovídajících sítím a podsítím správcům dotyčných sítí a podsítí. V příkladu
pouţitou síť 145.97.0.0/16 spravuje nizozemský SURFnet a ten má také ve správě jí

odpovídající doménu 97.145.in-addr.arpa. Kdykoli zavede do sítě nový počítač, můţe
zároveň upravit data v reverzní doméně, aby odpovídala skutečné situaci.
Je dobré mít na paměti, ţe na data z reverzních domén nelze zcela spoléhat. Do reverzní
domény se v principu dají zapsat téměř libovolná jména. Nikdo například nemůţe zabránit
SURFnetu, aby o počítači 145.97.1.1 prohlásil v reverzní zóně, ţe se jedná třeba o
www.seznam.cz. Pokud na tom záleţí, je záhodno si poskytnutou informaci ověřit normálním
dotazem (zde nalézt IP adresu k www.seznam.cz a porovnat ji s 145.97.1.1). Jestliţe odpovědí
na něj bude původní IP adresa, jsou data důvěryhodná – správce klasické i reverzní domény
tvrdí totéţ. Pokud se liší, znamená to, ţe data v reverzní doméně jsou nekorektní.

10. přednáška – vypracované otázky
33. vysvětlení pojmů
1. šifrování
Kryptografie - umění a věda zabývající se tím, jak udržet informace v bezpečí, zahrnuje
využití šifrování (a dešifrování). Použití kryptografie v dnešním světě znamená, že zde musí
být také nějaké prostředky zajišťující, že zpráva byla skutečně napsána osobou, která o sobě
prohlašuje, že je jejím autorem (tedy použití digitálních podpisů). Navíc musí
kryptografické systémy zajistit, že zpráva po dešifrování odpovídá původní zprávě před jejím
zašifrováním.
Šifrovací algoritmus je funkce sestavená na matematickém základe a provádí samotné
šifrování a dešifrování dat.
Šifrovací klíc ríká šifrovacímu algoritmu jak má data (de)šifrovat, podobá se pocítacovým
heslum, avšak neporovnává se zadaná hodnota s ocekávanou, nýbrţ se prímo pouţívá a vţdy
tedy dostaneme nejaký výsledek, jehoţ správnost závisí práve na zadaném klíci.
Délka klíce ovlivnuje, krome jiného, casovou nárocnost pri útoku hrubou silou - coţ je
kryptoanalytická metoda, kdy postupne zkoušíme všechny moţné hodnoty, kterých klíc muţe
nabývat.
Nešifrovaný text bude informace, kterou chceme zašifrovat
Zašifrovaný text bude informace po zašifrování
2. autentizace
ověření totožnosti odesílatele a příjemce
3. podpis
Jestliže chce A podepsat svou zprávu B, provede výpočet, který použije její soukromý klíč a
zprávu samotnou. Výsledek tohoto výpočtu je nazýván digitální podpis, a ten je připojen ke
zprávě před jejím odesláním. Poté, co František zprávu přijme, chce prověřit její pravost.
Proto provede výpočet, který využívá zprávu, podpis, který obdržel, a veřejný klíč A. Jestliže
je výsledek tohoto výpočtu kompatibilní s jednoduchým matematickým vztahem, pak B ví, že
zpráva je pravá, tj. že nebyla podvržena ani pozměněna cestou.
4. integrita
zaručení, že dokument nebyl změněn

34. symetrické šifrování a šifrování s veřejným klíčem
1. základní popis
2. rozdíly
3. typické pouţití
Symetrické šifrování - pouţívá stejný klíč pro šifrování i pro dešifrování, má rychlé
algoritmy, můţe vykazovat problémy při zprávě klíčů, vyuţívá algoritmy DES (délka klíče 56
bitů), BlowFish (proměnná délka klíče aţ 256 bitů) a IDEA (délka klíče 128 bitů), AEC
vyuţívá algoritmus CIFER (délka klíče 16 bitů), coţ je vlastní algoritmus vyvinutý
společností ( k dispozici v produktu IW Wall), pouţívá se pro šifrování a dešifrování dat ve
formě textu nebo souborů zl726l4416dllg
Správa klíčů - správa klíčů popisuje generování, přenos a uloţení šifrovacích klíčů. Protoţe
symetrické kryptografické systémy se od počátku potýkaly s problémy se správou klíčů, byl
uveden na svět koncept kryptografických systémů s veřejnými klíči.
Kryptografické systémy s veřejnými klíči (nesymetrická kryptografie) - v
kryptografických systémech s veřejnými klíči obdrţí kaţdá osoba pár klíčů, jeden z nich je
soukromý a druhý je veřejný. Veřejné klíče jsou dostupné komukoliv, ale soukromé klíče jsou
udrţovány v tajnosti. Při komunikaci dochází k přenosu veřejných klíčů, zatímco soukromý
klíč není nikdy nikam přenášen ani není s nikým sdílen. Zašifrované zprávy jsou odesílány
otevřeně a po přijetí jsou dešifrovány soukromými klíči. Jediným poţadavkem je, aby veřejné
klíče byly přiřazeny svým vlastníkům (např. v důvěryhodném adresáři). Tato metoda můţe
být také pouţita pro autentizaci zpráv (pomocí digitálního podpisu).
35. autentizace




poskytnutí informace o identitě jednoho subjektu subjektu druhému
provádí se před pouţitím dalších protokolů
často se provádí oboustranně
1. způsoby
2. rozdíly

36. podpisování

37. distribuce klíčů










symetrické i asymetrické řešení
symetrické
 KDS (Key Distribution Center)
 Kerberos
 kaţdý uţivatel má vlastní klíč
 Kerberos přiděluje dočasné komunikační klíče
asymetrické
 CA (Certification Authority)
 ověření uţivatele
průkaz totoţnosti, ...
vystavení certifikátu podepsaného CA
 průkaznost CA
obecně známá
osobní kontakt
doporučená důvěryhodným prostředníkem

38. certifikát
1. rámcový obsah
2. pouţití

•

certifikáty
s veřejným klíčem je spojena identita osoby, které klíč patří (něco jako „visačka“ ke
klíči)
certifikát je kombinace jména a veřej. klíče, podepsáno další důvěryhodnou
stranou
certifikáty zahrnují i datum vypršení platnosti klíče
(časem můţe dojít ke zlomení klíče, např. útok hrubou silou = zkoušení kaţdého
moţného klíče)
zahrnují i jméno CA, která cert. vydala, jak má být klíč pouţíván

•

CRL (Certification Revocation List)
– je seznam neplatných digitálních certifikátů a certifikátů s pozastavenou
platností

•

kvalifikovaný certifikát můţe vydat státem schválená certifikační autorita (tzv. enotář)
můţe platnost vydaných certif. i rušit
nejvyšší certifikační autoritou je Úřad pro ochranu osobních údajů
u nás má akreditaci např. společnost 1. Certifikační (dceřinná spol. PVT)
s certifikátem dostanete i data pro vytváření a ověřování E podpisu (=klíče)
většinou se spolu se zprávou posílá i certifikát
ověření certif. zajišťuje aplikace

•
•
•
•
•

Co je zapotřebí dodat certifikační autoritě ?
–
–
–
–
–

smlouvu o sluţbě, pro kterou se certifikát vydává
výpis z obchodního rejstříku
dva doklady totoţnosti (občanský průkaz, cest. pas)
disketu s ţádostí o certifikát
plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby

12. přednáška – vypracované otázky
1. způsoby připojení datových zařízení (DAS, NAS, SAN)
1. vlastnosti
2. porovnání
3. pouţívané protokoly
Storage area network (zkratka SAN) je dedikovaná (oddělená od LAN, WAN, atd) datová
síť, která slouţí pro připojení externích zařízení k serverům (disková pole, páskové knihovny
a jiná zálohovací zařízení). SAN vznikla hlavně kvůli narůstajícím potřebám na zabezpečení a

konsolidaci dat. Díky poměrně vysokým pořizovacím nákladům se SAN budují hlavně ve
větších společnostech (bankovní sektor, automobilový průmysl, média), které vyţadují
vysokou dostupnost svých sluţeb, rychlé odezvy v transakčně orientovaných aplikacích a co
největší
škálovatelnost (rozšiřitelnost). V poslední době se však díky klesající ceně začínají malé SAN
rozšiřovat i do stále menších společností. SAN zařízení tak postupně nahrazují tzv. DAS
(Direct Attach Storage) technologii, kde součástí serveru byly všechny disky či zálohovací
zařízení, nejčastěji připojené pomocí SCSI řadiče či interního RAID řadiče. DAS koncept má
samozřejmě řadu nevýhod. Není moţné fyzicky oddělit data a datové zdroje od samotného
serveru a mnohdy se stává, ţe komplikovanější havárie serveru, či ţivelní pohroma (poţár,
povodeň a jiné) způsobí ztrátu dat. Dále mohou nastat obtíţe při migraci dat na jiný server,
servery mají omezenou diskovou kapacitu a není prakticky moţné mít tzv "no single point of
failure" architekturu. Naproti tomu SAN oproti DAS nabízí:







Fyzické oddělení dat a serverů. Jednotlivé prvky mohou být od sebe vzdáleny aţ
desítky km
Sdílení zdrojů (diskových zařízení, zálohovacích zařízení) mezi jednotlivými servery
(velmi omezeně umí toto i DAS)
Vyšší propustnost
Definici redundantních cest ke zdrojům (velmi omezeně umí toto i DAS)
Podporu pro clusterová řešení a architekturu "no single point of failure"
Podpora pro tzv. Disaster Recovery sites

NAS neboli (anglicky Network Attached Storage – „datové úloţiště na síti“) je datové
úloţiště připojené k místní síti LAN. NAS úloţištěm můţe být server nebo dedikované
zařízení, které obsahuje jeden nebo více disků. Výhodou NAS úloţiště je jednoduchost
konfigurace a šíření dat v síti, kdy není potřeba nastavovat sdílení disků a přístupová práva,
jako je tomu při pouţití běţného PC, jakoţto prostředku pro síťovou práci s daty.

13. přednáška – vypracované otázky
39. oblasti síťové správy
Síťová správa podle ISO
 správa výkonu (performance management)
– reaktivní a proaktivní
– měření výkonnosti a zatíţení
 správa konfigurace (configuration management)
– monitorování síťové konfigurace
 účetní správa (accounting management)
– monitorování vyuţití sítě
 správa poruch a chyb (fault maagement)
– detekce chyb, logování a oznámení
 správa bezpečnosti (security management)
– nastavení a monitorování přístupu
40. architektura a součásti síťové správy (server, agent, protokol)

Většina systémů síťové správy používá stejnou základní architekturu, která je založena na
modelu Manager - Agent a umožňuje přenos a komunikaci mezi správcem sítě - managerem a
agenty na jednotlivých síťových zařízeních - serverech, pracovních stanicích, komunikačních
zařízeních jako jsou rozbočovače, směrovače atd.
Většina systémů síťové správy pouţívá stejnou základní architekturu, která je zaloţena na
modelu Manager - Agent a umoţňuje přenos a komunikaci mezi správcem sítě - managerem
a agenty na jednotlivých síťových zařízeních - serverech, pracovních stanicích,
komunikačních zařízeních jako jsou rozbočovače, směrovače atd.
K tomu vyţaduje, aby kaţdé zařízení sítě poskytovalo jisté základní informace o sobě samém
a stejně tak usnadnilo přidání dalších informací specifických pro dané zařízení. Navíc mohou
existovat tzv. proxy agenti, které kontaktuje manager místo vlastních agentů.

Manager je vlastně stanice s běţícím management software (NMS - Network Management
System). Agent je malý program, reprezentujícím dané zařízení, který neustále monitoruje a
sbírá informace o všech dostupných funkcích a stavech daného zařízení a ukládá je do
speciální databáze (management database). K získání informací o daném zařízení, manager
(jednotlivé entity správy systému) musí vyslat poţadavek na dané zařízení (automaticky nebo
na vyţádání správcem) a projít informace poskytované agentem.
Informace mohou být také vyslány agentem bez vyţádání managerem. Jestliţe agent detekuje
jisté podmínky, jako např. hardwarovou poruchu, vyšle tuto informaci, zvanou trap, sám bez
vyţádání - jednotlivé entity management systému pak mohou adekvátně reagovat. To je
důleţité pro zajištění okamţité informovanosti např. o váţnějších problémech, protoţe tzv.
pooling aktivita managera - procedura vyţádání informací - je nastavitelná v jistých
intervalech.
Pro většinu informací není nutné kontinuální monitorování (neprovádí se také z důvodu
zbytečné zátěţe sítě), a tak kombinace pooling aktivity managera a trap aktivity agenta
zajišťují potřebnou efektivitu. Více se o tomto modelu manager - agent viz část o protokolu
SNMP.

Základní strategie správy sítě je realizována jednotlivými entitami správy a taktikami
pomocí současného monitorování řízení jednotlivých subsystémů. Obecný cyklus operací,
probíhajících při realizaci správy je pak zobrazen na obrázku.

41. SNMP
1. volání (get, set …)
2. verze
3. MIB
4. jaké proměnné můţe nabízet
SNMP je síťový protokol pro správu síťových prvků. Alternativou k tomkuto protokolu je
například webová administrace konkrétního síťového zařízení. Typickými úlohami pro SNMP
protokol jsou:








zjišťoavání stavových informací o zařízeních (mnoţství volné paměti, počet spojení,
počet přihlášených uţivatelů, ...)
nastavování parametrů (atributů) na síťových prvcích
Monitorování uptimu
Monitorování verzí běţících systémů
Sběr dat o existujících síťových rozhraních(ifName, ifDescr, ifSpeed, ifType,
ifPhysAddr)
Measuring network interface throughput (ifInOctets, ifOutOctets)
Dotazování ARP (ipNetToMedia)

SNMP bězí na nejrůznějších síťových protkolech. Od verze 2 pracuje jako samostatný
aplikační protokol. Typicky běţí na portu 161 pro agenty a 162 pro management. Agent
odpovídá na portu, na kterém přišel dotaz, TRAP zasílá na 162. Můţe se lišit implementací.

Negativa SNMP
SNMP je implementováno mnoha dodavately. Často je SNMP přidáno jako něco navíc, není
bráno jako základní poţadavek na síťové zařízení. SNMP nemusí svojí strukturou dostatečně
pokrávat sloţitost sítě.

Kdo vystupuje v SNMP komunikaci:

Management station
stanice s lidmi či zpracovateským programem (pro vyhodnocování komunikace)

Zařízení (network component)
zařízení, o kterém chceme získávat informace. je spojeno s agentem a komunikuje výhradně
skrze něj

Agent
většinou součást zařízení - realizuje komunikaci, čeaká na dotazy, zasílá odpovědi, nebo
samostatně TRAPy

Forma komunikace
Komunikaci si lze představit jako client-server, kde servery jsou Management station. Oproti
klasické C-S architektuře není iniciování komunikace na straně klienta. SNMP je asynchronní
protokol typu poţadavek/odpověď. SNMP je na rozdíl od Token Ringu, kde příjemce musí

odpovědět dříve neţ můţe vysílací stanice znovu posílat další zprávu, méně rigidní. Tak
vysílající zařízení rozezná odpověď jen je-li vyslána a přijata zpět. Slovo Simple pochází z
toho faktu, ţe protokol má jen 5 funkcí:
Komunikaci v SNMP protokolu zahajuje Management station následujíccích PDU (protocol
Data Unit)
GET REQUEST - základní GET na prncipu adresy sloţené z OID





GETNEXT REQUEST - pro iteraci přes záznamy
GET RESPONSE - jako odpověď agenta
SET REQUEST - pro nastavování hodnot
TRAP Agent iniciuje komunikaci u TRAP

SNMP protokol
Data jsou obsaţena v MIB (Management Information Base). MIB je hierarchicky
organizovaná kolekce informaci s bezejmenným kořenem a stromovou strukturou - SNMP
Global Naming Tree. Kazdy uzel v tomto stromu(kromě kořene) obsahuje stručný textový
popis a integerovou hodnotu. V nejvyšší úrovni jsou například uzly 1-ISO(spravován
organizaci ISO) 0-CCIT(spravován orgarizací ITU-T) 2-JOINT-ISO-CCITT(spravován
společně organizaci ISO a ITU-T). Jednotlivým výrobcúm jsou níţe ve stromu přidělovány
jejich vlastni podstromy, ve kterých uţ nadále nejsou omezeni. MIB je adresován pomocí
OID (object identifier). Kaţdé OID je adresou proměnné, která můţe být čtena či zapisována.
MIB adresy (tvar OID) - jedná se o čísla oddělené tečkovou notací.
42. RMON
1. popis
2. co nabízí
RMON agenti slouží k monitorování provozu na síťových segmentech. Mohou to být buď
samostatné sondy, které se připojí stejným způsobem jako jakékoliv jiné zařízení k danému
segmentu, nebo jsou součástí inteligentních síťových zařízení, jako jsou rozbočovače,
přepínače, mosty a směrovače.
RMON agenti slouţí k monitorování provozu na síťových segmentech. Mohou to být buď
samostatné sondy, které se připojí stejným způsobem jako jakékoliv jiné zařízení k danému
segmentu, nebo jsou součástí inteligentních síťových zařízení, jako jsou rozbočovače,
přepínače, mosty a směrovače. Zatímco řešení pomocí samostatných sond převaţovalo při
počátcích zavádění RMON, dnes zvítězil trend vybavovat síťová zařízení i střední a levnější
kategorie RMON schopnostmi.
více na : http://www.svetsiti.cz/view.asp?rubrika=Tutorialy&clanekID=37

