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Téma: Adresovanie IPv6 a statické smerovanie 

Názov úlohy: Adresovanie protokolom IPv6 a statické smerovanie v programe Packet Tracer  

Úloha pozostáva z čiastkových úloh: 

 Oboznámenia sa s problematikou IPv6 adresovania. Dôvody pre zavedenie IPv6 adresy, porovnanie IPv6 
a IPv4 adresy.  Porovnanie možností, ktoré ponúkajú uvedené  adresovacie techniky.  

 Štruktúra IPv6 adresy, význam jednotlivých hextetov. Network portion, host poriton. Subnetting. 
 Typy IPv6 adries: Global Unickast, Local Unicast, Local Link, Multicast, Anycast. Adresné priestory 

vyhradené pre uvedené typy adries. 
 Použitie IPv6 v sieti. Pridelenie IPv6 adresy na rozhranie PC, na rozhranie smerovača. 
 Príkazy pre implementáciu IPv6 na rozhraniach Cisco routerov.  Identifikácia IPv6 capability. 
 Správna implementácia IPv6 na rozhranie smerovača. Sprístupnenie rozhrania pre IPv6 , priradenie link-

local adresy, priradenie unicast global adresy 
 Metódy vytvorenia IPv6 adresy automaticky, metóda EUI-64 
 Konfigurácia statického smerovania na Cisco smerovačoch s využitím IPv6 adresovania. Možnosti  

definovania smerovanej trasy: outgoing interface, next-hop Global Unicast, full-defined path 
 Konfigurácia staticky smerovanej modelovej siete s využitím IPv6 adresovania v prostredí  programu 

Packet Tracer  
 Overenia konektivity medzi uzlami siete navzájom. Overenie konektivity v prostredí  CLI PC desktop, 

overenie z prostredia smerovača 
 Konfigurácie základných parametrov typických aplikačných serverov s využitím IPv6 adresy : DNS server, 

web 
 Overenie správnej konfigurácie serverov a ich činnosti v simulovanom prostredí 
 Zabezpečenie prístupu na konfiguračnú konzolu smerovača pred neoprávneným prístupom. Vytvorenie 

vzdialeného prístupu prostredníctvom VTY liniek a protokolu SSH. Zabezpečenie vzdialeného prístupu na 
vstupoch cez konzolu, port AUX, porty VTY 

Cieľ cvičenia: 

 Oboznámiť žiaka s možnosťami použitia IPv6 adresovania, s jeho výhodami aj obmedzeniami. Oboznámiť 
žiaka s druhmi IPv6 adries a zásadami ich používania. 

 Naučiť žiaka prakticky používať IPv6 adresovanie na koncových zariadeniach aj na smerovačoch Cisco 
 Oboznámiť žiaka so sadou príkazov v prostredí Cisco IOS, ktoré umožňujú využívanie IPv6 adries. 
 Na príklade jednoduchej modelovej siete v prostredí programu Packet Tracer rozvíjať vedomosti žiaka 

v oblasti konfigurácie IPv6 adries na rozhraniach, zásady konfigurácie IPv6 protokolu a návrhu 
jednoduchej IPv6 adresnej schémy, základy IPv6 statického smerovania a  overenie konektivity na úrovni 
sieťovej vrstvy 

 Naučiť žiaka navrhovať a realizovať systém vzdialeného prístupu ku zariadeniam prostredníctvom služieb 
Telnet, SSH a portov VTY, AUX.  

 Naučiť žiaka zásadám a praktickej realizácii zabezpečenia prístupu na konzolu smerovača a switche 
vrátane zabezpečenia vzdialeného prístupu. 
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Teoretický úvod 

Pred začiatkom riešenia tejto úlohy je nevyhnutné dobre sa s nasledujúcimi témami dobre oboznámiť ,  

resp. zopakovať si ich 

 Základné parametre architektúry sietí 

 Vrstvový model OSI, model TCP/IP, úlohy jednotlivých vrstiev 

 Typické aplikácie a protokoly sieťovej vrstvy v modeli TCP/IP 

 Typické komponenty súčasných sietí (router, switch), úlohy jednotlivých komponentov, základy 

konfigurácie komponentov, základy konfigurácie rozhraní  

 Základy smerovania, metódy vytvárania smerovacích tabuliek , základné princípy statického smerovania 

 Protokol IPv6, základné vlastnosti protokolu IPv6, porovnanie s IPv4, koexistencia IPv4 a IPv6 protokolov 

v spoločnom sieťovom prostredí 

 Notifikácia IPv6 adresy, hexadecimálna číselná sústava a základy práce s hexadecimálnymi číslami; 

úsporný zápis IPv6 adresy, pravidlá skráteného zápisu 

 Typy IPv6 adries: Unicast, Multicast, Anycast a ich vlastnosti 

 Podsieťovanie v IPv6, prefix. Interface ID 

 Rozdelenie UNICAST adries: Global Unicast, Unique Local Unicast, Link-Local Unicast. Vyhradené adresné 

priestory. 

 Špeciálne IPv6 adresy  loopback, default route 

 Metódy vytvorenia Interface ID: pridelené administrátorom, náhodne generované číslo, odvodené z MAC 

adresy rozhrania metódou EUI-64. Problematika U/L bitu a jeho invertovania 

 Základné príkazy Cisco IOS na konfiguráciu rozhrania a pridelenie IPv6 adresy. Zásady prideľovania IPv6 

adresy. 

 Zásady overovania konfigurácie IPv6 adresy na rozhraní. Overovanie konektivity. 

 Zásady smerovania IPv6 paketov. Metódy vytvorenia Static Route 

 Next Hop to Unicast-Global Address, by Outgoing Interface, by Fully Specified Route 

 Sprístupnenie protokolu pre smerovanie IPv6 adries na Cisco smerovači (IPv6 enable) 

 Vytvorenie statického záznamu v IPv6 smerovacej tabuľke na Cisco smerovači 

 Overenie stavu IPv6 smerovacích tabuliek na Cisco smerovači 

 Overenie konektivity medzi uzlami v staticky smerovanej IPv6 sieti 

 Metódy zabezpečenia Cisco smerovačov a switchov pred neoprávneným prístupom 

 Metódy vytvorenia vzdialeného prístupu na Cisco smerovače a ich zabezpečenie 

 Konfigurácia DNS systému v prostredí IPv6 

 Konfigurácia služieb aplikačnej vrstvy serverov v prostredí Packet Tracer 
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Zadanie – časť  01: Základná konfigurácia IPv6 adresovania a statického smerovania 

1. Vychádzajte z predloženej schémy so zadanými  IPv6 adresami pre jednotlivé siete a konkrétne rozhrania. 

(viď príloha ku zadaniu) 

 
2. Schému spracujte v programe Packet Tracer, použite verziu 7.1.1 (resp. upresní vyučujúci) 

a. Ak Vám vyučujúci pripravil zdrojový súbor s predpripravenou schémou, použijte túto schému. 

Zdroj, odkiaľ zdrojový súbor získate, určí vyučujúci. 

b. Ak vytvárate schému celú od začiatku, použite smerovače radu Cisco 2800 resp. Cisco 2900, ktoré 

opatríte potrebnými rozhraniami. Typy použitých smerovačov Vám upresní vyučujúci. (Ak ste 

v zadaní nedostali upresnenie ohľadom typu použitých smerovačov , použite  napr.  Cisco 2911), 

Na prepojenie smerovačov použite seriové spoje. Smerovače pomenujte podľa predlohy. 

3. Na pripojenie koncových zariadení, resp. pre spoje medzi switchmi a smerovačmi použijte gigabitové 

rozhrania. Kde to je možné, uprednostnite gigabitové linky pred fastethernetovými. 

4. Schému opatrite popiskami rozhraní a použitých IPv6 adries pre jednotlivé siete a pre rozhrania. Popisky 

spracujte podľa predlohy. Ak pracujete s individualizovaným zadaním (viď ďalej), upravte patrične aj 

popisky ku schéme. 

5. Všetky rozhrania smerovačov opatrite IPv6 adresou podľa predlohy . 

a. Ak pracujete všetci podľa rovnakej IPv6 adresnej schémy, použite adresy tak, ako sú uvedené 

v predlohe 

b. Ak Vám vyučujúci zadal individualizované zadanie adresnej schémy, nahraďte v celej adresnej 

schéme tretí hextet  (hodnota ACAD) hodnotou, ktorá Vám bola pridelená v rámci 

individualizovaného zadania (napríklad BEBA a pod). V prípade individualizovanej verzie zadania 

upravte adresy nielen na smerovačoch, ale aj na koncových zariadeniach a v popiskoch ku 

schéme. 
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6.  Každé rozhranie opatrite adresou typu global-unicast aj adresou typu link-local, pričom pre každý 

smerovač použite link-local adresu podľa predlohy.  

7. Adresy typu IPv4 nepoužívajte ani na smerovače, ani na koncových zariadeniach. Neumožnite 

automatické generovanie IPv4 adresy na zariadeniach. 

8. Na koncových zariadeniach nakonfigurujte taktiež IPv6 adresu podľa predlohy. Link-local adresy na 

koncových zariadeniach budú mať tvar FE80::F, resp. FE80::E (riaďte sa údajmi v predlohe). 

9. Pre všetky smerovače spracujte statické IPv6 smerovacie tabuľky. Použite metódu s určením výstupného 

rozhrania. Zabezpečte konektivitu medzi všetkými uzlami siete iba pomocou IPv6 adresovania. 

10. Overte funkčnosť sieťovej vrstvy celej siete overením konektivity medzi všetkými uzlami s využitím ICMP 

protokolu. Overte konektivitu nielen v grafickom režime (ikonami s „obálkou“(, ale overte konektivitu aj 

z pracovnej plochy koncových uzlov v režime príkazového riadku (príkazom ping). 

11. Smerovače opatrite základnou konfiguráciou: Hostname budú Router0, Router1, Router2 (alternatívne 

zadanie: ALPHA, BETA, GAMA). Heslo do privilegovaného režimu všade bude cisco, nebude šifrované. 

Použité rozhrania budú v stave UP, každé rozhranie bude opatrené výstižným popisom, všetky nepoužité 

rozhrania budú v stave Administratively DOWN a bez akejkoľvek sieťovej adresy.  

12. Na všetky smerovače bude umožnený vzdialený prístup TELNET-om na linkách VTY 0 až VTY 4, prístupové 

heslo bude jablko. 

13. Vytvorený model siete s overenou funkčnou fyzickou vrstvou, konfiguráciou smerovačov  podľa zadania 

a overenou konektivitou medzi všetkými uzlami siete  uložte do súboru s názvom 

Topo_02_IPv6_01_vasemeno.pkt .  [vasemeno = priezvisko malými písmenami bez diakritiky] 

14. Súbor odovzdajte predpísaným spôsobom, podľa pokynov vyučujúceho. 

Príloha ku zadaniu, časť  01: Individualizácia IPv6 adresy pre riešiteľov úlohy 

Individualizované zadanie: Vyučujúci Vám pridelí príslušný variant, podľa ktorého individuálne upravíte Vami 

používaný IPv6 adresný rozsah (individualizuje sa tretí , prípadne druhý hextet, namiesto sekvencie ACAD 

použijete pridelenú sekvenciu, namiesto DB8 použijte pridelenú sekvenciu) 

IPv6 adresu upravte nasledovne: 

Individualizovaná sada 1: Prvých 6 bajtov global 

unicast IPv6 adresy upravte podľa predlohy: 

Student01 2001:DB8:A1A2: 
Student02 2001:DB8:A1A3:  
Student03 2001:DB8:A1A4: 
Student04 2001:DB8:A1A5: 
Student05 2001:DB8:A1A1: 
Student06 2001:DB8:A1B3: 
Student07 2001:DB8:A1B4: 
Student08 2001:DB8:A2A1: 
Student09 2001:DB8:A2A2: 
Student10 2001:DB8:A2A3: 
Student11 2001:DB8:A2A4: 
Student12 2001:DB8:A2A5: 
Student13 2001:DB8:A2B1: 
Student14 2001:DB8:A2B2:

Individualizovaná sada2 : Prvé 4 bajty global unicast 
IPv6 adresy upravte podľa predlohy: 
 
Skupina 11  2001:D1A1 
Skupina12  2001:D1A2 
Skupina 21  2001:D2A1 
Skupina22  2001:D2A2 
Skupina 31  2001:D3A1 
Skupina32  2001:D3A2 
Skupina 41  2001:D4A1 
Skupina42  2001:D4A2 

Zvyšných 10 bajtov  global unicast IPv6 adresy a celú adresu link-local ponechajte bez zmeny, podľa pôvodného 

zadania. 
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Zadanie – časť  02: Základná konfigurácia IPv6 adresovania a statického smerovania 

1. Upravte zabezpečenie smerovačov a switchov tak, ako je uvedené v popiskoch pod zaslanou 

schémou. Na všetkých zariadeniach zakážte prístup cez Telnet. Heslo pre vstup do 

privilegovaného režimu bude nahradené šifrovaným heslom podľa údajov pod schémou. 

 

Poznámka: V zobrazenej predlohe sú použité individualizované mená smerovačov (namiesto 

Router1, Router0, Router2 sú použité ALPHA, BETA, GAMA) a je použitý individualizovaný tvar 

IPv6 adresy pre konkrétneho študenta, použitá sekvencia je DAB6. Vo Vašom riešení použijete Vám 

pridelené mená smerovačov a  Vám pridelený tvar IPv6 adresy podľa Vášho individuálneho zadania. 

Podľa individualizovanej IPv6 adresy potom budete konfigurovať aj heslá na zabezpečenie prístupu. 

Príklad: Ak je Vaša pridelená sekvencia BABA, použijte na routeri ALPHA na vstup do 

privilegovaného režimu: BABAA1, na routeri GAMA na prístup cez SSH username GAMA password 

sshBABAA2 atď. 

2. Zabezpečte, aby všetky  heslá, uložené v konfiguračnom súbore na všetkých smerovačoch aj switchoch, 

boli šifrované. 

3. Na serveri aktivujte DNS server a zabezpečte možnosť používania doménových názvov zariadení: Tlačiareň 

– meno „print“, web server – meno „web.amos.net“ , smerovače – „alpha“, „beta“, „gama“,  prípadne 

„router0“, „router1“, „router2“ – malými písmenami. Používajte názvy zariadení podľa Vášho 

individualizovaného zadania. 

Nezabudnite na end-nodoch zadať adresu DNS servera (pracujeme výhradne s IPv6 adresami!) 
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4. Overte, že DNS systém pracuje správne – viď ukážka: 
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5. Nakonfigurujte hlavnú stránku servera „web.amos.net“ podľa predlohy: 

 

15. Vytvorený model siete s overenou funkčnou fyzickou vrstvou, konfiguráciou smerovačov  podľa zadania, 

overenou konektivitou medzi všetkými uzlami siete, správne nakonfigurovaným zabezpečením všetkých 

zariadení a vzdialených prístupov, nakonfigurovaným DNS systémom, nakonfigurovanou webovou 

stránkou a prehľadnými popiskami, ktoré budú presne zodpovedať Vášmu individualizovanému zadaniu,   

uložte do súboru s názvom Topo_02_IPv6_02_vasemeno.pkt . [vasemeno = priezvisko malými písmenami 

bez diakritiky] 

16. Súbor odovzdajte predpísaným spôsobom, podľa pokynov vyučujúceho. 

 

 

 

 

 


