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Prenos blokmi údajov
spojová vrstva RM

• zabezpečuje spoľahlivosť prenosu údajov medzi 
susednými uzlami siete

• postupnosť bitov (bajtov) s definovaným začiatkom 
a koncom  - rámec (frame)   resp. bunka (cell)

• kontrola chýb, možnosti potvrdzovania, riadenie 
prístupu pre viacero používateľov spoja, riadenie 
toku dát (flow controll) – proti zahlteniu

• jednoznačná identifikácia – fyzické adresy (MAC)
(resp. identifikácia virtuálneho okruhu)



znakové (bajtové) prenosy

ošetrenie použitia 
špeciálnych
znakov (stuffing)



bitovo orientované prenosy

krídlové postupnosti

vkladanie bitov
(bit stuffing)



ošetrenie chýb, riadenie toku údajov

• detekcia chýb – kontrola parity resp. zvyšky po delení 
cyklických polynómov (CRC – cyclic redundancy check)

• riadenie toku pre bezšumové kanály 
• bez potvrdenia

• pozitívne potvrdenie a opakovanie po uplynutí časového 
limitu (timeout)

• pre zašumené kanály
• negatívne potvrdzovanie, vyžiadanie opätovného vysielania

• Go-Back-N, Selective Repeat, Sliding Window



Stop-and-Wait



Go-Back-N



Go-Back-N flow diagram



High Level Data Link Control
HDLC

• bitovo orientovaný protokol 

• dvojbodové aj viacbodové spojenie

• bit stuffing

• FCS kontrola chýb, Go-Back-N riadenie, piggybacking
(potvrdenie môže byť súčasťou správy)



Point-to-Point protokol
PPP

bajtové (oktetové) prenosy – ESC oktet 01111101

konfigurácia spoja, možnosť autentifikácie
• Password Authentication Protocol (PAP)

• Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)



vkladanie rámcov do PPP protokolu



PAP autentifikácia heslom



CHAP autentifikácia



prenosy IP a IPCP paketov
PPP rámcom



rámec IEEE 802.3 (Ethernet)

1976 Xerox

minimálna dĺžka – 512 b (64 B) – 46 B údajov

maximálna dĺžka – 12144 b (1518 B) – 1500 B údajov



adresácia

6 oktetov – 48 bitov   



Implementácie Standard Ethernet
(10 Mb/s)



kolízie a kolízne domény



prepínaný Ethernet

full-duplex komunikácia



Fast Ethernet (100 Mb/s)

kódovanie



NRZI kódovanie

• NRZ-L – úrovňou 0 resp. 1 (problém so striedaním)

• NRZ-I – inverziou pri každej 1 (problém
so skupinami núl – zariadi 4B/5B kódovanie)



MLT3 kódovanie



8B6T kódovanie

• 8 bitov na 6 ternárnych úrovní (+0-) so zabezpečením 
striedania



Fast Ethernet



Gigabit Ethernet

kódovanie PAM s 5 úrovňami súčasne po 4 kábloch



Gigabit a 10G Ethernet



prepojenie segmentov – opakovač

regenerácia signálu, nefiltruje komunkáciu



prepojenie kolíznych domén mostom



proces učenia adries (learning bridge)



problém zacyklenia



hľadanie kostry
Spanning Tree protokol (STP)



ID prepínača pre STP

• ID prepínača 
• 4 bity  priorita – default 1000

• 12 bitov lokálne nastavené rozšírenie adresy – default 0

• 4+12 bitov – default 32768

• 48 bitov  MAC adresa

• koreňový prepínač – s najnižším ID (možno 
ovplyvniť nastavením priority a rozšírenej adresy)

• ID portu – default 128
• 4 bity priorita + 12 bitov - číslo rozhrania (ak ich je viac)



údaje pre STP algoritmus

• BPDU (Bridge Protocol Data Unit) multicastové
rámce (MAC 01:80:C2:00:00:00) pre komunikáciu 
medzi prepínačmi na nájdenie kostry siete

• každé 2 sekundy 
• ID koreňového prepínača (8 B)

• cena cestu ku koreňu (4 B)

• ID prepínača (8 B)

• ID portu (2 B)



distribuovaný adaptívny algoritmus

• RP - port ku koreňovému prepínaču

• DP - označené (designated) porty
(pre každú kolíznu doménu)
pre prepínané siete – oproti RP - kde
prišiel BPDU s ID môjho prepínača

• ostatné porty sa deaktivujú
môžu byť celkom odpojené,
alebo pripočúvacie, ktoré si len
budujú tabuľku pre prípad, keď
dôjde k poruche na aktívnych
portoch



VLAN – vytváranie virtuálnych LAN
(broadcastové domény)



VLAN značkovanie

(802.1p) priority     0 – best effort (default)
1 – background; 2 – excellent effort; 3 – critical
4 – video; 5 – voice; 6 – internet control; 7 – network control



VLAN alternatívy vytvárania

• statické vytvorenie VLAN broadcastových domén

• dynamické vytváranie - na základe prijatých značiek

podľa portov prepínača

podľa MAC adries

podľa protokolov



802.1Q rámec

802.1ad – ďalšie značkovanie

MVRP, MSTP – hľadanie kostier vo viacvrstvových VLAN



Virtual Extensible LAN
VXLAN

• virtualizácia prepínanej lokálnej siete pomocou 
UDP datagramov cez WAN siete (prepojenie 
dátových úložísk – cloudov)

• 24-bitový VNID – 16 mil. virtuálnych sietí



Multi-Protocol Label Switching
MPLS

• encapsulation - vkladanie blokov dát rôznych 
protokolov do vysokorýchlostných prepojení (ATM, 
Frame Relay, SONET/SDH, T1/E1 )

• Label Edge Routers – prepínanie podľa MPLS 
značiek (Layer 2.5)

• konvergentné riešenie
s výhodami paketového
a okruhového princípu

• SDN – Software-Defined Networking



Autentifikácia na spojovej vrstve



Autentifikácia, autorizácia,
účtovanie

Authentication, Authorization and Accounting (AAA)

• zapezpečenie prístupu ku komunikačným a sieťovým 
prostriedkom

• práva a pravidlá používania 

• monitorovanie a upozorňovanie na neoprávnené 
prístupy a DoS (Denial of Service) útoky



EAP

• EAP – Extensible Authentication Protocol

• protokol, zabezpečujúci niekoľko desiatok funkcií a metód, 
využiteľných pri autentifikácii, autorizácii a účtovaní (AAA)

• EAP-MD5, EAP-POTP, EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-IKEv2, 
EAP-SIM, EAP-AKA, LEAP, PEAP, EAP-TTLS, EAP-FAST

• vznikol rozšírením PPP protokolu – alternatíva
k CHAP (Challenge-Handshake AP), PAP (Password AP)



IEEE 802.1X

• implementácia EAP do protokolov lokálnych sietí

• EAPOL – EAP over LAN, EAPoW - EAP over WLAN

• pôvodne pre 802.3, neskôr aj pre 802.11, FDDI

• IEEE 802.1AE (MACsec), IEEE 802.1AR

• PEAP – Protected Extensible Authentication Protocol
• tuneluje EAP cez TLS (MS, Cisco, RSA), EAP-MSCHAPv2

• RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service), 
Diameter – protokoly pre komunikáciu s AAA servermi 
pomocou EAP



802.1X základné súčasti

User Supplicant Network Device
Authentication 

Server (RADIUS)
•Valid user   
(AD/RADIUS)
•Printer
•Phone
•Certificate-
Based

•Microsoft XP -
10
•Mac OS X
•Linux
•Printers
•Phones

•Enterasys
•Cisco
•Foundry
•Extreme
•HP
•Many others

•Windows AD
Network Policy
Server (NPS)
•FreeRADIUS
•OpenRADIUS
•others



802.1x základná komunikácia

Username/Password

RADIUS Attributes
-Filter-Id
-Tunnel-Priv-Grp-ID

RADIUS Attributes
-User-Name
-NAS-IP-Address
-NAS-Port, Type



riadenie autentifikácie



802.1X  výmena správ

EAP v EAPOL pre 
komunikáciu s PAE  
(Port Access Entity)

EAP v RADIUS pre 
komunikáciu s AAA 
serverom



802.1X

• prístup k portom prepínača, smerovača

• autorizovaný prístup do VLAN

• účtovacie obmedzenia

• predchádzanie DoS útokom

• prevencia prevzatia poskytovaných služieb




