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Spracovanie adresnej schémy siete 
Zadanie 1 
Ako administrátor siete ste dostali pridelený adresný priestor IPv4  
definovaný sieťou podľa prílohy   
Topológiu siete vidíte na priloženej schéme a požiadavky užívateľov jednotlivých sietí na počty 
pripojených koncových uzlov vidíte v prílohe. 
 

 
Pozn.: Je potrebné si uvedomiť, že uvedené počty interfaces predstavujú požiadavky na pripojenie skutočných počítačov 
a pri plánovaní adresných priestorov je nevyhnutné počítať s nárokmi na réžiu, teda adresu siete, adresu broadcastu 
a adresu brány. 
 
Ak je požiadavka pripojiť do siete 30koncových uzlov, potrebujeme adresný priestor 30 + 3 = 33 adries. Najbližší 
adresný priestor je však  
26 = 64, tzn. že musíme použiť segment s 64 IP adresami, teda masku 255.255.255.192 s prefixom /26. 
Požiadavku pripojenia 29 počítačov uspokojíme s adresným priestorom 32 IP, teda s maskou 255.255.255.224 
s prefixom /27. 
 
Centrálny smerovací prvok SW1 je bežný layer2 switch, nezabezpečuje žiadne routovacie služby, 
umožňuje iba vzájomné prepojenie routerov a ich pripojenie ku siti N09. Vzhľadom na topológiu 
siete nie sú potrebné žiadne špeciálne „infraštruktúrne spoje“.  V adresnom priestore vyhradenom 
pre sieť N09 je však treba rezervovať tri IP adresy na Fa interfaces routerov. 
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Zadanie úlohy: 
Vašou úlohou je vypracovanie kompletnej IP adresnej schémy prideleného adresného priestoru, tzn. 
IP, aj masky a broadcast adresy celých adresných priestorov. 
Požadované hodnoty spracujte pre celý pridelený priestor, ale aj pre každú zo sietí N01 až N12 
samostatne. 
Ďalšou úlohou bude spracovanie sumarizácií, tzn. sumárnych adresných priestorov pre jednotlivé 
interfaces routerov. 
Pri návrhu adresnej schémy je potrebné maximálne hospodáriť s pridelenými adresami a zvoliť 
adresné priestory tak, aby sa zbytočne adresami neplytvalo, zobrať do úvahy aj efektivitu práce 
routerov, a navrhnúť pridelenie adries tak, aby ich bolo možné čo najefektívnejšie sumarizovať. 
V konečnej fáze návrhu navrhnite smerovacie tabuľky pre všetky routery, budete pracovať 
výhradne so statickým smerovaním. 
V praktickej fáze práce spracujte Vami navrhnutú schému programom Packet Tracer a dokladujte 
funkčnosť Vášho návrhu celej adresnej schémy aj routingu vhodnými funkciami protokolu ICMP 
a analýzou dátových tokov v simulovanej sieti. Každú sieť N01 až N12 bude vo Vašej schéme 
reprezentovať jediný PC. 
Analýzu Vášho riešenia úlohy, postup riešenia a tabuľku s riešeniami adresnej schémy spracujte do 
štandardného protokolu a spolu so spracovaným súborom Zadanie1 _routing.pkt odovzdajte 
predpísaným spôsobom vyučujúcemu. 
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