
Zbierka úloh pre cvičenia  Tematický celok:  Úvod do konfigurácie 
 Sieťové technológie   virtuálnych sietí 
 Administrácia počítačových systémov   v programe Packet Tracer  

      

Ing. Jaromír Tříska 1/11 SPŠE Piešťany, 2020 
 

Téma: Úvod do konfigurácie virtuálnych sietí 

Metóda práce:  
spracovanie simulovanej siete v prostredí simulátora Packet Tracer 7.1.1 

Projekt pozostáva z čiastkových úloh: 

Úloha 01: 
Základy konfigurácie VLAN sietí.  Konfigurovanie interfaces typu Access a Trunk. Konektivita medzi uzlami iba 
v rámci VLAN sietí, inter-VLAN routing nie je konfigurovaný. Základná konfigurácia IP protokolu, konfigurácia web 
serverov a DNS systému.  

Úloha 02: 
Zabezpečenie inter-VLAN routingu metódou on-stick na routeri 

Úloha 03:  
Zabezpečenie inter-VLAN routingu metódou legacy na routeri 

Úloha 04:  
Zabezpečenie inter-VLAN routingu metódou s využitím L3 switche 

Úloha 05: 
Zabezpečenie managementovej VLAN a managementových interfaces na switchoch. Prístup ku managementovým 
interfaces zo všetkých uzlov zo všetkých VLAN sietí. 

Úloha 06: 
Obmedzenie prístupu ku managementovej VLAN na prístup z jediného PC Admin. 

Úloha 07: 
Pripojenie vzdialenej časti siete ku nakonfigurovanej sieti s VLAN 

Úloha 08: 
Zabezpečenie managementovej VLAN a managementových interfaces na switchi. Prístup ku managementovým 
interfaces z viacerých uzlov z viacerých VLAN sietí. 

Úloha 09: 
Obmedzenie prístupu ku rozsiahlejmanagementovej VLAN na prístup z jediného PC Admin. 

Úloha 10: 
Náhrada protokolu Telnet na virtuálnych linkách konfiguráciou protokolu SSH. 

Cieľ cvičenia: 

Naučiť žiakov konfigurovať VLAN siete. Postupovať od základnej konfigurácie VLAN sietí, konfigurovať access 

a trunk interfaces na switchoch,  cez konfigurovanie rôznych metód inter-vlan routingu a konfigurovanie 

managementových interfaces ku switchom po metódy zabezpečenia komunikácie v managementovej VLAN pred 

neoprávneným prístupom. 
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Teoretický úvod 

Opakovanie: 

Základy konfigurácie sietí v programe Packet Tracer 

Základná konfigurácia fyzickej vrstvy siete 

Základy konfigurácie smerovačov , serverových služieb a konfiguráciea PC 

Princípy IP adresovania a subnettingu 

Princípy smerovania, statické a dynamické smerovanie  

Nové učivo: 

Základy konfigurácie VLAN sietí. Access a trunk intefaces. 

Metódy inter-vlan routingu: 

 Metóda on-stick 

 Metóda legacy 

 Metóda s využití, L3 switche 

Základy konfigurácie managementovej VLAN, konfigurácia menegementového interface na switchi 

Základné princípy bezpečnosti: oddelenie managementovej VLAN od užívateľských VLAN 

Konfigurácia virtuálnych liniek s využitím protokolu SSH namiesto Telnet 

Pripojenie vzdialených VLAN, zabezpečenie vzdialených sietí pred neoprávneným prístupom. 

Zadanie úloh 

Vychádzajte z topológie podľa obr. 1: 

 

Obr. 1 Topológia VLAN00 

Ako základ pre Vašu prácu použite zdrojový súbor Topo_VLAN_00_zaklad.pkt Dbajte, aby ste použili  zdrojový 

súbor pre správnu verziu Packet Tracera. Spracujte úpravy simulovanej siete podľa jednotlivých úloh: 
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Úloha 01: 
Cieľ: Konfigurovanie fyzickej vrstvy siete podľa zadanej topológie, konfigurovanie kompletnej IP adresnej schémy 

na všetkých uzloch, konfigurovanie VLAN podľa predlohy . Konektivita na sieťovej vrstve je dosiahnutá iba v rámci 

VLAN sietí. 

Konfigurovanie služieb na serveroch: DNS a HTTP. Servery: VLAN 10 – Server10 www.projektanti.net, VLAN 30 – 

Server30 www.servisaci.net. Obidva servery sú konfigurované ako web server, majú upravený vzhľad stránok, a 

DNS server, ktorý adresuje URL  HTTP servera vo svojej VLAN. 

Zadanie:   

1. Podľa schémy na obr. 1 vytvorte VLAN 10, 20 a 30. VLAN 10 pomenujte projektanti, VLAN20 pomenujte 

obchod,  VLAN30 pomenujte servisaci. Zaraďte do príslušných VLAN PC a servery podľa schémy. Spoje 

medzi switchmi vytvorte spojmi typu trunk. Switchom zadajte hostname Switch01, Switch02 a Switch03. 

2. IP adresnú schému spracujte podľa predlohy na obrázku. Zatiaľ nedefinujte managemantové siete MNG 

SW na switchoch 01, 02 a 03. Nie je potrebné ani konfigurovať smerovač Router1. 

3. IP adresy pre koncové uzly prideľte podľa nasledovných pravidiel:  

4. Prvú použiteľnú IP v danej VLAN sieti vždy rezervujte pre GW. GW zatiaľ definujte iba na koncových 

uzloch, samotnú GW teraz nie je potrebné konfigurovať. 

5. Konfigurujte PC: Zadajte PC mená podľa schémy. Pre PC použite najnižšie použiteľné IP v danej VLAN, 

hned nad IP vyčlenenou pre GW. Postupujte od PC s najnižším označením . PC11 bude mať IP 172.16.10.2, 

PC 12 bude mať IP 172.16.10.3, PC21 bude mať IP 172.16.20.2, PC21 bude mať IP 172.16.20.2, PC22 bude 

mať IP 172.16.20.3, atď. DNS IP adresy budú priradené vždy DNS serveru v danej LAN. PC21 bude mať 

pridelenú IP adresu DNS servera 10, PC22 bude mať pridelenú IP adresu DNS servera 30. 

6. Konfigurujte servery: Pre IP adresy serverov prideľte najvyššiie  použiteľné IP v danej sieti. Pre DNS systém 

použite IP adresu samotného servera. 

7. Pomenujte servery podľa schémy. Nakonfigurujte služby WEB serverov a DNS serverov.  

8. Na serveri Server10 konfigurujte web server s názvom www.projektanti.net a titulnú web stránku upravte 

tak, aby obsahovala oznam, že ide o server projektantov. DNS službu na tomto serveri konfigurujte tak, 

aby web stránka projektantov bola z každého PC v danej VLAN dostupná zadaním URL adresy tejto 

stránky. 

9. Na serveri Server30 konfigurujte web server s názvom www.servisaci.net a titulnú web stránku upravte 

tak, aby obsahovala oznam, že ide o server servisných technikov. DNS službu na tomto serveri 

konfigurujte tak, aby web stránka projektantov bola z každého PC v danej VLAN dostupná zadaním URL 

adresy tejto stránky. 

10. Konfigurácia VLAN na switchoch zabezpečí, aby boli vzájomne dostupné vždy uzly iba v rámci danej VLAN 

siete. Služby servera Server10 sú dostupné iba pre PC zaradené do VLAN 10, odbodbne platí pravidlo pre 

Server30 a PC v tejto VLAN. PC vo VLAN20 sú dostupné iba vzájomne, nemajú prístup na žiadny zo 

serverov. 

11. Správne nastavenie konektivity overte ICMP protokolom. 

12. Správne nastavenie DNS systému a konfiguráciu web stránok a HTTP a HTTPs protokolu overte 

zobrazením príslušnej web stránky zadaním jej URL adresy do WEB browsera na karte Desktop na 

príslušných PC. 

13. Vypracovaný súbor uložte pod názvom Topo_VLAN_00_uloha01_vasemeno.pkt a odovzdajte podľa 

pokynov vyučujúceho. [údaj vasemeno predstavuje vaše priezvisko bez diakritiky] 

http://www.projektanti.net/
http://www.servisaci.net/
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Úloha 02: 
Vychádza zo schémy spracovanej podľa zadania Úloha 1 

Cieľ: Zabezpečiť inter-VLAN routing metódou on-stick na smerovači Router1 

Zadanie:  

1. Na smerovači Router1 vytvorte na interface Fa 0/0 subinterfaces pre jednotlivé VLAN. Pre VLAN10 bude 

subinterface Fa0/0.10 atď. IP adresy subinterfaces budú adresami GW jednotlivých VLAN. Spoj medzi 

Switch02 a Router1 bude zabezpečený spojom typu trunk. Na smerovači použite na interfaces 

enkapsuláciu podľa IEEE 802.1Q 

2. ICMP protokolom overte, že bola dosiahnutá konektivita medzi všetkými uzlami v sieťach VLAN10, 

VLAN20 aj VLAN30 navzájom. 

3. DNS systém na serverch Server10 a Server30 doplňte tak, aby všetky web stránky na obidvoch serveroch 

boli dosiahnuteľné zo všetkých PC v ľubovoľnej VLAN. 

4. Správne nastavenie DNS systému a konfiguráciu web stránok a HTTP a HTTPs protokolu overte 

zobrazením príslušnej web stránky zadaním jej URL adresy do WEB browsera na karte Desktop na 

príslušných PC. Pre web stránku projektantov voľte na overenie prístup z PC vo VLAN20 a VLAN30, pre 

web stránku servisných technikov voľte na overenie prístup z PC vo VLAN10 a VLAN20. 

5. Vypracovaný súbor uložte pod názvom Topo_VLAN_00_uloha02_vasemeno.pkt a odovzdajte podľa 

pokynov vyučujúceho. [údaj vasemeno predstavuje vaše priezvisko bez diakritiky] 

Úloha 03:  
Vychádza zo schémy spracovanej podľa zadania Úloha 1 

Cieľ: Zabezpečiť inter-VLAN routing metódou legacy na smerovači Router1 

Zadanie:  

1. Na smerovači Router1 použite  interface Fa 0/0, Fa 1/0 a Fa 1/1 ako interface pre jednotlivé VLAN. IP 

adresy subinterfaces budú adresami GW jednotlivých VLAN. Spoj medzi Switch02 a Router1 bude 

zabezpečený trojicou fastethernetových spojov typu access.  

2. ICMP protokolom overte, že bola dosiahnutá konektivita medzi všetkými uzlami v sieťach VLAN10, 

VLAN20 aj VLAN30 navzájom. 

3. DNS systém na serverch Server10 a Server30 doplňte tak, aby všetky web stránky na obidvoch serveroch 

boli dosiahnuteľné zo všetkých PC v ľubovoľnej VLAN. 

4. Správne nastavenie DNS systému a konfiguráciu web stránok a HTTP a HTTPs protokolu overte 

zobrazením príslušnej web stránky zadaním jej URL adresy do WEB browsera na karte Desktop na 

príslušných PC. Pre web stránku projektantov voľte na overenie prístup z PC vo VLAN20 a VLAN30, pre 

web stránku servisných technikov voľte na overenie prístup z PC vo VLAN10 a VLAN20. 

5. Vypracovaný súbor uložte pod názvom Topo_VLAN_00_uloha03_vasemeno.pkt a odovzdajte podľa 

pokynov vyučujúceho. [údaj vasemeno predstavuje vaše priezvisko bez diakritiky] 
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Úloha 04:  
Vychádza zo schémy spracovanej podľa zadania Úloha 1 

Cieľ: Zabezpečiť inter-VLAN routing prostredníctvom multilayer L3 switche, ktorý v schéme nahradí štandardný L2 

switch. 

Zadanie:   

1. Switch02 v schéme nahraďte vhodným multilayer L3 switchom. Na switchi definujte všetky potrebné 

VLANy a obnovte trunk spoje ku switchom Switch01 a Switch03. Spoj ku smerovaču Router1 nie je 

potrebný. Zabezpečte, aby L3 switch pracoval v úlohe smerovača medzi pripojenými VLAN. IP adresy 

subinterfaces budú adresami GW jednotlivých VLAN.  

2. ICMP protokolom overte, že bola dosiahnutá konektivita medzi všetkými uzlami v sieťach VLAN10, 

VLAN20 aj VLAN30 navzájom. 

3. DNS systém na serverch Server10 a Server30 doplňte tak, aby všetky web stránky na obidvoch serveroch 

boli dosiahnuteľné zo všetkých PC v ľubovoľnej VLAN. 

4. Správne nastavenie DNS systému a konfiguráciu web stránok a HTTP a HTTPs protokolu overte 

zobrazením príslušnej web stránky zadaním jej URL adresy do WEB browsera na karte Desktop na 

príslušných PC. Pre web stránku projektantov voľte na overenie prístup z PC vo VLAN20 a VLAN30, pre 

web stránku servisných technikov voľte na overenie prístup z PC vo VLAN10 a VLAN20. 

5. Vypracovaný súbor uložte pod názvom Topo_VLAN_00_uloha04_vasemeno.pkt a odovzdajte podľa 

pokynov vyučujúceho. [údaj vasemeno predstavuje vaše priezvisko bez diakritiky] 

Úloha 05: 
Vychádza sa z úlohy  2:  inter-VLAN routing metódou on-stick na routeri, smerovanie nie je treba riešiť – VLAN siete 

sú directly connected.  

Cieľ: Na všetkých switchoch zabezpečiť  vzdialený prístup Telnetom cez managementovú VLAN5. Prístup ku 

managementovej VLAN5 bude umožnený z ľubovoľného uzla v sieti. 

Zadanie:  

1. Na všetkých switchoch definujte INTERFACE VLAN5,  IP VLAN5 je 10.10.10.128 /28, IP interfaces 

konkrétnych switchov zvolte podľa obr. 1. Na všetkých switchoch zadefinujte prístup prostredníctvom 

virtuálneho rozhrania, do rozhrania konfigurujte všetky dostupné linky, prístupový protokol obmedzte na 

protokol Telnet. Prístupové heslo je pre všetky switche rovnaké : jablko, prístup do privilegovaného 

režimu bude zabezpečený heslom cisco. Vzdialený prístup prostredníctvom virtuálnych liniek 

nakonfigurujte aj na routeri R1, použite rovnaké parametre ako pre prístup na switche. 

2. Prístup ku virtuálnemu rozhraniu switchov  prostredníctvom managementovej VLAN5 bude umožnený zo 

všetkých PC v sieti, VLAN5 je na smerovači R1 smerovaná ako directly connected prostredníctvom metódy 

on-stick a subinterface Fa 0/0.5. 

3. Prístup ku VTY rozhraniu routera R1 bude umožnený z PC vo VLAN 10,20,30 prostredníctvom GW týchto 

VLAN sietí. 

4. Overte vzdialený prístup ku managementovým interfaces switchov Switch01, Switch02 a Switch03 a ku 

smerovači Router1 z ľubovoľného PC v sieti, prostredníctvom služby Telnet spúšťanej z Command Line 

z Desktopu na ľubovoľnom PC. 

5. Diskusia:  Zvážte, nakoľko je toto riešenie vhodné z hľadiska bezpečnosti. Navrhnite opatrenia na zvýšenie 

bezpečnosti obmedzením okruhu uzlov, z ktorých je možné managovať Switch01, Switch02 a Switch03 . 
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6. Vypracovaný súbor uložte pod názvom Topo_VLAN_00_uloha05_vasemeno.pkt a odovzdajte podľa 

pokynov vyučujúceho. [údaj vasemeno predstavuje vaše priezvisko bez diakritiky] 

Úloha 06: 
Vychádza sa z úlohy  5:  inter-VLAN routing metódou on-stick na routeri, vzdialený prístup je konfigurovaný 

prostredníctvom Telnetu cez managementovú VLAN5. 

Cieľ: Na všetkých switchoch zabezpečiť  vzdialený prístup Telnetom cez managementovú VLAN5. Prístup ku 

managementovej VLAN5 bude umožnený iba z administrátorského PC, ktorý ako jediný bude pripojený ku VLAN5. 

Zadanie:   

1. Ku switchi Switch02 pripojte PC s názvom Admin. Zabezpečte, aby tento PC bol pripojený ku VLAN5. Jeho 

IP bude 10.10.10.133 /28. Zabezpečte, aby do VLAN5 nemal prístup žiadny iný PC ani server v sieti. 

2. Prístup ku VTY rozhraniu routera R1 ostane umožnený z ľubovoľného PC vo VLAN 10,20,30 

prostredníctvom GW týchto VLAN sietí, nebude umožnený z PC Admin. 

3. Overte vzdialený prístup ku všetkým switchom z PC Admin prostredníctvom služby Telnet spúšťanej 

z Command Line z Desktopu na tomto PC. Overte, že ľubovoľného iného PC v sieti nie je možné dosiahnúť 

konektivitu ku managemantovým portom switchov ani na úrovni sieťovej vrstvy, ani  prostredníctvom 

služby Telnet spúšťanej z Command Line z Desktopu na ľubovoľnom PC. 

4. Overte vzdialený prístup ku smerovači Router1 z ľubovoľného PC v sieti, prostredníctvom služby Telnet 

spúšťanej z Command Line z Desktopu na ľubovoľnom PC. 

5. Vypracovaný súbor uložte pod názvom Topo_VLAN_00_uloha06_vasemeno.pkt a odovzdajte podľa 

pokynov vyučujúceho. [údaj vasemeno predstavuje vaše priezvisko bez diakritiky] 

Úloha 07. 
Vychádza zo spracovanej schémy podľa zadania Úloha 6 

Vychádzajte z topológie podľa obr. 2: 

Cieľ: Pripojiť ku sieti spracovanej podľa úloh 1 až 6 ľavú časť siete, pripojenú ku switchi Switch0.  

IP tejto siete bude  172.16.40.0 /24, do siete budú zaradené SW0, PC0 a Laptop0.  Sieť bude pripojená 

prostredníctvom interface Fa 0/1 na switchi SW0 a interface Fa 0/0 smerovača R0. Sieť bude zaradená do VLAN 

80.  

Na smerovači Router0 konfigurovať vzdialený prístup prostredníctvom virtuálnych liniek. 

Pripojiť ku konfigurovanej sieti tlačiareň PT0, pripojenú ku smerovaču Router0 cez interface Fa 1/0. Tlačiareň nie 

je zaradená do žiadnej VLAN. 
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Obr. 2 Doplnená topológia VLAN00 

IP schéma: 
R0-Fa 0/0.1 172.16.40.1 /24 
Laptop 0 172.16.40.254 /24 
PC 0 172.16.40.253 /24 
PT0 10.10.10.6 /30 

Zadanie:  

1. Konfigurujte IP adresy podľa zadania na uzloch PC0, Laptop0 a PT0. 

2. Switch0 pomenujte hostname Switch0. Na switchi Switch0 vytvorte VLAN80 s názvom vzdialena a do tejto 

VLAN pripojte uzly PC0 a Laptop0. 

3. Ku smerovači Router0 bude VLAN80 pripojená prostredníctvom interface Fa 0/0, ktorý bude slúžiť ako GW 

pre VLAN80.  Pre  IP GW VLAN80 použite najnižšiu možnú adresu.  

4. Tlačiareň  PT0 pripojte ku sieti prostredníctvom portu Fa 1/0 na smerovači R0. IP tlačiarne  je 10.10.10.6 

/30 . Tlačiareň nie je zaradená do žiadnej VLAN. 

5. Smerovač Router0 bude pripojený ku smerovači Router1 seriovou linkou, rozhraním serial 0/0 na strane 

R1 aj R0. IP seriového spoja je 10.10.10.0 /30. Nižšia IP adresa bude na strane smerovača Router0. 

6. Smerovanie konfigurovaných sietí, teda siete VLAN80, siete s tlačiarňou PT0 a siete spoja medzi R1 a R0 

zabezpečte prostredníctvom dynamického smerovania protokolom RIPv2. 

7. DNS systém doplňte o záznam,  ktorý sprístupní tlačiareň a pod URL adresou: print 

8. Ošetrite základnú konfiguráciu na všetkých intermediary uzloch: skontrolujte a doplňte hostname 

(Router0, Router1, Switch0, Switch01, Switch02, Switch03), prístup do privilegovaného režimu šifrovaným 

heslom cisco. Overte a doplňte názvy VLAN. Description rozhraní doplňte o čísla VLAN, ktoré prenášajú 

(napr. Descr trunk vlan 10,20,30) 

9. Smerovač Router2 odpojte vypnutím linky (shutdown) na Router0 a odstránením IP adresy z rozhrania ku 

tomuto smerovaču 

10. Overte správnu funkčnosť konfigurovanej schémy podľa bodov uvedených v sekcii „Overenie“. 
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11. Vypracovaný súbor uložte pod názvom Topo_VLAN_00_uloha07_vasemeno.pkt a odovzdajte podľa 

pokynov vyučujúceho. [údaj vasemeno predstavuje vaše priezvisko bez diakritiky] 

Overenie: 

1. Overenie konektivity medzi end uzlami 

2. Overenie Telnet 10.10.10.138 z Laptop 0 

3. Overenie, že pokus o pripojenie cez Telnet na menagementový port na Switch0 z PC22 zlyhá a že tento port nie je 

dosiahnuteľný ani ICMP protokolom z PC vo VLAN 10, 20 ani 30 

4. Overenie ping 10.10.10.6 z PC0 

5. Overenie ping print z PC12 

6. Overenie web projektanti.net z Laptop 0 

7. Overenie web servisaci.net z PC0 

8. Overenie Telnet 10.10.10.138 z PC Admin 

9. Overenie, že spoj na Router2 je v stave shutdown a nemá pridelenú žiadnu IP adresu. 

Úloha 08. 
Vychádza zo spracovanej schémy podľa zadania Úloha 7 

Cieľ: Vytvoriť vzdialený prístup ku managementovému interface na Switch0. Umožniť konfigurovanie switche 

Switch0 z ľubovoľného uzla v sieti. 

Na switchi Switch0 konfigurovať vzdialený prístup prostredníctvom virtuálnych liniek a managementového portu 

interface VLAN5. Jeho IP bude 10.10.10.138 /30.  

Upraviť topológiu a smerovanie tak, aby managementový interface na switchi Switch0 bol dostupný 

z ľubovoľného PC z VLAN80, 10,20,30. 

Zadanie:  

1. Na switchi Switch0 vytvorte VLAN5 s názvom manage a v tejto VLAN vytvorte managenmentový interface 

s IP 10.10.10.138 /30. Prístup ku tomuto managementovému interface bude realizovaný na všetkých 

virtuálnych linkách pod heslom jablko, výhradne protokolom Telnet. Prístup do privilegovaného režimu na 

switchi zabezpečte šifrovaným heslom cisco. Overte, prípadne opravte hostname na  Switch0. 

2. Je nevyhnutné upraviť pripojenie Switch0 ku smerovači Router0: 

3. Ku smerovači Router0 bude VLAN80 pripojená prostredníctvom subinterface Fa 0/0.1, ktorý bude slúžiť  

ako GW pre VLAN80. IP GW VLAN80 ostane bez úpravy. Enkapsuláciu použite podľa IEEE 802.1Q. 

4. Ku smerovači Router0 bude VLAN5 pripojená prostredníctvom subinterface Fa 0/0.5, ktorý bude slúžiť ako 

GW pre VLAN5. IP GW VLAN5 použite najnižšiu možnú voľnú adresu v tejto sieti. Pozor na možný konflikt 

IP adries s adresami vo VLAN5 v pravej časti siete! V prípade potreby upravte IP adresovanie, prípadne 

parametre subnettingu v sieti VLAN5.  Enkapsuláciu na subinterface použite podľa IEEE 802.1Q. 

5. Smerovanie konfigurovaných sietí, teda siete VLAN80, siete s tlačiarňou PT0 a siete spoja medzi R1 a R0 už 

zabezpečujete prostredníctvom dynamického smerovania protokolom RIPv2. Doplňte do smerovacieho 

procesu aj VLAN5 na Switch0. 

6. Nepovoľte autosumarizáciu, zabráňte posielaniu paketov s RIP update do užívateľských lokálnych sietí. 

7. DNS systém doplňte o záznamy,  ktorý sprístupnia tlačiareň a pod URL adresou: print a managementový 

port na Switch0 pod URL adresou managesw0. 

8. Overte správnu funkčnosť konfigurovanej schémy podľa bodov uvedených v sekcii „Overenie“. 

9. Vypracovaný súbor uložte pod názvom Topo_VLAN_00_uloha08_vasemeno.pkt a odovzdajte podľa 

pokynov vyučujúceho. [údaj vasemeno predstavuje vaše priezvisko bez diakritiky] 
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Overenie: 

1. Overenie konektivity medzi end uzlami 

2. Overenie web projektanti.net z Laptop 0 

3. Overenie Telnet 10.10.10.138 z Laptop 0 

4. Overenie Telnet managesw0 z Laptop 0 

5. Overenie Telnet managesw0 z PC12, z PC 22 

6. Overenie , že Telnet z PC12, z PC 22 na managementové porty Switch01, Switch02 a Switch03 nemá konektivitu. Z uvedených PC 

nesmie na managementové porty Switch01, Switch02 a Switch03 byť žiadna dostupnosť ani na úrovni sieťovej vrstvy (ICMP 

protokolom). 

7. Overenie Telnet z PC Admin na managementový port Switch0 IP 10.10.10.138 nemá konektivitu. Z uvedeného PC nesmie na 

managementový port Switch0 byť žiadna dostupnosť ani na úrovni sieťovej vrstvy (ICMP protokolom). 

8. Overenie, že test ICMP protokolom „ping“ zo Switch0 na managementové porty Switch01, Switch02 a Switch03 nesmie prejsť. 

VLAN5 na Switch0 a VLAN5 na Switch01, Switch02 a Switch03 sú oddelené na úrovni sieťovej vrstvy. 

Diskusia:  Zvážte, nakoľko je toto riešenie vhodné z hľadiska bezpečnosti. Navrhnite opatrenia na zvýšenie 

bezpečnosti obmedzením okruhu uzlov, z ktorých je možné managovať Switch0. 

Úloha 09. 
Vychádza zo spracovanej schémy podľa zadania Úloha 8 

Cieľ: Obmedziť vzdialený prístup ku managementovému interface na Switch0. Umožniť konfigurovanie switche 

Switch0 iba z PC Admin, pripojeného ku VLAN5 na Switch02. 

Diskusia ku riešeniu: 

V princípe sú tri možné riešenia:  

a) Pripojiť aj VLAN5 na Switch02 ku smerovaču Router1 prostredníctvom subinterface a smerovanie medzi VLAN5 na 

Switch0 a Switch02 zabezpečiť staticky. Problém tohto riešenia spočíva v tom, že v princípe nie je možné zamedziť 

smerovačom, aby automaticky smarovali directly-connected siete. Takže ak VLAN5 pripojíme ku smerovaču (je 

jedno, či prostredníctvom fyzického interface alebo sub-interface), je VLAN automaticky smerovaná do všetkých 

sietí, ktoré sú ku smerovaču pripojené. V dôsledku, ak pripojíme VLAN5 switchov  Switch01, Switch02  a Switch03 ku 

smerovaču Router1, nie je možné zabrániť, aby smeroval túto sieť do ostatných sietí. To isté platí o VLAN na Switch0 

a Router0. V takomto prípade ostáva iba filtrovať prevádzku do/z VLAN5 prostredníctvom access-listu , prípadne 

použiť niektorú z techník tunnelingu. Tieto riešenia si vyžadujú rozsiahlejšie znalosti z problematiky sieťových 

technológií.  

Toto riešenie je použiteľné, ak sú switche Switch02 a Switch0 umiestnené vo vzdialených sieťach, napríklad každá 

sieť je v inom meste. 

b) Vôbec VLAN5 nepripojiť ku smerovačom, ale prepojiť switche Switch0 a Switch02 priamo fastethernetovým spojom, 

ktorý nakonfigurujeme ako trunk s povolenou jedinou VLAN, a to VLAN5. 

Toto riešenie je použiteľné iba vtedy, ak sú switche Switch02 a Switch0 umiestnené v nie veľmi vzdialených 

lokalitách, napríklad v jedinej budove. Maximálna dĺžka fastethernetového spoja je 100m na technológii 

twistovaných párov, a cca 40 km pri použití single mode optického spoja. 

c) Existuje ešte jedno, značne krkolomné riešenie: Na každej strane topológie pridať po ďalšom smerovači, ktorý bude 

pripájať do strany LAN sietí iba sieť VLAN5, vzájomné prepojenie medzi týmito pridanými smerovačmi je možné 

zabezpečiť buď samostatným seriovým káblom, alebo ich pripojiť ku smerovačom Router1 , resp.  Router0 a 

smerovanie zabezpečiť staticky iba medzi obidvoma sieťami VLAN5. 
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Úloha 09a: 

Zadanie: 

1. Upravite topológiu a smerovanie tak, aby managementový interface na switchi Switch0 bol dostupný 

výhradne zo zariadení pripojených ku VLAN5. Zabezpečte prepojenie VLAN5 na switchoch Switch01, 

Switch02 a Switch03 s VLAN5 na Switch0. Zabezpečte, aby táto sieť ostala na úrovni sieťovej vrstvy 

izolovaná od zvyšných použitých VLAN.  

2. Spojenie zabezpečte cez smerovače Router0 a Router1, pričom pripojenie VLAN5 ku smerovačom 

zabezpečte prostredníctvom sub-interfaces. Izolovanie VLAN5 od zvyšku siete zabezpečte 

prostredníctvom access-listov na smerovačoch, alebo tunnelingom. 

3. Konfigurácia všetkých switchov cez vzdialený prístup virtuálnymi linkami bude umožnený výhradne z PC 

Admin. 

4. Z DNS systému odstráňte záznam, ktorý umožňuje pripojenie ku managovateľnému interface 

prostrednístvom URL adresy managesw0. 

5. Vypracovaný súbor uložte pod názvom Topo_VLAN_00_uloha09a_vasemeno.pkt a odovzdajte podľa 

pokynov vyučujúceho. [údaj vasemeno predstavuje vaše priezvisko bez diakritiky] 

Úloha0 9b: 

Zadanie: 

1. Upravite topológiu a smerovanie tak, aby managementový interface na switchi Switch0 bol dostupný 

výhradne zo zariadení pripojených ku VLAN5. Zabezpečte prepojenie VLAN5 na switchoch Switch01, 

Switch02 a Switch03 s VLAN5 na Switch0. Zabezpečte, aby táto sieť ostala na úrovni sieťovej vrstvy 

izolovaná od zvyšných použitých VLAN.  

2. Spojenie zabezpečte cez samostatnú fastethernetovú linku, ktorá bude prepájať Switch0 priamo so 

Switch02. Spoj bude slúžiť výhradne na prenos rámcov VLAN5. 

3. Konfigurácia všetkých switchov cez vzdialený prístup virtuálnymi linkami bude umožnený výhradne z PC 

Admin. 

4. Z DNS systému odstráňte záznam, ktorý umožňuje pripojenie ku managovateľnému interface 

prostrednístvom URL adresy managesw0. 

5. Vypracovaný súbor uložte pod názvom Topo_VLAN_00_uloha09b_vasemeno.pkt a odovzdajte podľa 

pokynov vyučujúceho. [údaj vasemeno predstavuje vaše priezvisko bez diakritiky] 

Úloha 10: 
Vychádza zo spracovanej schémy podľa zadania Úloha 9b 

Cieľ: Zvýšiť zabezpečenie vzdialeného prístupu ku managementovým interface na Switch0, Switch01, Switch02, 

Switch03 nahradením protokolu Telnet protokolom SSH. 

Zadanie: 

1. Na switchoch Switch0, Switch01, Switch02, Switch03 deaktivujte protokol Telnet, deaktivujte login, zrušte 

prístupové heslo jablko. 

2. Na switchoch Switch0, Switch01, Switch02, Switch03 definujte lokálneho používateľa Mentor  s heslom 

Dement0r a oprávnením na úrovni privilege 15. Definujte doménu merthyr.tydfill.net. Spojenie 

zabezpečte 1024 bitovým RSA kľúčom (v prípade problémov s Packet Tracerom zvoľte 512 bitový RSA 

kľúč). 
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3. Na všetkých switchoch aktivujte protokol SSH verzie 2, všade aktivujte prihlasovanie prostredníctvom 

lokálneho používateľa a deaktivujte iné možnosti prihlásenia. Na všetkých virtuálnych linkách všetkých 

switchov definujte prístup prostredníctvom protokolu SSH ver 2 a nepovoľte použitie iného protokolu. 

4. Obdobne ošetrite aj vzdialený prístup ku konzolám smerovačov Router1 a Router0. 

5. Všetky pripojenia ku konzole všetkých zariadení ošetrite heslom cisco a bannerom „vstup iba pre 

autorizovanych pouzivatelov!“. 

6. Overte, že na všetky konfigurované zariadenia je umožnený vzdialený prístup iba prostredníctvom 

protokolu SSH a že lokálny konzolový prístup je ošetrený heslom cisco. 

7. Vypracovaný súbor uložte pod názvom Topo_VLAN_00_uloha10_vasemeno.pkt a odovzdajte podľa 

pokynov vyučujúceho. [údaj vasemeno predstavuje vaše priezvisko bez diakritiky] 

Po dokončení celého projektu uložte všetky správne pomenované súbory s jednotlivými  vypracovanými úlohami 

do priečinka s názvom Topo_VLAN_00_projekt_vasemeno. Priečinok archivujte do Vášho dátového úložiska a 

a odovzdajte na hodnotenie spôsobom, ktorý určí vyučujúci. 


