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Úloha: Vytvorenie segmentu siete na Ethernete 10BASE-2 a 
jeho prepojenie pomocou bridge so školskou sieťou 
Úloha pozostáva z čiastkových úloh: 
Ø Kontroly správnej konfigurácie sieťových protokolov na stanici 
Ø Vytvorenia segmentu siete na Chapternete 
Ø Prepojenia Chapternetu s UTP segmentom  školskej siete pomocou HUB-u  
Ø Kontroly konektivity medzi stanicami pripojenými na rôzne segmenty 
Ø Zadokumentovania výsledkov práce 

Zadanie: 
  

1. Overte funkčnosť hardware, operačného systému a sieťových funkcií na stanici Student027. Stanicu 
pripojte UTP káblom ku určenému switchu (určí vyučujúci). Vyskúšajte dostupnosť zdielaných 
položiek na stanici Student027 zo staníc v školskej sieti (napr. Student021). Overte dostupnosť 
zdielaných položiek na stanici Student021 zo stanice Student027, overte dostupnosť internetu 
zobrazením internetových stránok www.infovek.sk. V prípade potreby dokonfigurujte, prípadne 
doinštalujte potrebné funkcie. Urobte kontrolu inštalovaných protokolov a sieťových nastavení. Pre 
konfiguráciu TCP/IP protokolu platí, že brána je 192.168.0.1,  IP adresa stanice je     192.168.0.227, 
maska je 255.255.255.0, DNS je 194.160.100.169, meno hosta je Student027 a doména je 
spsepn.edu.sk. Na overenie parametrov spojenia použijte funkciu PING. Aktuálnu konfiguráciu 
sieťových nastavení, ako aj prípadné zmeny dôsledne protokolujte. 

2. Vytvorte segment lokálnej siete na kabeláži 10BASE2 (Chapternet). Segment bude obsahovať dva 
T články. Prostredníctvom jedného T článku pripojte Chapternet ku HUB-u D-link DE-816 TP. 

3. Pomocou vhodného UTP kábla prepojte HUB D-link DE-816 TP so switchom na školskej sieti 
(konkrétny switch a príslušný port na switchi zadá vyučujúci). Dbajte na správny výber UTP kábla a 
jeho zapojenie do vhodného portu na strane HUB-u! 

4. Odpojte stanicu Student027 od switche a pripojte ju na druhý T článok na Chapternete. Vykonajte 
kontrolu konfigurácie sieťovej karty tak, aby správne komunikovala na Chapternete. 

5. Overte, resp. dosiahnite konektivitu medzi stanicou Student027, zapojenou na Chapternete a stanicou 
Student021, zapojenej na UTP školskej sieti. Pri overovaní konektivity postupujte obdobne ako 
v bode 1. 

6. Overte konektivitu zo stanice Student027do Internetu. Vysvetlite mechanizmus adresovania medzi 
stanicami na pevnej školskej sieti a stanicou na Vami vytvorenom segmente siete. 

7. Počítač pridelený vyučujúcim (napríklad Student023) pripojte postupne ku UTP portom č.  1, 3, 8, 14 
na HUB-e a overte konektivitu medzi touto stanicou a stanicami Student027 a Student021. Pri 
overovaní konektivity postupujte obdobne ako v bode 1. Vysvetlite zistené skutočnosti a dôvody, prečo 
niekedy konektvitu je možné dosiahnúť a inokedy nie je konektivita dosiahnuteľná. 

8. Spracujte všeobecne platný stručný návod na používanie HUB-u D-link DE-816 TP pri jeho používaní 
vo funkcii bridge medzi Ethernetovskými segmentami postavenými na kabeláži 10BASE2 a 
10BASE T. Návod musí obsahovať presné typy používaných kabeláží, presné označenie portov a 
zrozumiteľné vysvetlenie, ako je potrebné zapájať stanice na dosiahnutie požadovanej konektivity, 
vrátane max. počtov staníc pripojiteľných na jednotlivé segmenty. Definujte kolízne domény, 
vznikajúce pri používaní tohto HUB-u. 

9. Nakreslite schému zapojenia siete so stanicami Student021, Student023, Student027 a so všetkými 
aktívnymi prvkami, ktoré vstupujú do procesu komunikácie. Na schéme musí byť zreteľné označenie 
použitých portov. Schému spracujte vo vhodnom grafickom programe. 

10. O priebehu aj výsledkoch práce spracujte podrobný záznam vo forme protokolu. Protokol spracujte ako 
dokument v MS Word. Bude obsahovať dátum cvičenia, triedu, skupinu a mená všetkých zúčastnených, 
názov úlohy, presné zadanie, postup práce, schému, návod na používanie HUB-u a zhodnotenie (záver). 
Záznam uložíte, prípadne zašlete v elektronickej podobe na miesto, resp. adresu udané vyučujúcim. 

11. Po ukončení práce a kontrole výsledkov vyučujúcim uveďte všetky použité stanice aj ich konfigurácie 
do pôvodného stavu a vytvorenú sieť demontujte. 
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