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Téma: Úvod do počítačových a dátových sietí 

Názov úlohy: Vytvorenie jednoduchej schémy siete v programe 
Packet Tracer 

Úloha pozostáva z čiastkových úloh: 

 Oboznámenia sa s prostredím programu Packet Tracer a základmi práce v tomto programe  

 Vytvorenia modelu jednoduchej siete v tomto programe 

 Nastavenia základných parametrov pre konektivitu medzi jednotlivými uzlami siete 

 Overenia konektivity medzi uzlami siete navzájom 

Cieľ cvičenia: 
Oboznámiť žiaka s programom Packet Tracer, jeho prostredím, základmi práce v tomto programe 

a možnosťami použitia tohto programu na simulovanie počítačovej a dátovej siete a simuláciu 

konfigurácie jednotlivých prvkov siete 

Naučiť žiaka navrhovať jednoduchú počítačovú sieť a naučiť ho konfigurovať uzlové zariadenia 

Naučiť žiaka prakticky používať terminológiu vyplývajúcu z vrstvových modelov a ukázať mu 

súvislosti medzi úlohami jednotlivých vrstiev a konkrétnymi parametrami a konfiguráciou uzlov siete 

Naučiť žiaka overovať konektivitu medzi uzlami siete 

Teoretický úvod 
Základné parametre architektúry sietí 

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

Typické komponenty súčasných sietí, úlohy jednotlivých komponentov, základy konfigurácie 

komponentov 

Zadanie úlohy:  
1. Oboznámte sa s prostredím a princípmi práce v programe Packet Tracer. 

2. Vytvorte simulovanú sieť podľa priloženej schémy. 

3. Zabezpečte konektivitu na úrovni sieťovej vrstvy a overte ju pomocou funkcie ping. 

Schéma: 
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Pri riešení úlohy postupujte podľa nasledovných postupných krokov: 

1.  Zadefinujte na pracovnej ploche všetky koncové a medziľahlé uzly 

2.  Vykonajte kontrolu, či všetky uzly siete obsahujú potrebný HW. V prípade potreby chýbajúci HW 

doplňte. 

3.  Vykonajte prepojenie všetkých uzlov vhodnou kabelážou. Pre predloženú schému používajte kabeláž 

typu Straight_Through. 

4.  Overte konektivitu všetkých uzlov na úrovni linkovej vrstvy (signalizačné body musia u všetkých 

rozhraní signalizovať ich funkčnosť zelenou farbou). V prípade potreby vykonajte vhodné opatrenia 

na zabezpečenie konektivity. 

5.  Vykonajte adresovanie všetkých rozhraní vhodnou IP adresou. IP adresy priraďte rozhraniam podľa 

adresnej schémy použitej v zadaní. Pri prideľovaní IPv4 adries sa riaďte nasledovnými pravidlami:  

a) rozhranie routera (gateway) má vždy najnižšiu adresu použiteľnú v danej sieti 

b) adresy rozhraní koncových zariadení sa prideľujú ako ďalšie adresy v poradí 

c) adresa rozhrania servera má posledný oktet 250 

6.  Overte konektivitu všetkých uzlov na úrovni sieťovej vrstvy. Overenie vykonajte pomocou služby 

Ping. 

7.  Hotovú úlohu uložte do Vášho pracovného priečinka ako PT0_01.pkt 

Požadovaný výstup:  
 

Hotový súbor PT0_01.pkt s funkčnou simulovanou sieťou v zmysle zadania 

Zjednodušenýný protokol, ktorý obsahuje: 

 teóriu vrstvových modelov a úloh jednotlivých vrstiev 

 analýzu, ako sa úlohy vrstiev odrážajú v spracovanej úlohe 

 postup vytvorenia funkčnej simulovanej siete 

 výsledky (screenshooty) dokumentujúce konektivitu uzlov – výber troch rôznych spojení 

medzi uzlami 
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