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Téma: Úvod do počítačových a dátových sietí 

Názov úlohy: Implementácia služieb aplikačnej vrstvy v sieti 
Úloha pozostáva z čiastkových úloh: 
Ø Oboznámenia sa s možnosťami programu Packet Tracer – služby servera  
Ø Vytvorenia modelu siete so spustenými službami aplikačnej vrstvy 
Ø Nastavenia základných parametrov jednotlivých služieb 
Ø Overenia funkčnosti služioeb na klientských počítačoch 

Cieľ cvičenia: 
Oboznámiť žiaka s prostredím programu Packet Tracer, s jeho možnosťami pri simulácii služieb 
aplikačnej vrstvy 
Naučiť žiaka konfigurovať vybrané serverové služby aplikačnej vrstvy: HTTP, FTP, Telnet. DNS, 
DHCP 
Naučiť žiaka overovať funkčnosť služieb v prostredí klienta 

Teoretický úvod 
Základné parametre architektúry sietí 
Vrstvový model OSI, model TCP/IP, úlohy jednotlivých vrstiev 
Služby aplikačnej vrstvy 
Konfigurácia služieb na strane servera aj na strane klienta 

Zadanie úlohy:  
1. V zadanej schéme aktivujte na zariadení s označením Server0 postupne nasledovné služby 

aplikačnej vrstvy: HTTP (WEB server), FTP, Telnet, DNS, DHCP 
2. Overte správnu funkciu jednotlivých služieb ich spustením na klientských počítačoch PC0, 

Laptop0 a PC2. 
3. Zistite, ako sa služby vzájomne ovplyvňujú a ako vplývajú na komfort používateľa (napr. ako vplýva 

výpadok služby DNS na možnosť používať URL pre Web Browser) 

Schéma: 
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Pri riešení úlohy postupujte podľa nasledovných postupných krokov: 

1.  Otvorte Váš súbor PT0_01.pkt , realizovaný v rámci úlohy Zadanie_cv_PT01.pkt v prostredí Packet 
Tracer. Overte, že uvedená schéma je v zmysle zadania celkom funkčná a poskytuje na úrovni 
sieťovej vrstvy konektivitu medzi všetkými uzlami. Prípadné nedostatky je potrebné bezodkladne 
odstrániť. 

Aktivácia služby WEB 
2.  Na počítači  v schéme označenom Server0 aktivujte služby HTTP a HTTPS. V prípade, ak služby už 

boli aktívne, iba overte ich aktivitu. Na HTML stránke označenej ako 2/3 s názvom helloworld.html 
upravte obsah stránky podľa vzoru: 

  

3.  Na počítači  v schéme označenom PC0 spustite na karte Desktop program Web Browser a zadajte 
URL http://188.11.16.250. Overte, že sa vám v prehliadači zobrazila Web stránka zo Servera0 
(Welcome to Packet Tracer...), prejdita na podstránku A small page a overte, že sa Vám v prehliadači zobrazí 
text podľa ukážky (Ked raz vyrastiem, stanem sa ADMINOM!). Overte, že nie je možné stránku zobraziť 
zadaním textovej URL adresy. (Server0 nemá zatiaľ žiadnu URL adresu, ktorú by bolo možné 
použiť pre web službu.). 

Aktivácia služby DNS 
4. Na počítači  v schéme označenom Server0 aktivujte službu DNS. V sekcii Resource Records zadajte 

do poľa Name URL adresu servera: ucimsa.edu a do poľa Address zadajta IP adresu 
Servera0 188.11.16.250., typ záznamu nastavte ako A Record. Záznam uložte do tabuľky DNS 
Cache.  

4.  Na počítači  v schéme označenom PC0 doplňte na karte Config – Global Settings IP adresu Vami 
nakonfigurovaného DNS servera. Spustite na karte Desktop program Web Browser a zadajte URL 
http://ucimsa.edu. Overte, že sa vám v prehliadači zobrazila Web stránka zo Servera0 (Welcome to 
Packet Tracer...). 

5.  Na počítači  v schéme označenom Laptop0 spustite na karte Desktop program Web Browser 
a zadajte URL http://ucimsa.edu. Overte, že sa vám v prehliadači požadovaná Web stránka 
nezobrazí. Doplňte IP adresu DNS servera na karte Config – Global Settings a opakujte pokus 
o zobrazenie stránky s adresou http://ucimsa.edu . Overte, že požadovaná Web stránka zo Servera0 
(Welcome to Packet Tracer...) sa teraz zobrazuje. 

6.  Doplňte potrebný záznam o IP adrese DNS servera na všetky zvyšné PC vo Vašej simulovanej sieti. 
7.  Overte, že keď službu DNS na serveri pozastavíte (karta DNS – off), nie je použiteľné zobrazovanie 

stránok zadaním textovej URL adresy, ale pomocou IP adresy na ktoromkoľvek počítači v sieti Web 
stránku  zobrazíte. Po overení uvedeného tvrdenia službu DNS na Serveri0 opäť aktivujte. 

http://188.11.16.250
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Aktivácia služby FTP 
8.  Na počítači  v schéme označenom Server0 aktivujte službu FTP. V sekcii Service zadajte do poľa 

UserName užívateľa admin a do poľa Password zadajte u414. Povoľte pre užívateľa admin všetky 
prístupové práva (RWDNL) a záznam pridajte do tabuľky používateľov. 

9.  Na počítači  v schéme označenom PC0 spustite na karte Desktop program Command Prompt 
a zadajte príkaz FTP ucimsa.edu. Ak je systém nakonfigurovaný správne, objaví sa výzva na zadanie 
užívateľského mena, zadajte admin, a nasleduje výzva na zadanie hesla – zadajte u414. Úspešné 
prihlásenie je deklarované odozvou systému: Logged in, (passive mode on), FTP> . Príkazom DIR 
zobrazte zoznam súborov, dostupných na FTP serveri. Vykonajte operácie downloadu (príkaz get) 
a uploadu (príkaz put) podľa pokynov vyučujúceho. Prácu v režime FTP klienta ukončíte príkazom 
QUIT 

10. Overte, že pri vypnutom či znefunkčnenom DNS systéme je možné sprístupniť služby FTP servera 
obmenou príkazu v command line: FTP 188.11.16.250 – prihlásenie ku FTP serveru prebehne 
rovnako úspešne. Ukončite prácu so službou FTP a znova spustite DNS systém. 

Konfigurácia služby Telnet 
11. Túto službu nebudeme aktivovať na serveri (Server0 nemá túto dostupnú), ale nakonfigurujeme ju na 

routeri. Najskôr vykonáme pripojenie k routeri službou Telnet priamo na konzole routera, pripojením 
lokálneho PC cez konzolový kábel. Nakonfigurujeme router tak, aby umožnil pripojenie cez Telnet 
zo vzdialeného počítača. Napokon spustíme na vzdialenom počítači  službu Telnet a budeme 
konfigurovať  router z PC0. 

§ Konfigurácia služby Telnet pripojením lokálneho terminálu ku konzole routera 
12. Do schémy doplňte PC4. Tento PC pripojte ku routeri pomocou kábla Console, a to tak, že na strane 

PC4 použijete na pripojenie port RS232 a na strane routera port Console. 
13. Na počítači  v schéme označenom PC4 spustite na karte Desktop program Terminal, objaví sa 

tabuľka konfiguračných možností, ale do nastavení nezasahujte a len tabuľku potvrďte. 
V pracovnom okne sa objaví prostredie príkazového riadku konfigurácie routera. Po stlačení klávesy 
Enter  sa dostanete do aktívneho príkazového riadku : Router> 

14. Práca v príkazovom riadku  Cisco IOS bude témou neskorších lekcií. Zatiaľ postupujte presne podľa 
pokynov: 

15. Po zobrazení konzolového riadku Router> pokračujte nasledovnou sekvenciou príkazov (riadok 
zakončíte klávesou Enter): 

Router> enable 
Router# configure terminal 
Router(config)# line vty 0 4 
Router(config-line)# password spse  
Router(config-line)# login 
Router(config-line)# exit 
Router(config)# exit 
Router# exit 

a viacnásobným príkazom Exit ukončite reláciu 
Týmto postupom ste sprístupnili na routeri Telnet server pre vzdialený prístup pre virtuálne terminálové 
linky s prístupom prostredníctvom siete. Všimnite si, že komunikácia prebehla bez toho, aby sme na 
PC4 konfigurovali IP adresu! 
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§ Realizácia prístupu  služby ku konzole routera prostredníctvom služby Telnet  
16. Na počítači  v schéme označenom PC0 spustite na karte Desktop program Command Prompt 

a zadajte príkaz Telnet 188.11.16.1. Objaví sa vám príkazový riadok Cisco IOS zobrazujúci situáciu 
na konzole Router0. 

Router>  
Pokračujte nasledovnou sekvenciou príkazov (riadok zakončíte klávesou Enter) 

Router> enable 
Router# show ip interface brief 
 

Tento príkaz vám zobrazí skrátený zoznam rozhraní routera, priradených IP adries a stavu 
rozhraní. Môžete pokračovať v konfigurovaní routera podľa pokynov vyučujúceho, prípadne 
ukončite spojenie zadaním príkazov  
Router# exit 

quit 
§ Poznámka: služba Telnet nie je v súčasnosti považovaná za vhodnú službu pre vzdialený prístup, 

pretože spojenie medzi serverom a klientom nie je šifrované a zachytená komunikácia treťou 
osobou môže byť zneužitá napr. na prevzatie kontroly nad routerom. Preto je vhodné po 
ukončení konfigurácie deaktivovať službu Telnet na routeri príkazom realizovaným cez 
konzolový prístup: 

Router(config)# no line vty 0 4 

V praxi býva služba Telnet nahradená službou SSH, ktorá používa rovnaké princípy nadviazania 
spojenia aj komuniikácie ako služby Telnet, ale navyše poskytuje zabezpečenie spojenia 
šifrovaním. 

Aktivácia služby DHCP 
Služba DHCP slúži na prideľovanie IP adries v lokálnej sieti klientom, ktorí nemajú pridelenú 
statickú IP adresu, ale v konfiguračnom liste IP protokolu majú zapnutú službu „Automaticky 
prideliť IP adresu“. 
Službu DHCP budeme konfigurovať na Serveri0, ale najskôr sa presvedčíme, že ak služba nie je 
aktívna, nemôže klient, ktorý má spustené automatické pridelovanie IP adresy, vôbec v sieti 
komunikovať. 

§  Zrušenie konfigurácie statickej adresy na klientovi a prepnutie do módu automatického 
pridelovania IP adresy 

17. Na počítači  v schéme označenom Server0 deaktivujte službu DHCP, nič iné nekonfigurujte.  
18. Na počítači  v schéme označenom PC2 zrušte pre kartu FastEthernet statickú IP adresu a prepnite 

konfiguráciu IP protokolu do režimu DHCP. Takisto zrušte záznamy o IP adresách DNS a Gateway 
na  karte globálnej konfigurácie PC (Global Settings). Počítač vypnite a opäť zapnite, aby prebehla 
zmena v konfigurácii IP adresy.  

19. Na karte konfigurácie IP protokolu aj na karte Global Settings sa presvedčte, že polia pre hodnoty 
konfigurácie IP protokolu ostali prázdne. 

20. Na počítači  v schéme označenom PC2 spustite na karte Desktop program Command Prompt 
a zadajte príkaz ipconfig. Presvedčte sa, že všetky hodnoty konfigurácie IP protokolu ostali nulové. 
Použitím príkazu ping 188.11.16.250 , prípadne  ping 188.11.16.1  sa presvedčíte, že na úrovni 
sieťovej vrstvy nemôže PC2 vôbec komunikovať. Počítač vypnite. 

§ Aktivácia a konfigurácia služby DHCP na Serveri 0 
21. Na počítači  v schéme označenom Server0 aktivujte službu DHCP. V sekcii Pool Name ponechajte, 

resp. zapíšte hodnotu Server Pool, do poľa Default Gateway zadajte  188.11.16.1  do poľa DNS 
Server zadajte  188.11.16.250, pole Start IP address bude obsahovať hodnotu 188.11.16.0, maska 
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bude 255.255.255.0, Maximum number of users bude 256 , pole TFTP server nekonfigurujeme – 
ostane hodnota 0.0.0.0 a tlačidlom Save konfiguráciu uložíme. 

§ Aktivácia služby DHCP na klientskej stanici  
22. Zapnite PC2 a prepnite sa na kartu konfigurácie IP rozhrania karty Fastethernet. Polia pre 

konfiguráciu IP adresy ostávajú neprístupné (sivé) a prázdne, po uplynutí niekoľkých sekúnd  
(do 45 sec.) sa objaví pridelená konfiguráci IP protokolu, zaslaná službou DHCP. 

23. Na počítači  spustite na karte Desktop program Command Prompt a zadajte príkaz ipconfig. 
Presvedčte sa, že všetky hodnoty konfigurácie IP protokolu sú nastavené. 

§ Overenie funkčnosti služby DHCP na klientskej stanici v inej lokálnej sieti  
24. Schému doplňte o PC3 podľa predlohy. PC3 pripojte ku rozhraniu Eth1/1 routera. Pozor – na 

pripojenie treba použiť krížený kábel! 
25. Na rozhranie Eth1/1 na routeri nastavte IP adresu 190.60.15.1 s maskou 255.255.255.0 
26. Na PC3 zapnite konfiguráciu IP protokolu pomocou služby DHCP. Presvedčte sa, že žiadna IP 

adresa nebude počítaču PC3 pridelená a počítač nemôže vôbec v sieti komunikovať napriek tomu, že 
služba DHCP na Serveri0 je správne konfigurovaná a aktívna. Je to tým, že služba DHCP môže 
poskytovať IP adresy len v rámci lokálnej siete, nie do inej IP siete. 

27. Na PC3 nakonfigurujte statickú IP adresu podľa pravidiel, ktorými ste sa riadili pri konfigurovaní IP 
protokolu na predchádzajúcich počítačoch. Po ukončení konfigurácie statickej IP adresy overte, že 
PC3 komunikuje v sieti, má konektivitu do všetkých uzlov siete a fungujú na ňom všetky relevantné 
služby (WEB, FTP, DNS, Telnet) 

 
28. Ukončite všetky otvorené konfigurácie, zavolajte vyučujúceho na kontrolu Vašej práce, ukončite 

prácu so simulačným programom a súbor uložte ako PT0_02.pkt 

Požadovaný výstup:  
Hotový súbor PT0_02.pkt s funkčnou simulovanou sieťou v zmysle zadania 
Zjednodušenýný protokol, ktorý obsahuje: 

§ teóriu základných služieb aplikačnej vrstvy 
§ základné princípy konfigurácie služieb 
§ postup konfigurácie určených služieb v rámci simulovanej siete 
§ výsledky (screenshooty) dokumentujúce funkčnosť služieb 

 

   


