
Zbierka úloh pre cvičenia Tematický celok:  Subnetting, smerovanie 
 Sieťové technológie  Téma cvičenia:  Vytvorenie staticky smerovanej  
 Administrácia počítačových systémov  siete v programe Packet Tracer 
      
 

Ing. Jaromír Tříska 1/3 SPŠE Piešťany, 2014 

Téma: Sieťová vrstva, subnetting, statické smerovanie 

Názov úlohy: Návrh subnetovanej IP adresnej schémy siete 
a vytvorenie modelu jednoduchej staticky smerovanej siete 
v programe Packet Tracer 
Úloha pozostáva z čiastkových úloh: 
Ø Návrhu subnettingu a spracovania úplnej IP adresnej schémy  
Ø Vytvorenia modelu jednoduchej siete v programe Packet Tracer 
Ø Nastavenia základných parametrov IP protokolu pre konektivitu susediacich uzlov 
Ø Vytvorenie IP smerovacích tabuliek na routeroch 
Ø Overenia konektivity medzi všetkými uzlami siete navzájom 

Cieľ cvičenia: 
Naučiť žiaka prakticky používať vedomosti získané o subnettingu a vytváraní IP adresného 
priestoru na základe obdržaných údajov 
Vytvorenie modelu  jednoduchej siete so statickým routingom 
Overenie konektivity a odstránenie chýb v simulovanej sieti 

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 
Základy IP v.4 protokolu, classless režim, princípy VLSM a CIDR, metodika subnettingu a 
výpočtu parametrov sietí 
Základy statického smerovania, návrh statickej smerovacej tabuľky v malej sieti 

Požadovaný výstup:  
Spracovaná tabuľka s úplnou IP adresnou schémou, ktorá obsahuje všetky polia v zmysle 
bodu 2 zadania 
Hotový súbor PT1_a.pkt , resp. PT1_b.pkt s funkčnou simulovanou sieťou v zmysle zadania 
Zjednodušenýný protokol, ktorý obsahuje: 

§ teóriu vrstvových modelov a úloh jednotlivých vrstiev 
§ teóriu IP v.4 protokolu a štruktúry IP v.4 adresy 
§ princípy a ciele subnettingu 
§ princípy statického a dynamického smerovania 
§ postup vytvorenia funkčnej simulovanej siete 
§ výsledky (screenshooty) dokumentujúce konektivitu uzlov – výber troch rôznych 

spojení medzi uzlami a screenshooty smerovacích tabuliek na všetkých routeroch 
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Zadanie 1a 
1. Navrhnite úplnú IP adresnú schému pre 6 koncových  sietí. Požadované počty PC 

v koncových sieťach sú vyjadrené v tabuľke 1a. K dispozícii máte IP adresný priestor 
definovaný sieťou 195.15.160.0 /19. Na seriové spoje medzi routermi použite 
pridelené IP adresy sietí podľa tabuľky 1a. 

2. Návrh IP adresovania spracujte do prehľadnej tabuľky, kde budú uvedené nasledovné 
údaje: 
§ IP subsiete 
§ maska dekadicky 
§ maska v tvare hexa 
§ prefix 
§ GW subsiete 
§ IP adresy využiteľné 

pre PC 
§ broadcastová adresa 

subsiete 
 
 

3. V programe Packet Tracer spracujte model navrhovanej siete, kde každý PC (server, 
tlačiareň) reprezentuje príslušnú koncovú NET. Návrh spracujte podľa priloženej schémy. 

 
4. V modelovej sieti zabezpečte prostredníctvom statického smerovania dostupnosť 

všetkých uzlov navzájom. Dbajte na efektivitu a úspornosť pri návrhu IP adresnej 
schémy aj pri návrhu smerovacích tabuliek. Kde to bude možné, použite sumárne 
adresy. 

5. Dostupnosť všetkých uzlov navzájom demonštrujte prostredníctvom protokolu ICMP.  
6. Funkčnosť schémy dokladujte pedagogickému dozoru, súbor so spracovanou úlohou 

odovzdajte predpísaným spôsobom a ukončite prácu 

Tabuľka 1a  
Pridelený IP priestor: 195.15.160.0 /19 
 Počet PC IP net 
NET 1 250  
NET 2 1020  
NET 3 2000  
NET 4 128  
NET 5 4000  
NET 6 500  
NET7  202.11.13.8 /30 
NET8  202.11.13.12 /30 
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Zadanie 1b 
1. Navrhnite úplnú IP adresnú schému pre 7 koncových  sietí. Požadované počty PC 

v koncových sieťach sú vyjadrené v tabuľke 1b. K dispozícii máte IP adresný priestor 
definovaný sieťou 197.13.224.0 /19. Na seriové spoje medzi routermi použite 
pridelené IP adresy sietí podľa tabuľky 1b. 

2.  Návrh IP adresovania spracujte do prehľadnej tabuľky, kde budú uvedené nasledovné 
údaje: 
§ IP subsiete 
§ maska dekadicky 
§ maska v tvare hexa 
§ prefix 
§ GW subsiete 
§ IP adresy využiteľné pre PC 
§ broadcastová adresa subsiete 

 
 
 
 
 

3. V programe Packet Tracer spracujte model navrhovanej siete, kde každý PC (server, 
tlačiareň) reprezentuje príslušnú koncovú NET. Návrh spracujte podľa priloženej 
schémy. 

 
 

4. V modelovej sieti zabezpečte prostredníctvom statického smerovania dostupnosť 
všetkých uzlov navzájom. Dbajte na efektivitu a úspornosť pri návrhu IP adresnej 
schémy aj pri návrhu smerovacích tabuliek. Kde to bude možné, použite sumárne 
adresy. 

5. Dostupnosť všetkých uzlov navzájom demonštrujte prostredníctvom protokolu ICMP.  
6. Funkčnosť schémy dokladujte pedagogickému dozoru, súbor so spracovanou úlohou 

odovzdajte predpísaným spôsobom a ukončite prácu. 

Tabuľka 1b   
Pridelený IP priestor: 197.13.224.0 /19 
 Počet PC IP net 
NET 1 510   
NET 2 508   
NET 3 1020   
NET 4 502   
NET 5 4000   
NET 6 500   
NET 7 255   
NET S01  201.11.15.24 /30 
NET S02  201.11.15.28 /30 


