
Zbierka príkladov zo sieťových technológií  1/7 

Ing. Jaromír Tříska  SPŠE Piešťany, 2014 

Spracovanie adresnej schémy siete a modelovanie siete v programe 
Packet Tracer  
Zadanie 9 
Ako administrátor siete ste dostali pridelený adresný priestor IP v. 4  
definovaný sieťou 211.13.20.0 /22.   
Topológiu siete a požiadavky užívateľov jednotlivých sietí na počty pripojených počítačov vidíte na 
priloženej schéme a v tabuľke 1. Tieto adresy sú určené pre koncové siete jednotlivých používateľov. 
Na spoje medzi routermi (infraštruktúrne spoje) máte vyhradený adresný priestor  
199.11.13.192 /27.  Súčasne platí podmienka, že port Serial 0/0 na routeri R1 bude mať  
IP 199.11.13.197, adresné priestory pre ďalšie infraštruktúrne spoje budú navrhnuté tak, aby plynule 
vzostupne nadväzovali na prvý adresný priestor medzi routermi R1 – R2. Návrh urobte čo 
najúspornejšie s ohľadom na spotrebu IP adries. 

 
Tabuľka 1 

sieť PC router int 

N01 250 R2 Fa0/0 

N02 128 Eth1/0 
N03 123 Eth1/1 
N04 60 Eth1/2 
N05 33 

R1 

Eth1/3 

N06 31 Eth1/0 
N07 29 

R2 
Eth1/1 

N08 17 Eth1/0 

N09 16 
R3 

Eth1/1 

N10 15 Eth1/0 
N11 13 

R4 
Eth1/1 

N12 7 R5 Fa0/0 

N13 5 Eth1/0 
N14 5 Eth1/1 
N15 3 Eth1/2 
N16 5 

R 
R66 

Eth1/3 

 
Pozn.: Je potrebné si uvedomiť, že uvedené počty počítačov predstavujú požiadavky na pripojenie skutočných počítačov 
a pri plánovaní adresných priestorov je nevyhnutné počítať s nárokmi na réžiu, teda adresu siete, adresu broadcastu 
a adresu brány. Ak je požiadavka pripojiť do siete 30 počítačov, potrebujeme adresný priestor 30 + 3 = 33 adries. 
Najbližší adresný priestor je však 26 = 64, tzn. že musíme použiť segment s 64 IP adresami, teda masku 
255.255.255.192 s prefixom /26. 
Požiadavku pripojenia 29 počítačov uspokojíme s adresným priestorom 32 IP, teda s maskou 255.255.255.224 
s prefixom /27. 
 
Zadanie úlohy: 
 

1. Vašou úlohou je vypracovanie kompletnej adresnej schémy, teda určenie úplnej IP adresy 
prideleného adresného priestoru, tzn. počet skutočne spotrebovaných adries v každej 
podsieti, IP adresy siete, GW, prefix aj masky (v tvare dec aj hex) a broadcastové adresy 
celých adresných priestorov. 

 
2. Ďalšou úlohou bude návrh adresnej schémy infraštruktúrnych spojov v zmysle úvodnej 

informácie. 
 

3. Nasleduje spracovanie sumarizácií, tzn. sumárnych adresných priestorov pre jednotlivé 
routery a ich interfaces. 
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4. Pri návrhu adresnej schémy je potrebné maximálne hospodáriť s pridelenými adresami 

a zvoliť adresné priestory tak, aby sa zbytočne adresami neplytvalo, zobrať do úvahy aj 
efektivitu práce routerov, a navrhnúť pridelenie adries tak, aby ich bolo možné čo 
najefektívnejšie sumarizovať.  

 
5. Návrh adresnej schémy siete spracujte do prehľadnej tabuľky. 

 
6. Po vytvorení úplnej adresnej schémy siete vytvorte simulovaný model tejto siete v programe 

Packet Tracer. Ako smerovače použite router typ Cisco 2620XM, ktorý pred začiatkom 
práce doplníte o potrebné porty. Priradenie jednotlivých koncových sietí ku portom určuje 
Tabuľka 1. Koncové siete budú pripojené pomocou Fa, príp. Eth. portov (podľa tabuľky), 
infraštruktúrne spoje realizujte výhradne seriovými linkami s taktom 128 000. 

 
7. V simulovanom modeli bude každú koncovú sieť reprezentovať jediný PC, priamo 

pripojený ku príslušnému interface routera. IP adresa PC bude vždy o jednotku vyššia, ako 
je adresa jeho GW. 

 
8. Po vytvorení modelu siete so všetkými podsieťami a pridelení IP adries pre všetky rozhrania 

pristúpite ku oživení spojov. Pre každý port nakonfigurujte potrebné hodnoty (napr. clock 
rate) a porty uveďte do stavu „Up“. Overte, či všetky priame spoje správne pracujú na 
úrovni sieťovej vrstvy. 

 
9. Poslednou úlohou bude vytvorenie statických smerovacích tabuliek tak, aby všetky uzly 

siete boli vzájomne dostupné. Na overenie dostupnosti uzlov a určenie trasy, po ktorej 
prebiehajú jednotlivé spojenia, použite služby protokolu ICMP. 

 
10. Hotový projekt odovzdajte predpísaným spôsobom vyučujúcemu. Súčasťou projektu bude 

spracovaná tabuľka s úplnou adresnou schémou, ako aj príslušný .pkt súbor spracovaný 
v podobe funkčnej simulácie siete. 

 


