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1. Router Bratislava je cez rozhranie S 0/0/0 spojený seriovou linkou s rozhraním 
S 0/0/1 routera Piestany. Interface S 0/0/0 na routeri Bratislava má nastavenú IP 
38.112.133.95 / 30, a interface S 0/0/1 na routeri Piestany má nastavenú IP 
38.112.133.96 / 30. Príkazom show ip interface brief si administrátor overil, že 
obidve seriové rozhrania sú v stave up-up , ale komunikácia medzi routermi na 
sieťovej vrstve zlyháva. Problém vyriešte. 

Riešenie: Treba zmeniť IP na rozhraniach routerov, pretože jestvujúce nastavenia 
predstavujú broadcast (..95) a ID siete (..96). 
Interface S 0/0/0 na routeri Bratislava sa zmení na IP 118.12.130.95 / 30 
interface S 0/0/1 na routeri Piestany sa zmení na IP 118.12.130.96 / 30 
Zmena prefixov by taktiež bola riešením, ale nie veľmi efektívnym – zbytočná spotreba 
nevyužiteľných IP adries. Najúspornejší využiteľný prefix by bol /26. 
 

2. V adresnom priestore 17.15.32.208 až  17.15.32.255 sú navrhnuté dve samostatne 
routované podsiete. Prvá sieť je charakterizovaná hodnotami IP siete 
17.15.32.208  / 27, brána je nastavená na IP 17.15.32.209.  PC stanice majú 
pridelené IP v intervale s IP 17.15.32.210 až 17.15.32.238, maska na tejto 
skupine PC staníc je nastavená na 255.255.255.224 a hodnota IP GW je 
17.15.32.209 
Druhá sieť má hodnoty  IP siete 17.15.32.240  / 28, brána je nastavená na IP 
17.15.32.241.  PC stanice majú pridelené IP v intervale s IP 17.15.32.242 až 
17.15.32.254, maska na týchto staniciach je nastavená na 255.255.255.240 a 
hodnota IP GW je 17.15.32.241. Fyzická aj linková vrstva sú v poriadku, 
komunikácia stanice do siete zlyháva na sieťovej vrstve. Navrhnite najvhodnejšiu 
možnú nápravu. 

 
Riešenie: Pracujeme so subnettingom vo štvrtom oktete. Znázornime si graficky 
rozloženie jednotlivých podsietí. 

 
Problém je v tom, že sieť 197.14.32.80 má nastavený prefix /27, ale sieť 80 s takýmto 
prefixom neexistuje. Problém elegantne vyriešime tak, že definujeme v pridelenom 
priestore 2 nové siete:  
A/ 197.14.32.96 až  197.14.32.127 s prefixom / 27, GW ..97 
B/ 197.14.32.80 až 197.14.32.95 s prefixom / 28, GW ..81 
Takto využijeme celý pridelený IP adresný priestor, počet IP adries ostáva rovnaký, 
zostáva aj počet a veľkosť sietí. Problém sme vyriešili iba úpravou IP adresnej schémy. 
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3. Konfigurovaný PC je fyzicky pripojený prostredníctvom switche ku portu Fa 0/2 
routera. Nastavenie portu Fa 0/2 na routeri:  
IP 138.15.140.65 /27 
Nastavenie karty Eth0 na PC:  
IP 138.15.140.111, mask 255.255.255.248, GW 138.15.140.65 
Fyzická aj linková vrstva sú v poriadku, komunikácia stanice do siete zlyháva na 
sieťovej vrstve, problém vyriešte 

 
Riešenie: Problém je v tom, že IP na Eth0 na PC je v inej IP sieti, ako   
port Fa 0/2 routera. 
Existujú dve možné riešenia: 
A/ Preklasifikovať IP PC na niektorú z voľných adries v intervale 138.15.140.66 – 94 a 
masku na PC upraviť na 255.255.255.224  
(IP 138.15.140.64 /27 má BK 138.15.140.95) 
B/ Zmeniť prefix na rozhraní routera na / 26 (BK siete sa posunie na hodnotu ..127) a 
masku na PC upraviť na 255.255.255.224 
 
 


