
 

Úlohy na precvičenie – OPS 2022 – séria A 

Úlohy riešte samostatne a podrobne. Celý postup zaznamenajte a komentujte. Odpovedajte podľa možnosti 

na všetky položené otázky v úlohe. V záhlaví uveďte svoje meno, priezvisko a zdroje, ktoré ste pri riešení 

použili (citácie, URL adresy internetových zdrojov a mená osôb, s ktorými ste riešenie prípadne 

konzultovali). Za každé správne a vyčerpávajúce riešenie (s komentovaným postupom) možno získať bod. 

Zlomky bodov možno získať aj za čiastočné riešenia. Riešenia odovzdajte do 3. 3. 2022, 8:55 (do začiatku 

cvičení – aby Vás počas cvičenia nerušil termín odovzdania riešení) v elektronickej forme do systému MS 

Teams OPS2022 (môžete editovať priamo tento text a prípadne pridať súbory s obrázkami). Problémy 

môžete konzultovať cez MS Teams OPS2022 Chat v kanáli Prednášky resp. elektronickou poštou. 

1. Prenosový kanál pracuje s odstupom signálu od šumu (SNR) 30 dB. Spočítajte, akú minimálnu šírku 

pásma potrebujeme, aby sme mohli dosiahnuť prenosovú rýchlosť a)  64 kb/s  b) 1.544 Mb/s  c) 10 Gb/s. 

2. Stanice vzdialené 100 m komunikujú prenosovou rýchlosťou 1 Gb/s. Vysielajúca stanica používa rámce 

dĺžky 10000 bitov (vrátane 100 bitovej hlavičky) a po odoslaní každého rámca chce, aby prijímajúca stanica 

poslala potvrdenie dĺžky 100 bitov. Ďalší rámec posiela vysielajúca stanica až po prijatí potvrdenia. 

Predpokladajme, že v sieti nevznikajú kolízie a signál sa šíri rýchlosťou 200000 km/s. Akú najvyššiu 

priepustnosť (throughput) kanála (priemerne koľko bitov údajov – okrem hlavičiek a potvrdení – za 

sekundu) možno dosiahnuť?  

3. Aká bude priepustnosť siete z úlohy 2, keď vzdialenosť medzi stanicami zväčšíme na 10 km? Pre akú 

veľkosť rámca dosiahneme pri tejto vzdialenosti vyťaženie siete aspoň na 50 percent (aspoň 50 percent 

celkového času sa spotrebuje na prenos dát – t.j. priepustnosť bude aspoň 500 Mb/s)? 

4. Používame satelitný kanál s bezchybným prenosom 128 kb/s. Prijímame bloky veľkosti 512 oktetov 

(oktet = 8 bitov), ktoré potvrdzujeme veľmi krátkymi správami. Jednosmerné oneskorenie (latency) signálu 

cez satelit k cieľovej stanici na zemi odhadneme na 1 s. Aká je priepustnosť (throughput) kanála? Na 

zvýšenie priepustnosti môžeme použiť metódu posuvného okna (sliding window), kde môžeme vysielať 

bez potvrdenia dovtedy, pokým sa okno nenaplní. Potvrdenie bloku uvoľní v okne miesto pre ďalšie 

vysielanie. Aká bude priepustnosť kanála v prípade, že veľkosť okna je 8 resp. 32 resp. 128 blokov ? 

5. Na prepínač A sú zapojené stanice 1 a 2, na prepínač B stanica 3 a na prepínač C stanice 4 a 5. Prepínače 

používajú algoritmus dynamického vypĺňania prepínacích tabuliek (transparent bridging), sú vzájomne 

prepojené (A s B a B s C) a začínajú s prázdnymi tabuľkami. Postupne pošle stanica 1 rámec k stanici 2, 5 

k 1, 4 k 3, 2 k 1 a 5 k 2. Popíšte, ako sa budú zapĺňať prepínacie tabuľky A, B a C (čo budú postupne 

obsahovať po prenose jednotlivých rámcov) a ktoré z uvedených piatich  rámcov si bude môcť prečítať 

stanica 3. 

 


