
 

Úlohy na precvičenie – OPS 2022 – séria B 

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 10. 3. 2022, 8:55 (do začiatku 

cvičení) 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. Čo sa stane, ak v sieti, prepojenej prepínačmi (transparentnými mostami), premiestnime počas prevádzky 

stanicu od jedného prepínača k druhému ? Aké bezpečnostné hrozby premiestnením vzniknú ? 

2. Na prvom poschodí administratívnej budovy potrebujeme pripojiť tri metalické sieťové pripojenia pre 

firmu A a štyri pre firmu B, na druhom poschodí dve prípojky pre firmu A a tri prípojky pre firmu C a na 

treťom jednu prípojku pre firmu A, dve pre firmu B a štyri pre firmu C. Na každom poschodí máme 

osemportový prepínač s možnosťou konfigurácie VLAN sietí. Okrem prepojení na jednotlivých 

poschodiach existuje jediné prepojenie medzi prvým a druhým a druhým a tretím poschodím. Navrhnite 

riešenie, ktoré by oddeľovalo komunikáciu vnútri firiem A, B, resp. C od ostatnej komunikácie na spojovej 

úrovni (navrhnite konfiguráciu VLAN a konkrétne nastavenia portov (rozhraní) jednotlivých prepínačov). 

3. (za dva body) Prepínače A, B, C a D s rovnocennými prepojeniami AB, AC, AD, BC a BD majú MAC 

adresy postupne 27, 30, 21, 14. Prepínače posielajú v STP protokole svoje BPDU záznamy v poradí A, B, 

C, D (pre potreby algoritmu je v zázname dôležitá štvorica parametrov RootId, Cost, SendId, SendPort). 

Odsimulujte postup zisťovania topológie po každom STP prenose (aktualizáciu záznamov, označenie Root 

portov a Designated portov). Po ustálení nastavenia uvážte situáciu, že sa preruší prepojenie AD. Ako sa 

postupne zmení nastavenie portov a záznamy v prepínačoch? 

 


