
 

Úlohy na precvičenie – OPS 2022 – séria D 

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 

(ak nie je uvedené inak). Zlomky bodov možno získať aj za čiastočné riešenia. Riešenia odovzdajte do 

24. 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. IP paket začína postupnosťou bajtov (v hexadecimálnom tvare) 45 00 00 54 00 03 58 50 20 06 00 0C 7C 

3E 03 02 B4 03 0F 02 ...   a) aké je jeho identifikačné číslo ?  b) je to fragment ? c) koľko bajtov údajov je 

vnútri paketu ?  d) koľko má „životov“ ?  e)*  bolo záhlavie porušené ? 

2. Máme pridelené sieťové IP adresy pre supersiete 203.37.112.0, 203.37.120.0 so sieťovými maskami 

255.255.248.0 a sieť 203.37.96.0 so sieťovou maskou 255.255.240.0. Je možné tieto tri siete agregovať 

(spojiť)? Ak áno, ako bude vyzerať agregovaná sieťová IP adresa a sieťová maska (v dekadickom tvare)? 

Koľko staníc budeme môcť v agregovanej sieti adresovať? 

3. Podľa smerovacej tabuľky smerovača sa pakety do siete 135.46.72.0/255.255.252.0 smerujú do rozhrania 

1, pakety pre sieť 135.46.92.0/255.255.252.0 do rozhrania 2, pre sieť 135.46.94.0/255.255.254.0 do 

rozhrania 3, do siete 135.46.80.0/255.255.240.0 cez rozhranie 4 a defaultne (do siete 0.0.0.0/0.0.0.0) sa 

pakety smerujú na rozhranie 5. Kam podľa tejto tabuľky smerovač nasmeruje paket s cieľovou adresou   a) 

135.46.91.10  b) 135.46.76.14  c) 135.46.94.29  d) 135.46.96.73 

4. Porovnajte využitie sekvenčných čísel v štandardnom protokole TCP a v protokole IPsec. Vysvetlite, 

prečo je mechanizmus antireplay techník v prípade IPsec komplikovanejší. 

5. Použitie NAT (prekladu sieťových adries) upravuje obsah IP záhlavia. Ako sa prejaví na funkcii AH 

resp. ESP protokolu IPsec ? Je výhodnejšie v tomto prípade AH vynechať ? 


