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Anotace 
 

 Tato práce se zabývá srovnáním simulátorŧ komunikačních sítí. Práce je 

rozdělena na několik částí. Úvodní část obsahuje krátký popis jednotlivých síťových 

simulátorŧ.  V další části je provedeno jejich testování a srovnání z několika kritérií. 

V poslední části je vytvořena laboratorní úloha a její vyhotovení v Packet Traceru. 

 

Abstract 
 

This work deals with comparation of simulator communication networks. Work is 

subdivided to several parts. Introductory part constists of a short description singular 

network simulators. In next part is realized its testing and comparation from several 

criterion. In the last part the lab task is created and its creation in Packet Tracer is 

described. 
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1  Úvod 
 V dnešní době si mnoho lidí nedokáţe představit ţivot bez technologických 

vymoţeností posledních let, ať se jedná o telefony přes počítače aţ k Internetu. Podle 

statistik [1] z 30. září 2009 pouţívá internet 1733 milionu lidí, coţ je 25,6% světové 

populace. V Evropě to činí 52% populace. Vysoký nárŧst pouţívání internetu znamená,   

i větší nárok na rozšiřování počítačových sítí do domácností. Málo který uţivatel 

Internetu se v počítačových sítích vyzná. Neodborný zásah do nastavení nebo zapojení 

sítě, většinou zpŧsobí nefunkčnost celé sítě. Proto by měli do počítačových sítí 

zasahovat zkušení odborníci.  

 Simulátor, jak uţ z názvu vypovídá, simuluje určité situace. Síťový simulátor 

umoţňuje simulování rŧzných situací v počítačových sítích. Simulátor by měl mít 

přívětivé prostředí, aby se v něm dalo dobře pracovat. Měl by obsahovat rŧzné síťové 

komponenty a umoţňovat jejich nastavování. Pokud by uměl simulátor výborně 

nastavovat dané komponenty, ale k nastavení by vedla sloţitá cesta přes rozhraní 

simulátoru, asi by to nebyl simulátor, který by chtěl někdo pouţívat. Dále je potřeba, 

aby simulátor pouţívala osoba, která má dostatečné teoretické znalosti ohledně 

nastavování síťových komponentŧ. 

 Cílem této práce je vyhledat a otestovat síťové simulátory z několika hledisek, 

jako např.: finanční dostupnost, systémové nároky. Dále pak vytvořit laboratorní úlohu. 

A na základě provedených testŧ vybrat nejvhodnější síťový simulátor, ve kterém bude 

zrealizována vytvořená laboratorní úloha. 
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2 Simulátory sítě 
 V této kapitole popisuji základní vlastnosti některých simulátorŧ, které se mi 

podařilo vyhledat. 

 

2.1 CNET 

 Vytvořeno Chrisem McDonaldem - University of Western Australia. 

 CNET (v2.0.10) [2] je simulační protokol a umoţňuje experimentování               

s rŧznými daty (na linkové, síťové a transportní vrstvě internetového protokolu), které 

se nacházejí v sítích skládajících se z libovolné kombinace WAN, LAN a WLAN. 

Topologie a protokoly se popisují v jazyce C. CNET byl speciálně rozvinut a pouţíván 

ve vysokoškolských počítačových síťových kursech pro tisíce studentŧ od roku 1991. 

 CNET je spustitelný na rŧzných platformách UNIXu a Linuxu. Nefunguje na 

Windows nebo Apple Macintosh. 

 

2.2 GloMoSim 

 Vytvořen UCLA (Parallel Computing Laboratory). 

 GloMoSim [3] je škálovatelné simulační prostředí pro bezdrátové a kabelové 

sítě. Je navrţen jako knihovna modulŧ. Kaţdý modul simuluje konkrétní bezdrátový 

komunikační protokol. Knihovna byla vyvinuta s pouţitím PARSEC [4], který je 

simulační jazyk zaloţený na jazyku C. Nové protokoly a moduly mohou být 

naprogramovány a přidány do knihovny pomocí tohoto jazyka. V současné době 

podporuje protokoly pro čistě bezdrátové sítě. V budoucnu se očekává, přidání funkce   

k simulaci drátových stejně tak i hybridní sítí s oběma zapojenými. 

 Program GloMoSim (a jeho binární kód) mŧţe být stáhnutý jen akademickými 

institucemi pro cílevědomý výzkum. Komerční uţivatelé musí pouţívat QualNet-

komerční verze GloMoSimu. 

 

2.3 GTNetS 

 Vytvořen GeorgiaTech. 

 GTNetS [5] je plnohodnotné síťové simulační prostředí, které umoţňuje             

v počítačových sítích zkoumat chování středně velkých sítí na základě rŧzných 

podmínek. Designová filozofie GTNetS je vytvořit simulační prostředí, které je 

strukturované podobně jako skutečná sít. Například v GTNetS je jasně a zřetelné 

oddělen zásobník od protokolu vrstev. 

 

2.4 NCTuns 

 Vytvořen univerzitou Twente. 

 NCTUns [6] je síťový simulátor a emulátor schopen simulovat rŧzné protokoly 

pouţívané v drátových i bezdrátových IP sítích. NCTUns se mŧţe pouţit jako emulátor, 

přímo pouţívá Linuxový protokol TCP / IP pro generování vysoce přesných výsledkŧ 

simulace, a má i mnoho dalších zajímavých vlastností. 
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2.5 Ns2 

 Vytvořen univerzitou jiţní Kalifornie. 

 Ns2 [7] je simulátor diskrétních událostí zaměřený na internetový výzkum. Ns2 

poskytuje podporu pro simulaci protokolu TCP, směrování a multicasting protokolŧ 

přes drátové i bezdrátové (místní a satelitní) sítě. 

 Úplný zdrojový kód Ns2 lze stáhnout a je moţné ho pouţít pro více operačních 

systémŧ, včetně nejpopulárnějších Linux a Windows. 

 

2.6 OMNeT++ 4.0 

 Vytvořen OMNeT++ Community Site. 

 OMNeT++ [8] je objektově orientovaný, modulární simulační nástroj pro 

simulování sítí. Má obecnou architekturu, ta mŧţe být vyuţita pro modelování rŧzných 

jevŧ, např.: drátové a bezdrátové telekomunikační sítě, rŧzné protokoly. V podstatě 

mŧţe být pouţit pro cokoliv, co lze simulovat pomocí prvkŧ, které mezi sebou 

komunikují. OMNet++ sám o sobě není simulátor něčeho kontrérního, ale spíše 

poskytuje infrastrukturu a nástroje pro psaní vlastních simulací. Vlastní model simulace 

je sestaven z opakovaně pouţitelných komponent – modulŧ. Jednoduché – nejniţší 

moduly jsou naprogramované v C++.  

 OMNeT+ + podporuje i animace a interaktivní provedení.  

 

2.7 Boson NetSim for CCNA 7.0 

 Vytvořen firmou Boson. 

 NetSim [9] je vzdělávací síťový simulační software. Obsahuje moduly pro 

programování sítě a skutečné časové paketové zachycení. Obsahuje moduly pro síťové 

programování a zachytávání paketŧ v reálném čase. Emuluje funkce reálné sítě, které si 

mŧţeme navrhnout samy. Síťový simulátor určený pro zájemce o CCNA certifikát.  

 

2.8 Packet Tracer 5.2 

 Packet Tracer je síťový simulační software od společnosti 

Cisco Networking Academy [10]. 

 Umoţňuje uţivatelŧm vytvářet síťové topologie, konfigurace zařízení, injekci 

paketŧ a simulovat síť s více vizuální reprezentací. 

Je navrţen tak, aby zvýšil interakce mezi studenty a instruktory, podporoval vzdělávání 

studentŧ a zvýšil prezentaci instruktorŧ. Tato technologie je nový a zábavný zpŧsob, jak 

rozšířit výuku a učení bez omezení tradičních laboratorních prostředí. Packet Tracer 

pomáhá řešit některé společné problémy, kterým čelí vyučující kaţdý den, a zároveň 

nám umoţní prozkoumat nové hranice v oblasti síťového vzdělávání. Packet Tracer 

doplňuje fyzické zařízení v učebně tím, ţe umoţní studentŧm vytvářet sítě s prakticky 

neomezeným počtem zařízení, podporou praxi, poznávání a řešení problémŧ. 

 Tento software je k dispozici zdarma pro všechny Networking Academy 

vyučující, studenty a absolventy. 

 

2.9 RouterSim CCNA Network Visualizer 6.0 

 RouterSim [11] je síťový simulátor, ve kterém si mŧţeme navrhnout, vytvořit                 

a nastavit vlastní sítě.  
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Nabízí 500 podporovaných příkazŧ a více neţ 190 laboratoří, ve kterých mŧţeme 

sestavit, testovat a prohlédnout velké mnoţství sítí. Síťový simulátor určený pro 

zájemce o CCNA certifikát. 

 

2.10 AdventNet Simulation Toolkit 7 

 Simulation Toolkit [12] je komplexní a univerzální síťový simulátor obsahující 

sadu intuitivních nástrojŧ, který zjednodušují vývoj, testování a předvádění produktŧ 

pro správu sítě bez nutnosti reálných zařízení.   
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3 Testování 
 

Do samotného testování jsem se rozhodnul začlenit 5 simulátorŧ: 

Packet Tracer 5.2 

RouterSim CCNA Network Visualizer 6.0 

Boson NetSim for CCNA 7.0 

AdventNet Simulation Toolkit 7 

OMNeT++ 4.0 

Pro stručnost neuvádím dále u názvŧ simulátorŧ číslo verze. 

 

3.1 Dostupnost (finanční náročnost) 

Cena simulátorŧ je jedno z kritérií pouţití simulátorŧ sítí. Ne kaţdý uţivatel si totiţ 

mŧţe dovolit drahý software. Ceny simulátorŧ jsou uvedeny v USD. 

 

Tab. 3.1: Tabulka ceny produktů 

Název simulátoru Cena 

Packet Tracer zdarma 

RouterSim CCNA Network Visualizer 229$ 

Boson NetSim for CCNA 249$ 

AdventNet Simulation Toolkit 995$ 

OMNeT++ zdarma 

 

 

 Packet Tracer je k dispozici zdarma pro všechny Networking Academy 

vyučující, studenty a absolventy. 

 Cena u RouterSim CCNA Network Visualizeru činí 229$ za 1 licenci. 

 Cena u Boson NetSim for CCNA činí 249$ za 1 licenci. Na stránkách 

společnosti Boson [9] je moţnost za 39,95$ koupit zkoušku simulace po většinu 

z hlavních úrovní certifikace. 

 Cena u AdventNet Simulation Toolkit je za jeden SNMP uzel 995$, další ceny 

se odvozují podle počtŧ potřebných parametrŧ, jakých budeme chtít pouţívat. Například 

za neomezený počet SNMP uzlŧ zaplatíme 9 995$. Nejdraţší verze stojí 14 995$ a je to 

za neomezený počet TL1 uzlŧ. 

 OMNeT ++ je volně šířen pod licencí akademické veřejnosti. Komerční verze 

OMNeT ++ je OMNEST.  

 

 

 

3.2 Rozmanitost a kvalita síťových modelů 

 Dŧleţitým parametrem simulátoru je, jaké podporuje protokoly a jaké funkce má 

k dispozici. V následující tabulce jsou uvedeny některé protokoly a příkazy, které daný 

simulátor podporuje/nepodporuje. 
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Tab. 3.2: Parametry produktů 

Funkce Packet Tracer  RouterSim CCNA 

Network Visualizer 

Boson NetSim 

for CCNA 

AdventNet 

Simulation 

Toolkit 

tvorba 

topologie 

ano ano ano ano 

ping ano ano ano ano 

tracerouter ano ano ? ? 

telnet ano ano ano ano 

show 

running-

config 

ano ano ano ano 

show 

interfaces 

ano ano ano ano 

IPv4 ano ano ano ano 

Ipv6 ano ano  ano ano 

RIPv1 ano ano ano ? 

RIPv2 ano ano ano ? 

OSPF ano ano ano ano 

EIGRP ano ano ano ano 

STP ano ano ano ne 

NAT ano ano ano ne 

Frame Relay ano ano ? ? 

PPP ano ano ano ano 

 

 Nejvíce podporovaných uvedených parametrŧ v Tab. 3.2,  má Packet Tracer        

a RouterSim CCNA Network Visualizer. Naopak nejméně jich má AdventNet 

Simulation Toolkit. U Boson NetSim for CCNA a AdventNet Simulation Toolkit se mi 

některé parametry nepodařilo zjistit, proto dané buňky těchto simulátorŧ obsahují znak 

„?“.  

 OMNeT++ v tabulce není uveden, protoţe tyhle parametry OMNeT++ umí při 

pouţití modulu, který byl vytvořen, aby uměl daný parametr. 

 Packet Tracer, RouterSim CCNA Network Visualizer, Boson NetSim for CCNA           

a AdventNet Simulation Toolkit umoţňuje pouţívání pouze nabízených typŧ síťových 

komponent, jen ty které mají v nabídce. Oproti tomu OMNeT++ je všestranný a není 

omezen jen na určité typy síťových komponent. 

 

3.3 Systémové požadavky 

 Ne všechny simulátory podporují všechny OS a kaţdý simulátor má jiné 

hardwarové nároky. V téhle kapitole je popsáno, jak náročné jsou simulátory na 

systémové poţadavky. 

 

3.3.1 Podporované operační systémy 

 V následující tabulce jsou zobrazeny podporované operační systémy 

jednotlivých simulátorŧ. 

 

 



 17 

 

Tab. 3.3: Podporované operační systémy 

Simulátor Podporované operační systémy 

Packet Tracer Windows 2000/XP/Vista a distribuce Linuxu 

Ubuntu/Fedora 

RouterSim CCNA Network 

Visualizer 

Windows NT/2000/XP/Vista 

Boson NetSim for CCNA Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista (Serverové 

operační systémy nejsou podporovány) 

AdventNet Simulation Toolkit Windows 2000/XP/2008 Server/Vista, Linux            

a Solaris 5.9 a vyšší  

OMNeT++ Linuxu, Mac OS/X, Windows 2000/XP/Vista 

 

 Z  Tab. 3.3 je vidět, ţe všechny testované simulátory podporují Windows XP 

2000 a Vista. Packet Tracer a AdventNet Simulation Toolkit podporují navíc i Linux. 

OMNeT ++ podporuje nejvíce operačních systémŧ. 

 

3.3.2 Hardwarové požadavky 

 Potřebné minimální a doporučené systémové poţadavky, které potřebují 

simulátory pro svŧj běh, jsou uvedeny v Tab. 3.4. 

 

Tab. 3.4: Hardwarové požadavky 

Simulátor Minimální poţadavky Doporučené poţadavky 

Packet Tracer 250MB volného místa na 

disku 

CPU: 500 Mhz 

256 MB RAM 

rozlišení obrazovky 800x600 

300MB volného místa  

CPU: 1.0 GHz 

512MB RAM nebo více 

rozlišení obrazovky 1024x768 

RouterSim CCNA 

Network Visualizer 

87 MB volného místa 

CPU: 500 MHz 

32 MB RAM 

rozlišení obrazovky 800x600 

nespecifikováno 

Boson NetSim for 

CCNA 

40 MB volného místa 

CPU: 500 MHz 

64 MB RAM 

rozlišení obrazovky 800x600 

40 MB volného místa 

CPU: 2 GHz  

1 GB RAM 

rozlišení obrazovky 800x600 

AdventNet 

Simulation Toolkit 

40 MB volného místa 

CPU: 2.0 GHz 

1 GB RAM 

170 MB volného místa 

CPU: 2.5 GHz 

2 GB RAM 

 

 Nejnáročnější na výkon PC, jak je vidět z Tab. 3.4, je AdventNet Simulation 

Toolkit, který potřebuje pro svŧj běh procesor s frekvencí min 2.0 GHz a 1 GB operační 

paměti. Naopak nejméně náročný je RouterSim CCNA Network Visualizer, kterému 

stačí frekvence procesoru pouze 500 MHz a operační paměť 32 MB.  

 Pro simulátor OMNeT++ se mi nepodařilo zjistit, jaké má minimální                  

a doporučené nároky. Ale domnívám se, ţe se budou pohybovat okolo hodnot, které 

mají ostatní simulátory. 
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3.3.3 Vlastní instalace  

 Jelikoţ simulátory podporují operační systémy Windows, tak instalace probíhala 

bez problémŧ. Jednalo se totiţ pouze o pouţívání tlačítka „NEXT“. K instalaci bylo 

potřebné mít navíc nainstalované rŧzné komponenty uvedené v Tab. 3.5. 

 

Tab. 3.5: Potřebné komponenty k instalaci 

Simulátor Potřebné komponenty 

Packet Tracer Macromedia Flash Player 6.0 nebo vyšší 

RouterSim CCNA Network Visualizer Flash Player 5.0 nebo vyšší 

Boson NetSim for CCNA Microsoft. NET Framework verze 2.0  

Adobe reader 5 nebo vyšší 

AdventNet Simulation Toolkit - 

OMNeT++ - 

 

3.4 Intuitivnost ovládání 

 Grafické prostředí testovaných simulátorŧ je velice dobře vyřešeno. Kaţdý 

simulátor ho má řešen trošku jinak. Jazyk prostředí je u všech simulátorŧ stejný a to 

anglický. 

 

3.4.1 Packet Tracer 

 Na Obr. 3.1 je zobrazeno grafické prostředí Packet Traceru. Vlevo dole se 

nachází ikonky síťových prvkŧ, po kliknutí na ně se napravo od nich zobrazí rozšířená 

nabídka (např. při kliku na ikonku směrovače, se zobrazí rŧzné směrovače).  
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Obr. 3.1: Grafické prostředí Packet Traceru 

 

 Klikem na daný typ směrovače, si vybereme, který budeme chtít vloţit na 

pracovní plochu. Kurzor se nám přitom změní na kříţek a kliknutím na pracovní plochu 

se daný směrovač vloţí. Spojování síťových prvkŧ se provádí výběrem skupiny 

„Connections” (ikona blesku). Zde si mŧţeme vybrat typ kabelu, jakým budeme chtít 

zařízení spojit - konzolově, optikou, kříţeným kabelem atd. nebo máme moţnost vybrat 

automatické spojení. Nastavení síťových prvkŧ se provádí levým klikem na dané 

zařízení (např. na směrovač). Zde máme moţnost vybrat si z konzolového nastavení 

nebo grafického. Dále je zde moţno vidět fyzické zobrazení daného zařízení – zobrazí 

se nám obrázek. Nastavení umoţňuje přidat rozšířitelné moduly, pokud je dané zařízení 

obsahuje.  

 Na pravé straně jsou ikony slouţící pro úpravu, smazání nebo přesun síťových 

zařízení vloţených na pracovní ploše. 

 Kromě nápovědy obsahuje Packet tracer tutoriály. Tyto tutoriály jsou udělané 

formou videa, ve kterých je vše zobrazeno a popsáno krok po kroku.  

 Prostředí Packet Traceru je tak propracované, ţe vidíme, jaké porty jsou zapnuté 

(zelená barva) nebo vypnuté (červená barva). 

 

3.4.2 RouterSim CCNA Network Visualizer 

 Grafické prostředí RouterSim CCNA Network Visualizeru na Obr. 3.2 se skládá 

z pracovní plochy a z lišty s ikonami. První čtyři ikony slouţí pro vytvoření nového 

projektu, otevření, uloţení a tisku. Ikona vypadající jako „popelnice“ vymaţe celou 



 20 

pracovní plochu. Vkládání síťových prvkŧ se provádí levým tlačítkem myši kliknutí na 

ikonu daného prvku. Ikony síťových prvkŧ jsou umístěny uprostřed lišty s ikonami.  

 

 

Obr. 3.2: Grafické prostředí Network Visualizeru 

 Ovládání je velmi jednoduché. Propojení se prování pravým tlačítkem myši např. 

na směrovač a následným vybrání portu, který chceme zapojit. Do konzole se 

dostaneme double-klikem. Demoverze obsahuje i jednu laboratorní úlohu, plná verze 

obsahuje 190 úloh. 

 

3.4.3 Boson NetSim for CCNA 

 Program Boson NetSim for CCNA se skládá z více částí. Bosom Network 

Designer, který je na Obr. 3.3, slouţí pro vytvoření vlastní topologie sítě. Zde máme 

moţnost si vybrat z široké nabídky směrovačŧ a přepínačŧ. Vytvořenou topologii si pak 

mŧţeme uloţit nebo nechat otevřít v simulátoru na Obr. 3.4. V horní části simulátoru si 

vybíráme, jaké zařízení chceme nastavovat (eRouter pro výběr směrovače, ESwitches 

pro výběr switche, eStations pro výběr stanice).  
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Obr. 3.3: Bosom Network Designer 

 

 

Obr. 3.4: Simulátor NetSim 

 

 Další část programu NetSim je Bosom Lab Navigátor, který je na Obr. 3.5. 

V demoverzi, kterou jsem měl k dispozici, byla moţnost si prohlédnout jen demo úlohu. 

K úloze je moţné si zobrazit soubor ve formátu pdf, který obsahuje zadání, postup         

a příkazy, jaké pouţít v dané úloze. Tento soubor je dobře zpracován a vytvořený návod 

k úloze je udělám krok po kroku. 

 



 22 

 

Obr. 3.5: Výběr laboratorní úlohy 

 

3.4.4 AdventNet Simulation Toolkit 

 Na první pohled vypadá grafické prostředí AdventNet Simulation Toolkit na     

Obr. 3.6 pěkně. Ovšem ovládání není vŧbec jednoduché. 

 

 

Obr. 3.6: AdventNet Simulation Toolkit 

 

 Při prvním spuštění se mi podařilo vloţit na pracovní plochu několik zařízení. 

Abych je dokázal propojit, musel jsem shlédnout dvou minutové video, které je 

k dispozici na stránkách [12]. Ani to mi moc nepomohlo, abych se v programu vyznal. 



 23 

Vysoká hardwarová náročnost zpŧsobovala, ţe při jednotlivých krocích jsem musel pár 

sekund počkat, neţ se daná operace provedla. 

 Při vyvolání nápovědy se zobrazil stručný obsah, který odkazoval ke stáhnutí 

nebo prohlíţení nápovědy z domovských stránek programu.  

 

3.4.5 OMNeT++ 

 OMNeT++ je naprogramován objektově v jazyku C++. Jeho grafické prostředí 

bylo vytvořeno v jazyce Tcl/Tk, které umoţňuje jednoduché propojení s C++. Součástí 

simulátoru je vlastní jazyk NED, který slouţí k popisu modulŧ a jejich propojování.  

 

 

Obr. 3.7: Editor GNED 

 

 OMNeT++ nabízí velké moţnosti, díky vytvoření rŧzných vlastních modulŧ. Na 

druhou stranu je velmi sloţitý na pouţívání. Součástí OMNeTu je OMNeT++ GNED, 

OMNet++ Plove a OMNet++ Scalars. GNED na Obr. 3.7, je grafický editor pro 

OMNeT++ moduly. Plove je nástroj slouţící pro analýzu a vyhodnocování výsledkŧ 

simulace. Scalars je nástroj slouţící pro tvorbu grafŧ. 
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Obr. 3.8: Modul – TokenRing 

 

 Vzhledem k jeho sloţitosti sem si stáhl OMNEST Demo, které obsahuje několik 

simulačních modulŧ. Například modul Token Ringu na Obr. 3.8. Při spuštění modulu se 

spustila animace Token Ringu.  

 

3.5 Znalosti uživatele 

 Znalosti uţivatele na ovládání jednotlivých simulátorŧ nejsou aţ tak náročné, 

výjimku tvoří OMNeT++. Jelikoţ jsou všechny simulátory v anglickém jazyku, tak 

základy angličtiny jsou potřebné. Uţivatel by měl znát konzolové příkazy pro 

konfiguraci přepínačŧ (switchŧ) a směrovačŧ (routerŧ). Tyto příkazy se pouţívají 

u simulátoru, který pouţívají síťové komponenty od firmy CISCO (10). A to jsou: 

Packet Tracer, RouterSim CCNA Network Visualizer, Bosom NetSim for CCNA           

a AdventNet Simulation Toolkit. Dále by se měl seznámit a naučit se pracovat               

v grafickém prostředí dotyčného simulátoru. 

 

Některé konzolové příkazy pro konfiguraci síťových prvkŧ firmy CISCO: 

? – vypíše seznam dostupných příkazŧ v daném reţimu nebo pro daný příkaz 

enable – přepne z uţivatelského módu ( …> ) do privilegovaného módu (…# ) 

configure terminal – přepne z privilegovaného módu (…# ) do konfiguračního módu 

(…(config)# ) 

exit – podle toho v jakém reţimu nebo sekci jej pouţije, ale většinou ukončuje danou 

konfiguraci, sekci nebo odhlašuje 

show … – zobrazí nejrŧznější informace 

ping… – zjišťuje dostupnost cíle 

tracerouter… – trasování cesty k cíli 

telnet… – připojení ke vzdáleným systémŧm 
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Při pouţívání simulátoru OMNeT++ je potřeba znalost programovacího jazyka C++. 

Bez znalosti jazyka C++ nebude moţno vytvářet moduly. 

 

3.6 Vyhodnocení testů 

 Vyhodnocení simulátorŧ podle testovaných kritérií sem provedl známkováním 

jako ve škole od 1 do 5 a zapsal do tabulky: 

 

Tab. 3.6: Vyhodnocení 

 Packet 

Tracer 

RouterSim 

CCNA 

Network 

Visualizer 

Boson 

NetSim for 

CCNA 

AdventNet 

Simulation 

Toolkit 

OMNeT++ 

Dostupnost 1 2 2 3 1 

Rozmanitost 

a kvalita 

síťových 

modelŧ 

2 2 3 3 1 

Systémové 

poţadavky 

1 1 2 2 1 

Intuitivnost 

ovládání 

0,5 0,5 0,5 1,5 1 

Znalosti 

uţivatele 

1 1 1 1 2 

Prŧměr 1,1 1,3 1,7 2,1 1,2 

 

Dostupnost 

 Známku 1 dostali Packet Tracer a OMNeT++, protoţe jsou zdarma. Nejhorší 

známku dostal AdventNet, protoţe jeho licence byla nejdraţší. 

 

Rozmanitost a kvalita síťových modelŧ 

 Nejvíce moţností nabízí OMNeT++, proto dostal známku 1. O něco menší 

moţnosti neţ OMNeT++ nabízí Packet Tracer a Network Visualizer – známka 2. 

AdventNet nabízí oproti ostatním simulátorŧm nejméně moţností, z toho dŧvodu 

známka 3. 

 

Systémové poţadavky 

 Nejméně náročné na výkon počítače a zároveň nejvíce podporujících operačních 

systému jsou packet Tracer, RouterSim a OMNet++ se známkou 1. Bosom NetSim        

a AdventNet jsou náročnější na výkon počítače, proto mají známku 2. Jelikoţ 

systémové poţadavky mají měnší váhu neţ systémové poţadavky, tak jsem výsledné 

známky systémových poţadavkŧ podělil dvěma.  

 

Intuitivnost ovládání 

 Nejhorší grafické prostředí a jeho ovládání má AdventNet, který dostal známku 

3. Naopak známku 1 dostali Packet Tracer, RouterSim a Bosom NetSim, jejichţ 

ovládání je jednoduché. 
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Znalosti uţivatele 

 Pouze při pouţívání OMNet++ je potřeba znát programovací jazyk C++, proto 

známka 2. Při pouţívání ostatních simulátorŧ není potřeba speciálních znalostí – 

známka 1. 

 

 Nejlepší hodnocení má Packet Tracer, který byl nejlepší ve všech testovaných 

bodech, aţ na rozmanitost a kvalita síťových modelŧ. V tomto bodě ho předčil pouze 

OMNeT++, který společně s RouterSim CCNA Network Visualizerem skončil druhý. 

Na posledním místě skončil AdventNet Simulation Toolkit, který hodně zaostává za 

ostatními simulátory. 
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4 Laboratorní úloha 
 V této části budu řešit laboratorní úlohu, pro předmět Architektura sítí. Úloha je 

umístěna jako příloha A. Je řešena v simulátoru Packet Tracer 5.2. Jsou v ní popsány 

teoretické znalosti pro zvládnutí úlohy, stručné vysvětlení prostřední Packet Traceru 5.2, 

zadání úlohy a její vlastní řešení. 

 

 Úloha má tři části: 

I. Teoretický úvod 

Zde je popsána IP adresa. Co vlastně je IP adresa, jak se zapisuje, z čeho se 

skládá a její rozdělení. Dále je zde popsána síťová maska a uveden jednoduchý 

příklad na zjištění, v jaké síti se nachází zadaná IP adresa. A nakonec je popsáno 

prostředí Packet Traceru 5.2. Vkládání síťových prvkŧ a jejich nastavení            

a propojení. 

 

II. Zadání úlohy 

Zde je vlastní zadání úlohy s obrázkem zapojení. 

 

III. Řešení úlohy 

Zde je úloha vyřešena jednou z mnoha moţností.  

 

 

 Hlavním cílem úlohy je rozdělení daného adresového prostoru a optimalizace 

směrových tabulek. Studenti by se měli naučit pracovat s IP adresou a její maskou, umět 

rozdělit IP adresu podle zadaných kritérií a vytvořit směrovací tabulky směrovačŧ. 

Vytvořené tabulky zadat (nastavit) do příslušných směrovačŧ a ověřit jejich funkčnost, 

např. pomocí pingu.  
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5 Závěr 
 Úkolem téhle práce bylo seznámit se s problematikou simulace komunikačních 

sítí. Vytvořit přehled v současné době dostupných simulátorŧ a zhodnotit jejich 

vlastnosti z rŧzných hledisek, jako jsou dostupnost, rozmanitost a kvalita síťových 

modelŧ, intuitivnost ovládání, kvalita výstupŧ a poţadavky na znalosti uţivatele.           

A vybrat nejvhodnější simulátor a v něm vytvořit laboratorní úlohu. 

 Dostupné simulátory jsou popsány v kapitole jedna. Testování a zhodnocení 

simulátorŧ je provedeno v kapitole dva. Testování jsem prováděl z hledisek dostupnosti, 

rozmanitosti a kvality síťových modelŧ, systémových poţadavkŧ, intuitivnosti ovládání 

a znalostí uţivatele. Dosaţené výsledky jsem shrnul do tabulky Tab. 3.6: Vyhodnocení. 

Ve třetí kapitole je vytvořena laboratorní úloha. Úloha se zabývá rozdělením 

adresového prostoru s proměnou délkou masky podsítě a rozdělením adresového 

prostoru s proměnou délkou masky podsítě s optimalizací směrových tabulek. Cílem 

úlohy je rozdělit daný adresový prostor do určitých podsítí a vytvořit směrovací tabulky 

směrovačŧ, které je potřeba minimalizovat. V poslední části úlohy je vyhotoveno 

rozdělení adresového prostoru s proměnou délkou masky podsítě s optimalizací 

směrových tabulek v simulátoru Packet Tracer 5.2, který byl z mého hlediska nejlepší. 

Věřím, ţe tímto byly splněny všechny cíle zadání. 
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7 Seznam zkratek 
 

ACL  Access Control List 

CCNA  Cisco Certified Network Associate 

CCNP  Cisco Certified Network Professional 

CIDR  Classless Inter-Domain Routing 

CLI   Command Line Interface 

CNAP  Cisco Network Academy Program 

CPU  Central Processing Unit 

DHCP  Dynamic Host Configuration Protoco 

EIGRP  Enhanced Interior Gateway Routing Protocol 

IOS   Internetwork Operating System 

IP   Internet Protocol 

IPv4  Internet Protocol version 4 

IPv6  Internet Protocol version 6 

LAN  Local Area Network 

NAT  Network Address Translation 

NED   Network Design 

OSPF  Open Shortest Path First 

PPP  Point-to-Point Protocol 

RAM  Random Access Memory 

RIPv1   Routing Information Protocol version 1 

RIPv2   Routing Information Protocol version 2 

SNMP  Simple Network Management Protocol 

STP  Spanning-Tree Protocol 

TCP   Transmission Control Protocol 

TL1  Transaction Language 1 

USD  United States Dollar 

VLAN  Virtual LAN 

WAN  Wide Area Network 
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8 Přílohy 

A. Laboratorní úloha 

I. Teoretický úvod 

 

IP Adresa 
 IP adresa definuje síťové rozhraní v počítačové síti, která pouţívá IP (Internet 

Protocol). Zapisuje se notací, ve které se jednotlivé bajty mezi sebou oddělují tečkou. 

Rozeznáváme: 

 Dvojkovou notaci 

- jednotlivé bity jsou vyjádřeny ve dvojkové soustavě 

- např: 11000000.10101000.00000001.00000010 

 Desítkovou notaci 

- jednotlivé bity jsou vyjádřeny v desítkové soustavě 

- např: 192.160.1.2 

 Šestnáctkovou notaci 

- jednotlivé bity jsou vyjádřeny v šestnáctkové soustavě 

- např: C0.A8.1.2 

Nejrozšířenější je IPv4, která pouţívá 32 bitové adresy. Z dŧvodŧ nedostatku IP adres 

byla vytvořena IPv6, která vyuţívá 128 bitové adresy. 

 

IPv4 
 IPv4 [13] má velikost 4 byte (= 32 bitŧ), kaţdý byte mŧţe mít velikost od 0 do 

255. Adresa IP se skládá ze dvou částí: adresa sítě a adresa počítače. Podle velikostí 

sítě se prostor IP adres rozděluje do 5 tříd označených písmeny, viz Tab. 8.1.  

 

Tab. 8.1: Rozděleni IP adres do tříd 

Třída 
Začátek 
adresy 

Maska podsítě Prefix sítě Počet sítí 
Stanic v 

každé síti 

A 1-127 11111111.00000000.00000000.00000000 /8=255.0.0.0 126 16 777 214 

B 128-191 11111111. 1111111.00000000.00000000 /16=255.255.0.0 16 348 65 534 

C 192-223 11111111.11111111.11111111.00000000 /32=255.255.255.0 2 097 152 254 

D 224-239 multicast 

E 240-255 vyhrazeno jako rezerva 

 

Třída A 

 Určena pro velmi velké sítě. 

 Pro adresu uzlu v rámci dané sítě je vyuţitou 24 nejniţších bitŧ, coţ 

znamená vyuţití aţ 2
24

-2 počítačŧ a pro adresu sítě jako takové je pak 

vyhrazeno zbývajících 8 bitŧ, coţ dovoluje adresování jen 2
7
-2, tj. 126 

sítí.  

 Rozsah hodnot IP adres: 0.0.0.0 aţ 127.255.255.255.  

 IP adresu třídy A v České republice nikdo nemá. Mají ji hlavně 

nadnárodní společnosti, vládní organizace USA atd. 

Třída B 

 Určena pro středně velké sítě. 

 32 bitŧ, které mají k dispozici, rozdělují na dvě stejně velké části. Pro 

adresu uzlu v rámci sítě je vyhrazeno 16 bitŧ, coţ připouští aţ 2
16

-2 



 33 

počítačŧ. Pro adresu sítě je pak vyhrazeno 14 bitŧ (neboť dva jsou 

vyuţity pro identifikaci skutečnosti, ţe jde o adresu třídy B), tedy v sítí 

s adresou třídy B mŧţe být aţ 2
14

-2 sítí. 

 Rozsah hodnot IP adres: 128.0.0.0 aţ do 191.255.255.255. 

 V Čechách ji mají významné organizace. 

Třída C 

 Určena pro malé sítě. 

 Pro adresu uzlu pouţívají jen 8 z celkových 32 bitŧ, coţ dovoluje 2
8
-2, 

tj. 254 počítačŧ, zatímco pro adresu sítě pouţívají 21 bitŧ. Takovýchto 

sítí tedy mŧţe být velké mnoţství – 2
21

, tj. 2097152. 

 Rozsah hodnot IP adres: 192.0.0.0. aţ 223.255.255.255. 

 IP adresa třídy C je v Čechách nejpouţívanější 

Třída D 

 Určena pro adresování skupin počítačŧ (multicast). 

 Rozsah hodnot IP adres:224.0.0.0 aţ 239.255.255.255. 

Třída E 

 Rezervována pro další pouţití a pro experimentální účely. 

 Rozsah hodnot IP adres: 240.0.0.0 aţ 247.255.255.255. 

 

Maska podsítě 
 Síťová maska se pouţívá pro určení adresy sítě. Síťová maska je v IPv4 

zapisovaná stejně jako adresa, tedy čtyřbajtové číslo. Toto číslo vyjádřené v dvojkové 

soustavě má v bitech určujících adresu sítě jedničky a v ostatních bitech nuly. Pro lepší 

pochopení, se maska udává ve dvojkové notaci, jako např. v Tab. 8.1. Pomocí masky 

sítě mŧţeme z libovolné IP adresy určit, adresu sítě, do které patří.  A to tak ţe IP 

adresu vyjádřenou ve dvojkové notaci vynásobí maskou sítě, taktéţ vyjádřenou ve 

dvojkové notaci. 

Např.: v jaké sítí se nachází IP 166.58.2.45: 

IP adresu 166.58.2.45 

a masku 255.255.0.0   

vynásobíme 

a dostaneme 

coţ je v desítkové notaci 166.58.0.0 

 

10100110.00111010.00000010.00101101 

11111111.11111111.00000000.00000000 

 

10100110.00111010.00000000.00000000 

  

Zkrácený zápis masky  
 Označuje se CIDR notace (Classles Inter-Domain Routing), která se zapisuje za 

poslední oktet IP adresy jako lomítko a desítkové číslo. Desítkové číslo udává počet 

jdoucích jedniček z leva za sebou v masce v binárním čísle. Např.: 166.58.0.0/ 20 

Např.: je dána podsít 166.58.0.0/ 20, má se určit rozsah IP adres: 

Sít 166.58.0.0 

Maska 255.255.240.0  

Zjistíme Broadcast – poslední IP adresu 

166.58.15.255 

 

 

10100110.00111010.00000000.00000000 

11111111.11111111.11110000.00000000 

 

10100110.00111010.00001111.11111111 

 

První IP – o jedno větší neţ sít:   166.58.0.1  

Poslední IP – o jedno menší neţ Broadcast:  166.58.15.254 
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Packet Tracer 5.2 

 Ovládání Packet Traceru je jednoduché. V levém dolním rohu se nachází ikony 

síťových prvkŧ viz Obr. 8.1. Po kliku na některou ikonu, např. ikonu označenou 

„Routers“  se zobrazí nabídka směrovačŧ viz Obr. 8.2, které lze vloţit na 

pracovní plochu Packet Traceru. Vloţení vybraného prvku se provádí jeho označením    

a přetáhnutím na pracovní plochu.  

 

 

Obr. 8.1: Ikony 

 

 

Obr. 8.2: Nabídka směrovačů 

 

 Kdyţ máme síťový prvek vloţený na pracovní ploše, levým klikem se zobrazí 

nabídka nastavení daného prvku, např. směrovače 1841 viz Obr. 8.3. V nabídce 

nastavení máme tři záloţky: 

 

 Physical 

Zde je zobrazeno, jak síťový prvek vypadá. Po vypnutí prvku se dají do něho 

přidávat rŧzné moduly: 

HWIC-4ESW – umoţňuje vloţení čtyř Fast Ethernetových portŧ. 

WIC-AM – umoţňuje vloţení dvou RJ-45 konektorŧ, které se pouţívají 

pro základní připojení telefonní sluţby. Jeden port slouţí pro 

připojení na standardní telefonní linku a druhý port mŧţe být 

připojen k základní analogovému telefonu, kdyţ modem je nečinný. 

WIC-1ENET – slouţí pro vloţení jednoho portu 10Mbps Eternetu, pro 

pouţití s LAN 10 BASE-T Ethernet. 

WIC-1T – nabízí jeden sériový síťový port. 

WIC-2AM – umoţňuje vloţení dvou RJ-45 konektorŧ které se pouţívají 

pro základní připojení telefonní sluţby. WIC-2AM má dva 

modemové porty umoţňující vícenásobné připojení pro datovou 

komunikaci. 

WIC-2T – nabízí dva asynchronní/synchronní sériové síťové porty 

WIC-Cover – je vlastně kryt, který poskytuje ochranu pro vnitřní 

elektronické součástky a pomáhá také udrţovat adekvátní chlazení    

a normalizuje proudění vzduchu. 

 

 Config – zde se máme 4 podsekce nastavení: 

GLOBAL – zde se nastavuje jméno prvku. Dále se tu vyskytuje další 

nastavení, které není potřeba nastavovat. Jako uloţení nebo vloţení nastavení 
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NVRAM, startovní konfigurace (Startup Config), spouštěcí konfigurace 

(Running Config) a nastavení algoritmu.  

ROUTING – zde mŧţeme nastavit statické směrování nebo směrování pomocí 

protokolu RIP. 

SWITCHING – nastavení VLAN databáze směrovače. 

INTERFACE – zde se nastavují moduly, které byly vloţeny v záloţce „Physical“. 

 

 CLI – příkazová řádka směrovače 

 

 

Obr. 8.3: Nastavení Směrovače1841 

 

 Některé prvky mají jiné záloţky, nemají třeba moţnost vkládat moduly. Nebo 

neobsahují CLI, jako například PC, který má místo CLI záloţku Desktop, která 

obsahuje např.: nastavení IP adresy, terminál, příkazovou řádku, nastavení bezdrátového 

připojení nebo webový prohlíţeč.  

 Propojování síťových prvkŧ se provádí pomocí ikony „Connections“ . Jaké 

druhý propojení mŧţeme mít k dispozici, jsou uvedeny v Tab. 8.2. 
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Tab. 8.2: Druhy propojení v Packet Traceru 

Ikona  

 
Automatický výběr typu propojení 

 
Konzolové propojení 

 
Přímé propojení 

 
Překříţené propojení 

 
Optické propojení 

 
Telefonní propojení 

 
Koaxiální propojené 

 
Seriál DCE 

 
Seriál DTE 

 

II. Zadání úlohy 

Navrhněte rozdělení IP adresového prostoru 166.66.6.0/24 : 

a) S proměnou délkou masky podsítě 

b) S proměnou délkou masky podsítě a s optimalizací směrových tabulek 

c) Bod b) realizujte v Packet Traceru 5.2 a v kaţdé síti pouţijte 2 přepínače            

a několik PC.  

 

 

Obr. 8.4: Zadání úlohy 
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III. Řešení úlohy 

a) S proměnou délkou masky podsítě 
 Cílem je rozdělit adresový prostor aby v něm byli všechny potřebné podsítě. 

 

Bude potřeba vytvořit 10 podsítí, např.: 

Podsíť A 10 adres potřebný adresový prostor 16. 

Podsíť B 20 adres potřebný adresový prostor 32. 

Podsíť C 30 adres potřebný adresový prostor 32. 

Podsíť D 40 adres potřebný adresový prostor 64. 

Podsíť E 2 adres potřebný adresový prostor 4. 

Podsíť F 2 adres potřebný adresový prostor 4. 

Podsíť G 2 adres potřebný adresový prostor 4. 

Podsíť H 2 adres potřebný adresový prostor 4. 

Podsíť I 2 adres potřebný adresový prostor 4. 

Podsíť J 2 adres potřebný adresový prostor 4. 

 

Rozdělení je vidět na Obr. 8.5 a v Tab. 8.3. 

 

 

Obr. 8.5: Grafické rozdělení adresového prostoru 
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Tab. 8.3: Rozdělení adresového prostoru s proměnou délkou masky sítě pro zadání a) 

Podsíť Číslo sítě  Max. adres Maska Broadcast 

D: 166.66.6.0/26 62 adres 255.255.255.192 166.66.6.63 

C: 166.66.6.64/26 30 adres 255.255.255.224 166.66.6.95 

B: 166.66.6.96/27 30 adres 255.255.255.224 166.66.6.127 

A: 166.66.6.128/28 14 adres 255.255.255.240 166.66.6.143 

E: 166.66.6.144/30 2 adresy 255.255.255.252 166.66.6.147 

F: 166.66.6.148/30 2 adresy 255.255.255.252 166.66.6.151 

G: 166.66.6.152/30 2 adresy 255.255.255.252 166.66.6.155 

H: 166.66.6.156/30 2 adresy 255.255.255.252 166.66.6.159 

I: 166.66.6.160/30 2 adresy 255.255.255.252 166.66.6.163 

J: 166.66.6.164/30 2 adresy 255.255.255.252 166.66.6.167 

 

Celkem bylo pouţito: 1*62+2*30+1*14+6*2 = 148 adres. 

Z toho vyuţito 1*40+1*30+1*20+1*10+6*2 = 112 adres. 

 

b) S proměnou délkou masky podsítě a s optimalizací směrových 

tabulek 
 Cílem je minimalizovat počet směrových záznamŧ ve směrovací tabulce, proto 

je nutné přiřadit adresový prostor podle topologie sítě. 

Poţadavky: 

R0:  

1 záznam pro podsítě DCJ 

R1:  

1 záznam pro podsítě DCJ 

1 záznam pro podsítě BIG 

R2: 

1 záznam pro podsítě DCJ 

1 záznam pro podsítě AFH 

R3: 

1 záznam pro podsítě ABEFGHI 

1 záznam pro podsítě DCJ 

R4: 

1 záznam pro podsítě ABEFGHI 

 

Návrh mŧţe být realizovaný jako v Tab. 8.4: 

Tab. 8.4: Rozdělení adresového prostoru s proměnou délkou masky sítě pro zadání b) 

Podsíť Číslo sítě  Max. adres Maska Broadcast 

D: 166.66.6.0/26 62 adres 255.255.255.192 166.66.6.63 

C: 166.66.6.64/27 30 adres 255.255.255.224 166.66.6.95 

J: 166.66.6.96/30 2 adresy 255.255.255.252 166.66.6.99 

B: 166.66.6.128/27 30 adres 255.255.255.224 166.66.6.159 

I: 166.66.6.160/30 2 adresy 255.255.255.252 166.66.6.163 

G: 166.66.6.164/30 2 adresy 255.255.255.252 166.66.6.167 

E: 166.66.6.168/30 2 adresy 255.255.255.252 166.66.6.171 

A: 166.66.6.192/28 14 adres 255.255.255.240 166.66.6.207 

F: 166.66.6.208/30 2 adresy 255.255.255.252 166.66.6.211 

H: 166.66.6.224/30 2 adresy 255.255.255.252 166.66.6.227 
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Směrovací tabulky pro dané směrovače: 

Tab. 8.5: Směrovací tabulka pro R0 

Cílová adresa Další směrovač Rozhraní Metrika Následující hop IP 

166.66.6.208/30 x Se0/0/0 0 x 

166.66.6.164/30 x Se0/0/1 0 x 

166.66.6.224/30 x Se0/1/0 0 x 

166.66.6.192/28 R1 Se0/0/0 1 166.66.6.209/30 

166.66.6.128/27 R2 Se0/0/1 1 166.66.6.166/30 

166.66.6.0/25 R3 Se0/1/0 1 166.66.6.226/30 

Default Rext Se0/1/1 1 x 

 

Tab. 8.6: Směrovací tabulka pro R1 

Cílová adresa Další směrovač Rozhraní Metrika Následující hop IP 

166.66.6.192/28 x Fa0/0 0 x 

166.66.6.168/30 x Se0/0/1 0 x 

166.66.6.208/30 x Se0/0/0 0 x 

166.66.6.128/26 R2 Se0/0/1 1 166.66.6.170/30 

166.66.6.0/25 R0 Se0/0/0 1 166.66.6.225/30 

166.66.6.224/25 R0 Se0/0/0 1 166.66.6.210/30 

Default R0 Se0/0/0 1 x 

 

Tab. 8.7: Směrovací tabulka pro R2 

Cílová adresa Další směrovač Rozhraní Metrika Následující hop IP 

166.66.6.128/27 x Fa0/0 0 x 

166.66.6.168/30 x Se0/0/0 0 x 

166.66.6.164/30 x Se0/0/1 0 x 

166.66.6.160/30 x Se0/1/0 0 x 

166.66.6.192/26 R1 Se0/0/0 1 166.66.6.169/30 

166.66.6.0/25 R3 Se0/1/0 1 166.66.6.162/30 

Default R0 Se0/0/1 1 x 

 

Tab. 8.8: Směrovací tabulka pro R3 

Cílová adresa Další směrovač Rozhraní Metrika Následující hop IP 

166.66.6.160/30 x Se0/0/1 0 x 

166.66.6.96/30 x Se0/1/0 0 x 

166.66.6.224/30 x Se0/0/0 0 x 

166.66.6.0/25 R4 Se0/1/0 1 166.66.6.98/30 

166.66.6.192/27 R0 Se0/0/0 1 166.66.6.225/30 

166.66.6.128/26 R2 Se0/0/1 1 166.66.6.161/30 

Default R0 Se0/1/0 1 x 
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Tab. 8.9: Směrovací tabulka pro R4 

Cílová adresa Další směrovač Rozhraní Metrika Následující hop IP 

166.66.6.0/26 x Fa0/0 0 x 

166.66.6.64/27 x Fa0/1 0 x 

166.66.6.96/30 x Se0/0/0 0 x 

166.66.6.128/25 R3 Se0/0/0 1 166.66.6.97/30 

Default R3 Se0/0/0 1 x 

 

 

c) Realizace v Packet Traceru 5.2 
 Cílem je vytvořit zapojení jako na Obr. 8.4, pro zadání II b). Vloţíme 5x 

směrovač model 1841. Postupně kaţdý směrovač vypneme a vloţíme potřebný modul 

s jedním nebo dvěma sériovými porty (WIC-1T – 1 port nebo WIC-2T – 2 porty): 

R0: 2x WIC-2T 

R1: 1x WIC-2T 

R2 a R3: 1xWIC-1T a 1x WIC-2T 

R4: 1xWIC-1T 

 

 Směrovače propojíme sériovým kabelem DTE. Dále vloţíme 8x přepínač model 

2950-24 a kaţdému přepínači připojíme 2x PC-PT. 

Dále začneme samotnou konfigurací, budeme nastavovat celkem 10 sítí, jak je uvedeno 

v Tab. 8.4. Nastavení směrovačŧ: 

R0: 

Interface - Serial/0/0/0 - IP adresa: 166.66.6.210, Subnet Mask: 255.255.255.252 

Interface - Serial/0/0/1 - IP adresa: 166.66.6.165, Subnet Mask: 255.255.255.252 

Interface - Serial/0/1/0 - IP adresa: 166.66.6.225, Subnet Mask: 255.255.255.252 

Clock Rate - 64 000 

R1: 

Interface - Serial/0/0/0 - IP adresa 166.66.6.209, Subnet Mask 255.255.255.252 

Interface - Serial/0/0/1 - IP adresa 166.66.6.169, Subnet Mask 255.255.255.252 

Interface - Fa0/0 - IP adresa 166.66.6.193, Subnet Mask 255.255.255.240 

Clock Rate - 64 000 

R2: 

Interface - Serial/0/0/0 - IP adresa 166.66.6.170, Subnet Mask 255.255.255.252 

Interface - Serial/0/0/1 - IP adresa 166.66.6.166, Subnet Mask 255.255.255.252 

Interface - Serial/0/1/0 - IP adresa 166.66.6.161, Subnet Mask 255.255.255.252 

Interface - Fa0/0 - IP adresa 166.66.6.129, Subnet Mask 255.255.255.224 

Clock Rate - 64 000 

R3: 

Interface - Serial/0/0/0 - IP adresa: 166.66.6.226, Subnet Mask: 255.255.255.252 

Interface - Serial/0/0/1 - IP adresa: 166.66.6.162, Subnet Mask: 255.255.255.252 

Interface - Serial/0/1/0 - IP adresa: 166.66.6.97, Subnet Mask: 255.255.255.252 

Clock Rate - 64 000 

R4: 

Interface - Serial/0/0/0 - IP adresa: 166.66.6.98, Subnet Mask: 255.255.255.252 

Interface - Fa/0/0 - IP adresa: 166.66.6.1, Subnet Mask: 255.255.255.192 

Interface - Fa/0/1 - IP adresa: 166.66.6.65, Subnet Mask: 255.255.255.224 

Clock Rate - 64 000 
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 Nesmíme zapomenout zaškrtnout volbu „on“ u Port Status. Dále u jednotlivých 

směrovačŧ nakonfigurujeme statické směrování podle Tab. 8.5, Tab. 8.6,  Tab. 8.7, Tab. 

8.8 a Tab. 8.9. Dále nastavíme všechny počítače staticky, podle toho v jaké byli síti, aţ 

na sít D, do které přidáme DHCP server a nastavíme ho: 

Global Setting: Gateway: 166.66.6.1 

DHCP: Default Gateway: 166.66.6.1, Start IP Adress: 166.66.6.3, Subnet 

Mask: 255.255.255.128 

FastEthernet: IPAdress: 166.66.6.2, Subnet Mask: 255.255.255.192 

 DHCP server by se mohl přidat i do sítí A, B a C a nastavil by se obdobně. 

 Po úspěšném zapojení mŧţeme vyzkoušet pingy z jednotlivých počítačŧ. 
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B. Obsah CD 

Bakalářská práce.pdf   – hlavní dokument 

PacketTracer52_setup.exe  – instalační soubor Packer Traceru 5.2 

Reseni_ulohy.pkt   – řešení úlohy v Packet Traceru 5.2 


