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Závìreèná zpráva
Laboratoø pro praktickou výuku
Tento grant je souèástí dlouhodobého projektu budování laboratoøe pro
praktickou výuku na katedøe informatiky.
V roce 1999 jsme po¾ádali vedení FEI o nanèní pøíspìvek na vybudování
a vybavení laboratoøe. Vzhledem k celkové nanèní nároènosti projektu nám
vedení fakulty pøíslíbilo pouze èást po¾adovaných prostøedkù. O dal¹í èást
prostøedkù jsme se rozhodli ucházet v grantové agentuøe a vedení fakulty
nás pøi podávání návrhu na tento projekt podpoøilo.

První etapa realizace a vyu¾ití
První èást nanèních prostøedkù, asi 400 tisíc Kè jsme obdr¾eli ji¾ v roce
1999 a první èást realizace projektu jsme zaèali øe¹it ji¾ o prázdninách pøed
zimním semestrem 1999.
Pro realizaci jsme se rozhodli vyu¾ít místnost, kde jsme doposud mìli
terminálovou uèebnu - místnost G317.
Pracovní místa se stoly byly vybaveny vlastními rozvody elektrické sítì
a strukturovanou kabelá¾í pro poèítaèové sítì. Na ka¾dé pracovní místo pøipadají dvì zásuvky RJ45, které se scházejí v rozvadìèi. Rozvody odpovídají
i po¾adavkùm pro vysokorychlostní sítì. Celý rozvod je nezávislý na zbytku
sítì ¹koly a konkrétní zapojení si mù¾eme volit pøesnì podle potøeby.
Strukturovaná kabelá¾ nám dovoluje vyu¾ívat libovolné sí»ové technologie vèetnì mo¾ností propojování prostøednictvím telekomunikaèní sítì ISDN.
Na technologie ISDN a Ethernet jsme zamìøili dal¹í vybavování laboratoøe.
Vedle strukturované kabelá¾e jsme ponechali i star¹í rozvod koaxiálním
kabelem a v poèítaèích na jednotlivých pracovi¹tích máme dvì sí»ové karty
Ethernet - jedna pro koaxiální kabel a druhá pro UTP.
Zakoupili jsme jeden osciloskop a digitální analyzátor do PC, univerzální
programátor, vývojové kity pro mikroprocesory PIC 16F84, multimetry, logické sondy, nepájivá kontaktní pole a dal¹í vybavení.
Technické prostøedky jsme vyu¾ili ji¾ v letním semestru 2000 pøi výuce
Poèítaèových sítí a Èislicových poèítaèù. Prostøedky také vyu¾ili studenti
pátého roèníku pøi realizaci svých diplomových prací.
V této dobì ¹lo napø. o úlohy: komunikace mikroprocesoru s periférními
obvody, komunikace po sériové lince mezi PC a mikrokonrolerem V poèítaèových sítích pak vytváøení samostatných fyzických segmentù a tvorba
software pro jejich propojení - mosty, smìrovaèe a praktické pokusy se smìrovacími protokoly.

Pro práci vyu¾íváme star¹í poèítaèe PC s OS Linux a MS-DOS se vzdáleným zavádìním OS.

Druhá etapa
Pøidìlení nanèních prostøedkù FRV© na¹emu projektu na jaøe 2000 nám
umo¾nilo dovybavit laboratoø dal¹ími pøístroji a pomùckami.
Pro propojení lokální sítì a celo¹kolské sítì jsme zakoupili pøepínaè Cisco
Catalyst 2900 XL Enterprise Edition umo¾òující efektivní pøipojení na páteøní sí» ¹koly uplinkem 100Mbps. Podpora virtuálních sítí v tomto pøepínaèi
dovoluje vyuèujícímu dynamicky vytváøet kon gurace výukových sítí oddìlených od sítì ¹koly.
Dále byly z prostøedkù ¹koly nakoupeny dvì pasivní ISDN karty do PC
a na uèebnu pøivedena pøípojka ISDN v kon guraci prodlou¾ené sbìrnice. V
souèasné dobì jsou s pou¾itím tìchto karet øe¹eny diplomové práce zamìøené
na monitorování provozu v D kanálu sítì ISDN.
Pro úèely výuky propojování poèítaèových sítí prostøednictvím komutovaných digitálních telekomunikaèních sítí byly poøízeny dva routery ISDN
Vigor 2000 a Vigor 2200. Tyto routery budou v dobì mimo výuku rovnì¾
slou¾it pro zaji¹tìní pøístupu diplomantù a zamìstnancù ¹koly do ¹kolní sítì.
Jako levná ukázka mo¾ností a zpùsobu propojování poèítaèových sítí pomocí
klasických telefonních linek byly poøízeny dva modemy US Robotics s podporou V.34 a V.90. Tyto modemy budou takté¾ vyu¾ívány v úlohách cvièení
pøedmìtu Poèítaèové sítì I.
Zakoupili jsme jeden pøenosný pamì»ový osciloskop Tektronix, s jeho¾
vyu¾itím budou zaøazeny mìøící úlohy zamìøené na sledování prùbìhu signálù na médiu a mìøení latence sí»ových prvkù v rùzných re¾imech.
Dále jsme zakoupili jeden univerzální programátor LabProg48, pou¾itelný pro programovaní pamìtí EPROM, EEPROM, mikroprocesorù rùzných typù, hradlových polí a pod. Jeho hlavní vyu¾ití je ji¾ dnes pøevá¾nì
pro diplomanty.
Pro laboratorní úlohy na jednotlivých pracovi¹tích jsme si postavili vlastní
neregulovatelné zdroje stejnosmìrného proudu 5/12V 1A. Toto øe¹ení bylo
výhodnìj¹í ne¾ zakoupení zdrojù od jiného dodavatele.
Z prostøedkù grantu jsme zakoupili i odbornou literaturu týkajících se
pøepínaných sítí a smìrování s pou¾itím protokolù tøídy EGP, monolitických
mikropoèítaèù a operaèních systémù.
V souèasné dobì je¹tì dokonèujeme výrobu zaøízení pro UV osvìtlení
fotocitlivých desek pro plo¹né spoje.

Tøetí etapa
Poøizováním prvkù pro výuku poèítaèových sítí na bázi Ethernetu a sítí s
pøepínáním paketù bylo znaènì ovlivnìno zaèlenìním na¹í fakulty do pro-

gramu Cisco Networking Academy, v rámci nìho¾ bylo v kvìtnu 2000 pøi
FEI V©B zøízeno akademické regionální ¹kolící centrum tohoto programu.
Jedná se o neziskový program rmy Cisco urèený pro akademickou sféru,
orientovaný na výuku poèítaèových sítí s dùrazem na praktickou výuku. V
rámci tohoto programui obdr¾ela na¹e ¹kola zdarma sí»ové prvky v celkové
hodnotì cca 500 000,- Kè. Jedná se o ètyøi smìrovaèe C2501, jeden smìrovaè C2514 a dva pøepínaèe C1900. Tuto sadu bylo zapotøebí doplnit nìkolika
drobnými prvky - ètyømi rozboèovaèi (hub) a nìkolika transceivery AUI pro
kroucenou dvoulinku, koaxiální kabel a optické multimodové vlákno. Èást
tohoto zaøízení byla zaji¹tìna ze sponzorského daru rmy Alfa mikrosystémy
s.r.o.
Sí»ové prvky byly uspoøádány do poøízených rozvadìèù a v souèasnosti je
budována ukázková sestava zahrnující patch panely, zásuvky a ostatní prvky
strukturované kabelá¾e, na které se studenti nauèí pracovat v podmínkách
odpovídajících realitì souèasné praxe. Dále byly poøízeny dva jednoduché
testery této kabelá¾e.
Pøínosem zaèlenìní fakulty do programu CNA bylo rovnì¾ získání multimediálních studijních materiálù vypracovaných rmou Cisco Systems zamìøených na výuku v praxi aktuálnì pou¾ívaných sí»ových technologií.

Typové úlohy øe¹ené v jednotlivých pøedmìtech
1. Poèítaèové sítì
•
•
•
•
•

•

Programování software emulujícího smìrovaè (router) a jeho testování v prostøedí výukové polygonální sítì
Programování software emulujícího most (bridge) a jeho testování
v prostøedí výukové polygonální sítì
Sledování provozu na D kanále sítì ISDN.
Ovládání modemu pomocí AT jazyka. Propojování sítí telefonními linkami s pou¾itím modemu.
Praktické ukázky funkce aktivních sí»ových prvkù: smìrovaèe,
mostu, koncentrátoru (hub). Zpùsoby základní kon gurace tìchto
aktivních prvkù.
Sledování provozu v síti pomocí paketového analyzátoru. Analýza
PDU jednotlivých protokolù.

2. Èíslicové poèítaèe
•
•
•

Komunikace mikroprocesoru s periférními obvody, napø. 8255.
Komunikace mezi mikroprocesory.
Realizace elektronického klíèe mikroprocesorem.

•

Realizace logických obvodù pomocí programovatelných hradlových polí.

3. Strojovì orientované jazyky
•
•
•
•

Komunikace mikroprocesoru s PC.
Pøíjem a zpracování IR signálu.
Mo¾nosti pøipojení a ovládání periférií PC.
Vyu¾ití karty s 8255 do ISA sbìrnice k ovládání periférií.

4. Cisco Networking Academy
•
•
•
•
•
•

Kon gurace routerù pro protokoly TCP/IP a IPX/SPX.
Mìøení latence hubu a pøepínaèe v rùzných pøepínacích re¾imech.
Sledování provozu na spojové vrstvì OSI RM pomocí osciloskopu:
signály na Ethernetu a rozhraní V.35.
Propojování lokálních sítí pomocí ISDN
Mìøení parametrù strukturované kabelá¾e.
Simulace propojení prostøednictvím sítì Frame Relay.

Závìr
Prostøedky získané z grantu pøispìly k rozvoji laboratoøe pro praktickou
výuku a celý projekt pøekraèuje pùvodní zámìry, a to nejen v ¹íøce realizace,
ale i v zapojení vìt¹ího mno¾ství lidí, ne¾ se pùvodnì oèekávalo. Celkem se
na realizaci a vyu¾ívání podílí ze strany zamìstnancù asi deset osob.
Ze strany studentù vyu¾ívají laboratoø pøevá¾nì studenti tøetího a ètvrtého roèníku, diplomati a studenti CNA v¹ech fakult. Laboratoø také vyu¾íváme i v dal¹ích pøedmìtech, jako napø. Strojovì orientované jazyky a
Operaèní systémy.

