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Úloha: Overenie vzájomnej konektivity počítačov v sieti 
peer-to-peer s inštalovanými systémami Windows 98 na 
routovanej sieti 
Úloha pozostáva z čiastkových úloh: 
Ø Kontroly správnej konfigurácie sieťových protokolov na stanici 
Ø Zistenia možností vyhľadávania počítačov v sieti a podmienok vzájomnej konektivity 
Ø Kontroly konektivity medzi stanicami pripojenými na rôzne segmenty IP siete 
Ø Vytvorenia prepojenia cez sieťové disky a práca v sieťovom prostredí cez príkazový 

riadok MS DOS  
Ø Zadokumentovania výsledkov práce 

Zadanie: 
 

1. Spustite stanice Student02, Student08, Student014. Overte, či tieto stanice majú 
inštalovaný OS Win98. Stanice St02 a St014 budú pripojené na sieť 
194.160.100.192/255.255.225.224 GW 194.160.100.193 (coax), stanica St08 bude 
pripojená na sieť 192.168.0.0/255.255.255.0 GW 192.168.0.1 (UTP). Skontrolujte 
nastavenie TCP/IP protokolu na týchto staniciach a v prípade, že nastavenie nesúhlasí, 
vykonajte nápravu. IP adresy staníc konzultujte s vyučujúcim. 

2. Overte konektivitu staníc v rámci školskej LAN siete pripojením do siete Novell 
Netware pripojením ku serveru Mentor (účty Student2, Student8, Student14), 
pripojením ku priečinku Kontakt na serveri Corvex (heslo PD),  aj konektivitu do 
Internetu pripojením na WEB stránku Infoveku www.infovek.sk. 

3. Vykonajte dôslednú kontrolu sieťových nastavení: Inštalovaní klienti, inštalované 
protokoly, nastavenie protokolov, zdielané priečinky a vlastnosti zdieľania. Osobitne 
overte, či na každej stanici St02, St08, St014 je priečinok Kontakt zdielaný na plný 
prístup pod heslom 414, prípadné nezrovnalosti odstráňte. Ďalšie zistené zdielania a 
ich prípadné úpravy konzultujte s vyučujúcim. Všetky zistené údaje aj vykonané 
úpravy zaprotokolujte. 

4. Cez službu "Okolní počítače" (resp. Počítače v sieti, Network Neighthood) zistite stav 
nájdených počítačov vo Vašej pracovnej skupine (Students). Zaprotokolujte stav 
zobrazovaných počítačov, zistite fyzicky nakoľko korešponduje stav zobrazovaných 
staníc so skutočnosťou (tzn. ktoré stanice zo skupiny Students sú skutočne prihlásené 
do siete a porovnajte to s tým, ktoré sa reálne zobrazujú). Vysvetlite príčiny 
rozdielneho zobrazovania pripojených staníc v skupine Students. 

5. Overte vzájomne konektivitu medzi St02, St08, St014 pripojením ku priečinkom 
Kontakt a zápisom textového súboru s názvom kontrola_konekt_xx_yy.txt (kde xx je 
číslo vzdialenej stanice, ktorá sa pripojila po sieti ku Kontaktu a yy je číslo tej stanice, 
kde sa nachádza "navštívený" kontakt. Príklad: Zo stanice Student08 otvoríte kontakt 
na stanici Student02 - v kontakte stanice Student02 vytvoríte textový súbor s názvom 
kontrola_kontakt_08_02.txt). Textový súbor bude obsahovať text popisujúci 
overovanú reláciu, presný dátum, čas a podpis autora vytváraného súboru. 

6. Stanice, ktoré sa nezobrazia v mape počítačov pracovnej skupiny, vyhľadajte a 
pripojte cez službu Hľadať - Počítač (Search - Computer) a zadaním jeho mena 
(pozor na presné zadanie mena!). Ak sa počítač nedá vyhľadať ani cez zadanie mena, 
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skúste počítač vyhľadať a pripojiť zadaním jeho IP adresy. Reakcie systému na 
vyhľadávanie a pripájanie počítačov v sieti dôsledne protokolujte. 

7. Priečinky Kontakt na vzdialených staniciach pripojte ako sieťové disky M a N. 
Nezadávajte opätovné pripojenie sieťových diskov po štarte Windows. 

8. Prejdite do režimu príkazového riadku  MS DOS a overte prístup na sieťové disky pod 
DOS-om, resp. pod Norton Commanderom. Úspešný prístup dokladujte zápisom do 
vytvorených textových súborov kontrola_konekt_xx_yy.txt. Vykonané operácie aj 
odozvy systému zaprotokolujte. 

9. Odpojte sieťové disky M a N, prípadné ďalšie vykonané zmeny konzultujte s 
vyučujúcim a stanicu uveďte do stavu podľa pokynov vyučujúceho. Ukončite prácu 
s počítačmi St02, St08 a St014.  

10. Čiastkové protokoly obslúh jednotlivých staníc spracujte  do jediného spoločného 
komplexného protokolu. 

Potrebné pomôcky: 
Stanice Student02, Student08, Student014 s OS Win98 
Pripojenie ku sieti UTP aj coax 
Prístup na server Corvex - priečinok Kontakt. 
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