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Téma: Administrácia a správa operačných systémov 

Názov úlohy: Práca v systéme OS Knoppix 

Zadanie úlohy:  

1. Pracujte na pridelenom PC. Pre niektoré body zadania bude potrebné použiť vzdialený PC, 
vyučujúci určí, ktorý PC sa bude využívať na tento účel. 

2. Pre riadne splnenie úlohy budete potrebovať údaje o niektorých HW parametroch Vášho 
PC zistených diagnostickými nástrojmi pod systémom Windows. Preto si pred začiatkom 
práce celé zadanie riadne preštudujte. Poznačte si, ktoré parametre potrebujete zistiť pod 
systémom Windows. Spustite PC pod systémom Windows a vykonajte diagnostiku, resp. 
určenie potrebných parametrov.  

Pozn.: Základná inštalácia  -  Windows, IP proto: IP 192.168.20.###, maska 255.255.255.0, 
DNS 147.175.111.15, názov stanice pod Windows je Student##, pre prácu s Knoppixom použite 
Student##KNX, namiesto znaku # dosaďte reálne hodnoty podľa Vašej stanice). 
3. Všetky kroky Vašej práce, použité príkazy aj odozvy systému dôsledne protokolujte. 

Nezabudnite u každej úlohy podrobne zadokumentovať, v akom režime ste úlohu riešili 
(CLI – GUI) a aký príkaz (u CLI) alebo ponuku v menu (pre GUI) ste použili. Na 
protokolovanie použite vhodný textový editor, ktorý je súčasťou systému Knoppix. 
Pomocou tohto editora ukladajte aj všetky snímky nastavení. 

4. Počítač nakonfigurujte tak, aby bolo umožnené bootovanie z CD/DVD mechaniky a aby 
bola táto mechanika použitá ako primárny zdroj pre bootovanie systému. 

5. Použite pridelené CD a nabootujte systém Knoppix. Pre grafické rozhranie použite 
defaultnú konfiguráciu. 

6. Ak sa grafické rozhranie nespustilo automaticky, spustite si grafické rozhranie príkazom 
StartX. 

7. Zistite, v akej verzii Knoppix pracujete. Určte verziu jadra operačného systému. Určte 
systém použitý pre grafické rozhranie a jeho verziu.  

8. Prihláste sa ako root, zmeňte heslo roota na jablko 

9. Zmeňte názov počítača na Student##KNX (namiesto ## uveďte číslo Vášho PC - v zmysle 
poznámky v úvode) 

10. Nakonfigurujte parametre IP protokolu pre sieťové rozhranie Ethernet tak, aby sa zhodovali 
s konfiguráciou IP protokolu použitej v základnej inštalácii OS na Vašej stanici. Zásadne 
nepoužívajte automatické prideľovanie IP adresy!  

11. Nakonfigurujte prepínanie klávesníc na hlavnom paneli tak, že prepínanie bude prebiehať 
medzi klávesnicami US a SK–qwertz. 

12. Zobrazte aktuálnu konfiguráciu IP protokolu na všetkých sieťových rozhraniach. Na 
zobrazenie použite vhodný príkaz v rozhraní shell. 



Zbierka úloh pre cvičenia  Tematický celok:  Administrácia a správa OS 
 Sieťové technológie  Téma cvičenia:  OS Knoppix  
 Telekomunikácie a počítačové siete 
 Administrácia počítačových systémov  
 

Ing. Jaromír Tříska 2/3 SPŠE Piešťany, 2015 
 

13. Overte, že lokálny firewall je nakonfigurovaný tak, aby umožňoval nefiltrovanú 
komunikáciu v smere upstreamu aj downstreamu. V prípade potreby upravte jeho 
konfiguráciu. 

14. Zistite si typ inštalovanej sieťovej karty Ethernet tak, ako ju identifikuje Knoppix. Zistite, 
aké parametre IRQ a I/O používa rozhranie Ethernet v systéme Knoppix. Porovnajte  
tieto hodnoty s hodnotami, ktoré pre toto sieťové rozhranie používa Windows (porovnajte 
s poznačenými hodnotami). Zistite, či karta používa technológiu DMA. 

15. Zistite, aké komunikačné rýchlosti podporuje Váš počítač so systémom Knoppix pre prípad 
použitia interface siete Token Ring. Zistite, či Vami používaný systém Knoppix podporuje 
použitie komunikačných protokolov SLIP, PPP, HDLC. 

16. Vykonajte test dostupnosti vybraných uzlov siete: gateway, server Corvex, školská stránka, 
server Infovek. V prípade, ak niektorý test dostupnosti bude neúspešný, informujte 
vyučujúceho a postupujte štandardným spôsobom pri riešení problémov v sieťovom 
pripojení. 

17. Po úspešnej realizácii všetkých testov dostupnosti nakonfigurujte firewall tak, aby Váš uzol 
neodpovedal na dopyt protokolu ICMP. Overte, že pri pokuse o test dostupnosti Vášho uzla 
z iného PC nebude tento cieľ odpovedať. 

18. Vykonajte základnú HW diagnostiku PC, identifikujte hlavné komponenty a ich hlavné 
parametre: 

a. CPU - Typ procesora, model, takt, prítomnosť/neprítomnosť FPU, kapacita cache 

b. Operačná pamäť - kapacita, voľná fyzická RAM, či je dostupná SWAP memory a 
jej kapacita a obsadenie 

c. I/O porty a IRQ vektory, ktoré používa: grafická karta, jednotka na prácu s veľkými 
desatinnými číslami (matematický koprocesor), rozhrania na komunikáciu s diskami 

d. Diskové a iné úložné zariadenia, ich pomenovanie v systéme Knoppix, typ, veľkosť, 
percento obsadenia a body v adresárovej štruktúre, v ktorých sa zariadenie pripája 
ku systému Knoppix 

e. Diskové partície a ich hlavné parametre. 

19. Postupne overte možnosť práce s jednotlivými diskovými úložnými zariadeniami a ich 
partíciami. Určte, ktoré máte prístupné v režime iba na čítanie, ktoré máte dostupné 
v režime zápisu a na ktoré nemáte žiaden prístup. 

20. Namountujte ku systému Knoppix partíciu FAT32 na HDD na Vašom PC. V priečinku 
Triedy vytvorte priečinok CV_Knoppix. Tento priečinok ďalej budete využívať ako Váš 
pracovný. Do tohto priečinka si uložte záznam o Vašej práci. 

21. Aktuálnu konfiguráciu systému si uložte do Vášho pracovného priečinka. Aktualizujte 
tento súbor pri každej zmene konfigurácie. 

22. Na HDD vytvorte SWAP FILE s veľkosťou 256 MB( v prípade ak na partícii je k dispozícii 
menej ako 256 MB, príp. HDD vôbec nedisponuje FAT partíciou, upovedomte 
vyučujúceho a pokračujte podľa jeho pokynov). Overte, že v systéme správy RAM sa 
objavil swapovací priestor. 
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23. Aktivujte na Vašom PC server, ktorý umožní vzdialenú správu Vášho počítača 
prostredníctvom bezpečného pripojenia (bez rizika zneužitia odchytených paketov). Heslo 
pre službu vzdialeného prístupu bude Jablk0 

24. Overte správnu funkciu vzdialenej správy tak, že z určeného PC sa prostredníctvom 
nástroja Putty prihlásite ku Vášmu PC. Úspešné prihlásenie dokladujte zobrazením 
aktuálnej konfigurácie IP protokolu na Vašej stanici a príslušným screenshootom. 

25. Pri prístupe prostredníctvom vzdialenej správy spustite z Vami nakonfigurovaného PC 
diagnostiku dostupnosti nasledovných uzlov: 

G IP Vášho PC, ktorý používate ako klienta služby pre vzdialený prístup 
G default gateway 
G server Corvex 
G IP 8.8.8.8 
G www.infovek.sk (použite pre test doménovú adresu). 

26. Vráťte sa na svoj konfigurovaný PC a ďalšie body zadania už budete plniť na tomto PC 

27. Deaktivujte funkciu servera vzdialenej správy 

28. Spustite Web klient Konqueror a zobrazte stránku PK INFO 

29. Spustite Web klient Mozilla a zobrazte stránku PK INFO 

30. Porovnajte úspešnosť a kvalitu zobrazenia stránky na rôznych prehliadačoch. 

31. Spustite klienta služby FTP v prostredí shell. Pripojte sa ku FTP serveru na serveri Corvex, 
použite prihlasovacie údaje: user: jano, pwd: b0r0 

32. Nastavte si domovský priečinok užívateľa jano na FTP serveri ako aktuálny a uploadujte do 
tohto priečinka Váš súbor s poznámkami. 

33. Spustite pod systémom Knoppix software na odchytávanie a analýzu paketov v sieti. 
Overte, či ho máte správne nakonfigurovaný a či správne funguje. 

34. Spustite program na odchytávanie paketov a postupne aktivujte služby: ICMP, HTTP, FTP, 
SSH (pre ssh potrebujete použiť vzdialený prístup).  
Zachyťte pakety uvedených služieb a analyzujte ich.  Špecifikujte rozhodujúce parametre 
jednotlivých relácií, netreba sa púšťať do detailnej analýzy paketov. 

35. Aktivujte filtrovanie paketov typu TCP na firewalle – obojsmerne - a dokladujte na výpise 
zachytených paketov, že pakety tohto typu prestanú byť doručované.  

36. Podrobný záznam o Vašej práci spracujte vo vhodnom programe pre kancelársku prácu, 
ktorý je integrovaný v systéme Knoppix a uložte tento súbor vo formáte kompatibilnom s 
MS Office (použite buď formát .doc, alebo formát .rtf ; nepoužívajte .docx, .odt ani iné 
neštandardizované formáty).  

37. Po splnení všetkých bodov zadania a ukončení práce zavolajte vyučujúceho na kontrolu, 
uveďte PC aj pracovisko do pôvodného stavu a ukončite prácu. 

http://www.infovek.sk

