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Téma: Administrácia a správa operačných systémov 

Názov úlohy: Inštalácia OS Linux 
Úloha pozostáva z čiastkových úloh: 
Ø Vyhľadania hlavných parametrov predloženej distribúcie a verzie OS Linux 
Ø Vyhľadania dokumentácie ku príslušnej verzii Linuxu 
Ø Vykonania inštalácie OS Linux na určenom PC 

Cieľ cvičenia: 
Oboznámiť žiakov s rôznymi distribúciami OS Linux a ich parametrami. Prakticky naučiť žiakov 
inštalovať tento OS a konfigurovať jeho hlavné parametre. 

Teoretický úvod 
Operačný systém a jeho úloha vo výpočtovom systéme 
Hlavné druhy vlastností operačných systémov a rozdelenie operačných systémov podľa týchto kritérií 
Základné rodiny operačných systémov, používaných na osobných počítačoch a ich vlastnosti 
Špecifikácia vlastností OS z rodiny UNIX/Linux 
Základné pravidlá pri inštalácii a konfigurácii OS 

Zadanie úlohy:  
1. Pracujte na pridelenom PC. Pred začiatkom práce overte správnu funkčnosť PC jeho spustením 

pod OS Windows. Zistite a zadokumentujte základné HW údaje o pridelenej zostave (typ CPU, 
typ a kapacita operačnej pamäti, typ grafickej karty, typ sieťovej karty, typ zvukového rozhrania, 
kapacita HDD, rozloženie a veľkosť diskových oddielov, voľné miesto na určenom diskovom 
oddieli) 

2. Zistite distribúciu a použitú verziu predloženej inštalácie Linux. Na Internete si vyhľadajte 
základné informácie o dostupných inštaláciách OS Linux a o ich vlastnostiach. Zhodnoťte 
aktuálnosť predloženej inštalácie a jej zaradenie do systému distribúcií. Zhodnoťte vhodnosť 
predloženej inštalácie pre HW pridelenej pracovnej stanice.Výsledky skúmania dôsledne 
zaprotokolujte 

3. Vykonajte základnú konfiguráciu PC tak aby bolo možné systém zaviesť z inštalačného média 
4. Na zadanom PC nainštalujte systém LINUX z predloženého inštalačného média: 

Spustite zavedenie systému z predloženého inštalačného média, nasledovne spustite 
inštaláciu z predloženého inštalačného média. Pri inštalácii sa riaďte 
konfiguračnými údajmi uvedenými v prílohe 

5. Určte, na ktorej diskovej partícii je inštalovaný OS Linux a na ktorej partícii sa nachádza OS 
Windows, a ako tieto partície označuje vo svojom systéme inšalovaný Linux 

6. Nastavte, aby pri štarte počítača bol nastavený ako predvolený operačný systém Windows a aby 
systém čakal na voľbu systému užívateľom 10 sec. 

7. Po ukončení inštalácie overte správnosť funkcie jednotlivých inštalovaných komponentov 
(správny priebeh štartu systému v súlade so zadaním, správna funkcia jadra OS, periferných 
zariadení, grafického subsystému, správna funkcia siete a prístup ku Internetu, správna funkcia 
definovaných používateľov- prihlásenie používateľov, funkčnosť inštalovaných balíčkov  
– napr. komponentov Open Office a ďalších). 

8. V prípade pochybností alebo problémov konzultujte konfiguračné nastavenia s vyučujúcim 
9. Priebeh inštalácie, použité konfiguračné nastavenia  a jednotlivé kroky dôsledne protokolujte 
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Príloha ku zadaniu: 
Konfiguračné údaje inštalácie: 

§ Voľba jazyka: Slovenčina 
§ Klávesnica: QWERTZ 
§ Krajina: Slovensko 
§ Časová zóna: Bratislava 
§ Myš typu : USB/PS2 (v prípade použitia iného rozhrania pre myš nadefinujte správne 

rozhranie) 
§ Tlačiareň: neinštalovať 
§ Zvuková karta: ICH4-845G/GL AC’97 
§ Sieťová karta: ethernet-LAN eth0: Realtek 8139, sieťová karta sa aktivuje pri štarte systému 

 
§ Úroveň bezpečnosti: Štandardná 
§ Bezpečnostný administrátor: root 
§ Heslo administrátora: tip301c01/ 
§ Voľba diskového oddielu:Pre inštaláciu použiť existujúce oddiely, výber konkrétneho 

oddiela určí vyučujúci, zvolený oddiel musí obsahovať cca 12 GB diskového priestoru; typ 
súborového systému bude ext2 (resp. ext3), pred inštaláciou systému treba vykonať kontrolu 
zvoleného oddielu a jeho formátovanie. 

 
Výber inštalovaných balíkov: 

§ Balíčky nástrojov pre pracovnú stanicu: 
o Kancelárska pracovná stanica 
o Multimediálna pracovná stanica 
o Klientská stanica v lokálnej sieti 
o Klientská stanica s prístupom ku internetu 
o Stanica s možnosťami konfigurácie nastavení 
o Nástroje konzoly 
o Nástroje pre vývoj programov 
o Balík dokumentácie ku zvolenej inštalácii 

§ Balíčky nástrojov pre stanicu v úlohe servera: 
o WEB server 
o FTP server 
o databázový server 
o sieťový server 

 
§ Grafické prostredie: KDE – pracovná stanica 

Konfiguračné nastavenia inštalácie: 
§ Okrem root treba nadefinovať používateľov: 

o student, skupina users, pwd: tip301c, bez automatického prihlásenia 
o student_xxx (namiesto xxx použite číslo počítača, resp. číslo určené vyučujúcim), skupina 

users, pwd u414, bez automatického prihlásenia 
§ automatické prihlasovanie pre niektorého používateľa - nepoužiť 
§ Inštalácia zavádzača – na 1. sektor disku MBR 
§ Inštalácia grafického rozhrania: 

o Grafická karta : ATI Radeon (v prípade potreby určí typ grafickej karty vyučujúci) 
o Rozlíšenie : 1024x768 
o Farebná hĺbka :24 bitov 

 



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

Ing. Jaromír Tříska 3/6 SPŠE Piešťany, 2013 

§ Automatické sťahovanie aktualizácií: nepoužívať 
 
Konfigurácia sieťových nastavení: 

§ Názov počítača v sieti: STxxx_LNX 
§ Názov počítača pri nulovej konfigurácii: LNX0 
§ Proxy server sa nepoužíva 
§ Sieťová karta je Realtek 8139 (v prípade potreby určí typ sieťovej karty vyučujúci) 
§ Konfigurácia IP protokolu: 

o Statické nastavenie IP adresy, DHCP sa nepoužíva 
o IP adresa : 192.168.0.xxx /24 (namiesto xxx použite číslo počítača, resp. číslo určené 

vyučujúcim) 
o Gateway: prvá možná adresa rozhrania v sieti 
o DNS server 1 192.160.100.2 
o DNS server 2 147.175.111.15 

Požadovaný výstup:  
Štandardný protokol, ktorý obsahuje: 

§ základnú charakteristiku inštalovaného OS vrátane jeho aktuálnosti a HW náročnosti 
§ prehľadnú tabuľku inštalovaných balíčkov a ich  komponentov 
§ podrobne dokumentovaný postup inštalácie vrátane volieb jednotlivých krokov pri 

konfigurácii 
§ výsledky overenia funkčnosti inštalovanej distribúcie 
§ technickú dokumentáciu ku príslušnej distribúcii získanú zo zdrojov na Internete  

(postačí link) 
V závere zhodnoťte: 
Vaše doterajšie skúsenosti so systémom Linux, prípadne špecifikujte distribúcie, s ktorými ste doteraz 
pracovali a Vaše skúsenosti s nimi. porovnajte Vám známe distribúcie s distribúciou, ktorú ste použili na 
tomto cvičení 
Úspešnosť inštalácie, výsledky overenia funkčnosti Vašej inštalácie a jednotlivých komponentov 
Prípadné problémy, s ktorými ste sa pri inštalácii a konfigurácii systému stretli a stručný postup ich 
riešenia 
Ceľkový prínos tohto cvičenia pre Vašu schopnosť pracovať v budúcnosti v úlohe správcu systémov 

 


