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Téma: Administrácia a správa operačných systémov 

Názov úlohy: Základná konfigurácia OS Linux 

Cieľ cvičenia: 
Získať základné zručnosti pri práci so systémom Linux v grafickom prostredí 
Ø Oboznámiť so základnými nastaveniami systému Linux, naučiť sa ich vyhľadávať, modifikovať 
a konfigurovať systém 
Ø Všeobecné pokyny: 
Pracujte výhradne so stanicou, ktorá Vám bude pridelená vyučujúcim 
Pred začiatkom práce si dôsledne skontrolujte funkčnosť prideleného HW 
Pri práci dôsledne dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a laboratórny poriadok 
O priebehu práce a jej výsledkoch spracujte štandardný protokol 

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. Pridelenú pracovnú stanicu nabootujte pod inštalovaným OS Linux 
2. Prihláste sa ako root s heslom tip301c01/ 
3. Zistite presné označenie a použitú verziu inštalovanej distribúcie tejto 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 

4. 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). Vykonajte kontrolu HW 
konfigurácie a nastavenia  jednotlivých komponentov z pohľadu použitej inštalácie OS Linux. 
Vykonajte kontrolu nastavení, resp. v prípade potreby zmeňte nastavenia vlastností systému podľa 
zadania. Vždy zadokumentujte príslušnú voľbu, kde ste nastavenie vykonali, resp. kontrolovali: 
a) Určte názov PC, pod ktorým sa hlási v systéme Linux 
b) Určte typ CPU 
c) Určte typ a kapacitu operačnej pamäte 
d) Určte typ grafickej karty (z pohľadu OS Linux).  
e) Skontrolujte, resp. upravte nastavenie obrazovky monitora:1024x768, far. hĺbka 24 bit 
f) Určte typ zvukovej karty 
g) Určte typ sieťovej karty (z pohľadu OS Linux).  
h) Skontrolujte, resp. upravte konfiguráciu IP protokolu:  
i) Konfigurácia IP protokolu: 

i) Statické nastavenie IP adresy, DHCP sa nepoužíva 
ii) IP adresa : 192.168.0.xxx /24 (namiesto xxx má byť použité číslo počítača, resp. číslo určené 

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

j) Určte typ inštalovanej tlačiarne 
k) Určte nastavenia charakterizujúce lokálne a národné nastavenia (národné prostredie, rozloženie 

klávesnice, časové pásmo) 
l) Vyhľadajte inštalované SW balíčky, resp. role, v ktorých môže systém pracovať (klientská 

stanica, server, typ klientskej stanice či servera) 
5. Overte pripojenie ku Internetu – zobrazte školskú stránku a stiahnite z nej šablónu protokolu. 
6. Overte či je sieťová karta aktívna a určte objem odosielaných a prijímaných dát  

(v kB/s, maximálne hodnoty – špičky, priemerné hodnoty) 
7. Zistite stav používateľov a skupín: zadefinované používateľské kontá a skupiny 
8. Pre všetkých používateľov zistite: Používateľské meno, ID používateľa, primárna skupina, 

domovský adresár, stav. Výsledok skúmania spracujte do prehľadnej tabuľky. 
a) Overte, či sa na stanici nachádza používateľ root s heslom tip301c01/ 
b) Overte, či sa na stanici nachádza používateľ student s heslom tip301c 
c) Overte, či sa na stanici nachádza používateľ studentxxx s heslom u414 

9. V prípade, ak niektorý z uvedených používateľov nie je v systéme definovaný, prípadne jeho 
konfigurácia je odlišná, konzultujte ďalší postup s vyučujúcim 

10. Určte, aké práva sú nastavené na priečinkoch 
a) /etc/ftpgroups 
b) /etc/inittab 
c) /etc/printcap  
a interpretujte, čo nastavenie v praxi znamená 

11. Určte typ a celkovú kapacitu HDD. Zistite stav a parametre partícií pripojených ku systému. 
12. Určte detaily partície určenej pre systém Windows (označenie zariadenia v systéme Linux, 

označenie disku pre DOS, typ súborového systému, veľkosť, či je partícia formátovaná, či je 
pripojená ku systému Linux); POZOR – NA NASTAVENIACH NIČ NEMENIŤ! 

13. Overte prístup zo systému Linux na partície NTFS a FAT. Overte možnosti čítania aj zápisu dát. 
14. Všetky pozorovania nastavení konfigurácie dokumentujte príslušnými screenshootmi. 
15. Overte nastavenie boot – managera. Overte poradie, v ktorom boot-manager ponúka jednotlivé 

možnosti bootovania systému. V prípade potreby opravte nastavenie boot-managera tak, aby 
primárne bol bootovaný systém Windows. 

16. O vykonaných pozorovaniach a zmenách konfigurácie systému vypracujte podrobný protokol.  
17. Pracujte v prostredí OpenOffice Writter, zo školskej stránky si stiahnite šablónu protokolu 

a spracujte ho v prostedí Open Office. Výsledný súbor (protokol) uložte vo formáte RTF na partíciu 
typu FAT na Vašom počítači a odtiaľ v závere cvičenia súbor presuňte do Vášho priečinka na serveri 
Corvex (resp. odovzdajte spôsobom, ktorý určí vyučujúci). 
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Požadovaný výstup:  
Štandardný protokol, ktorý obsahuje: 

§ základnú charakteristiku inštalovaného OS vrátane jeho aktuálnosti a HW náročnosti 
§ prehľadnú tabuľku inštalovaných HW komponentov a ich nastavení 
§ prehľadnú tabuľku inštalovaných balíčkov a ich  komponentov 
§ podrobne dokumentovaný postup kontroly systému vrátane špecifikácie volieb, v ktorých ste 

nastavenia zistili a jednotlivých krokov pri špecifikovaní inštalovanej konfigurácie 
§ 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 pri overovaní predpísaných vlastností systému a jednotlivých komponentov 
Prípadné problémy, s ktorými ste sa stretli a stručný postup ich riešenia 
Ceľkový prínos tohto cvičenia pre Vašu schopnosť pracovať v budúcnosti v úlohe správcu systémov 

 


