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Téma: Operačné systémy - konfigurácia prístupov so skupinovým 
nastavením prístupových práv 

Názov úlohy:  

Realizácia malej siete peer-to-peer so zdieľaním a skupinovým nastavením prístupových 
práv a s konfiguráciou PC ako malého routera 
Komplexná úloha var. 1: Zapojenie malej siete, konfigurácia IP protokolu v sieti, nastavenie 
skupinového prideľovania prístupových práv v peer-to-peer sieti, nastavenie routovania medzi 
vytvorenou malu sieťou a školskou sieťou. Využitie PC s OS Windows v úlohe routera. 

Úloha pozostáva z čiastkových úloh: 
Ø Opakovania teórie o vlastnostiach operačných systémov, s dôrazom na viacužívateľské operačné systémy 
Ø Opakovania metód nastavenia prístupových práv – spoločné riadenie prístupu  
Ø Opakovania vlastností siete peer-to-peer a praktické nastavenie skupinovej konfigurácie prístupových 

práv v systémoch rodiny Windows  
Ø Základnej diagnostiky HW PC, diagnostiky NIC a konfigurácie IP protokolu 
Ø Konfigurácie PC vybaveného dvoma NIC  v úlohe smerovača 
Ø Konfigurácie smerovacích tabuliek PC 

Teoretický úvod:  

Žiak musí z teoretickej prípravy ovládať nasledovné pojmy a súvislosti: 

& Základné komponenty PC zostavy, hlavné parametre, diagnostika 
& Operačné systémy, vlastnosti a druhy operačných systémov 
& Siete peer-to-peer, ich vlastnosti a konfigurácia 
& Metodika návrhu IP adresnej schémy, určenie vhodného subnettingu podľa zadaných podmienok 
& Konfigurácia IP protokolu na PC s OS Windows – rôzne verzie  
& Princíp skupinového prideľovania prístupových práv, praktická konfigurácia na PC s OS 

Windows, režimy Zjednodušené zdielania na Win XP, Skupinové prideľovanie prístupových 
práv u Win 98 

& Princíp smerovania paketov na sieťovej vrstve, smerovacia tabuľka 
& Úprava smerovacej tabuľky na routeri, úprava smerovacej tabuľky na PC  
& Úprava Registry na PC s OS Windows pre povolenie smerovania paketov 
& Správny postup pri zapájaní fyzickej vrstvy siete s využitím rôznych druhov kabeláže 
& Overenie konektivity medzi uzlami siete na úrovni linkovej vrstvy, sieťovej vrstvy a aplikačnej 

vrstvy 
& Metodika riešenia problémov s konektivitou medzi uzlami siete, overenie konektivity na rôznych 

vrstvách modelu OSI 

Žiak spracuje teoretický úvod samostatne na základe uvedených tém a pojmov  

Cieľ cvičenia: 

1. Tvorivo aplikovať poznatky z viacerých tém správy systémov a návrhu siete 
2. Prakticky precvičiť proces návrhu malej siete, jej realizácie od fyzickej vrstvy, cez IP adressing, routing, 

nastavenie prístupových práv a troubleshooting 
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3. Upevniť si zásady vedenia správnej dokumentácie pri riešení komplexnej úlohy 

Zadanie úlohy:  

1. Dôkladne si pred začiatkom práce preštudujte celé zadanie. Ujasnite si, ktorébody zadania sa týkajú 
priamo Vás, a ktoré body zadania budú plniť Vaši spolužiaci. Ujasnite si úlohy v rámci celej skupiny. 
Ujasnite si pravidlá vzájomnej komunikácie a koordinácie práce. 

2. Pracujte na pridelenom pracovisku. Overte úplnosť pridelenej PC zostavy, potrebný materiál (kabeláž, 
intermediary prvky) a funkčnosť pridelených zariadení. 

3. Vykonajte základnú diagnostiku pridelenej PC zostavy a jej konfigurácie (procesor – typ, parametre, 
RAM – kapacitu, parametre, HDD – kapacitu, rozdelenie na partície, hlavné parametre partícií,  sieťové 
rozhranie  - počet a typ rozhraní, MAC adresy, pridelené prostriedky na komunikáciu so zbernicou, úplná 
konfigurácia IP protokolu na jednotlivých rozhraniach), verzia a funkčnosť inštalovaného operačného 
systému.  

4. Pre operátora PC ST 112: Okrem základnej HW diagnostiky vykonajte podrobnú diagnostiku sieťových 
rozhraní. Určte: 

a. Typy a MAC adresy jednotlivých kariet, ich hodnoty IRQ a I/O parametre 
b. Priraďte tieto hodnoty fyzicky ku kartám (ktorá karta je umiestnená v pozícii „hore“ a ktorá je 

v pozícii „dole“ z pohľadu skrinky PC) 
c. Priraďte fyzické karty (umiestnenie v skrinke „hore“, „dole“) ku ich reprezentácii pri výpise 

IPCONFIG v CMD (ktorá je označená ako 1. sieť. a ktorá je označená ako 2. sieť) 
d. Priraďte fyzické karty (umiestnenie v skrinke „hore“, „dole“) ku ich ikonám v „Device manager“ 

a v „Správca siete“ v grafickom režime. 
5. Pre všetkých operátorov: Po dokončení diagnostiky na všetkých PC siete počítače vypnite a inštalujte 

fyzickú vrstvu siete. 
G Pozn.: Pozor! Akékoľvek zásahy do HW – zapájanie či odpájanie zariadení, inštaláciu 

kabeláže siete a pod. vykonávajte zásadne pri vypnutých zariadeniach! 

6. Inštalujte fyzickú vrstvu siete, pri inštalácii je potrebné postupovať koordinovane s ďalšími študentami, 
ktorí sa podielajú na plnení komplexnej úlohy, ale každý zodpovedá predovšetkým za svoju časť siete.  

a. Pracovné stanice ST06 a ST 112 budú vzájomne prepojené zbernicovou topologiou s využitím 
tenkého Ethernetu (coax), ako uzlový člen (intermediary prvok) použite HUB D-LINK DE-816 
TP. Tento HUB disponuje portom na pripojenie kabeláže typu 10-BASE 2.  

b. Pracovné stanice ST049, ST 201, PC ST 810, PC ST 825 budú pripojené k tomuto HUB-u 
prostredníctvom TP kabeláže.  

c. Dbajte na vhodnosť použitých káblov a ich správne zapojenie. V prípade pochybností vykonajte 
kontrolu, resp. meranie kábla vhodnou metódou. 

d. Stanica PC ST 112 Bridge bude pôsobiť ako smerovač medzi školskou sieťou a Vami vytvorenou 
vnútornou sieťou. 

7. Do protokolu zakreslite podrobnú fyzickú topológiu aj podrobnú logickú topológiu Vašej siete. V prípade, 
ak vyučujúci na základe aktuálnej situácie modifikuje topológiu siete rozdielne od topológie uvedenej 
v zadaní, zaprotokolujte do dokumentácie reálnu topológiu. 

8. Pre konfiguráciu sieťovej vrstvy použite IP adresný priestor  195.11.13.112, masku nastavte tak, aby bola 
minimalizovaná spotreba IP adries. IP adresy vo vnútornej sieti budú priradené tak, že prvá adresa v sieti 
bude priradená PC, ktoré bude slúžiť ako smerovač, ďalšie IP adresy budú priradené počítačom 
v nasledovnom poradí: PC ST 201, PC ST 06, PC ST 049, PC ST 810, PC ST 825. 
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9. Pre operátora PC ST 112: Druhú NIC na ST 112 fyzicky pripojte ku školskej sieti (bod pripojenia určí 
vyučujúci) a nakonfigurujte jej IP adresu 192.168.20.205, maska bude implicitná.  

10. Nakonfigurujte ST 112 ako router medzi sieťami 195.11.13.112 a 192.168.20.0 
11. Pre všetkých operátorov: Nakonfigurujte smerovaciu tabuľku na PC ST 240, PC ST 241,  PC ST 242,  

a PC ST 243 na školskej sieti tak, aby bola umožnená komunikácia s PC na Vami vytvorenej vnútornej 
sieti, ako aj so školskou sieťou a s Internetom. Každý operátor konfiguruje pridelené PC. 

12. Overte dostupnosť medzi všetkými uzlami v sieti na úrovni sieťovej vrstvy. Postupujte metodicky od 
overenia konektivity medzi PC topologicky umiestnenými na blízkych segmentoch siete a pokračujte až 
po overenie konektivity medzi PC umiestnenými na vzdialených segmentoch siete. 

13. Po overení vzájomnej konektivity všetkých uzlov siete použitých v tomto zadaní pokračujte konfiguráciou 
peer-to-peer siete a nastavením zdieľania priečinkov v zmysle ďalších bodov zadania. 

14. Pre operátorov staníc PC ST 810, PC ST 825, PC ST 049, PC ST 06 : Na pridelenej stanici 
nakonfigurujete možnosť zdieľania priečinkov a súborov (bez možnosti zdieľania tlačiarne) a skupinové 
nastavenie prístupových práv ku zdieľaným priečinkom.  

15. Nastavte správnu identifikáciu PC v sieti . Pracovná skupina bude mať názov STUDENTS a názov PC 
bude ST_číslo PC (v prípade nejasností sa obráťte na vyučujúceho). 

16. Použite užívateľské konto  Student_čísloPC, heslo je u414 . V prípade potreby toto konto vytvorte.  
G Poznámka: Kým nie je použitie konta Adam nevyhnutné, nepoužívajte ho. Ak 

potrebujete toto konto použiť/odblokovať/vytvoriť, požiadajte vyučujúceho.  

G Poznámka: Pri vytváraní priečinkov a súborov dbajte na správnu notifikáciu názvov 
priečinkov a súborov. V názvoch priečinkov a súborov používajte korektné názvy (bez, mäkčeňov, 
dĺžňov, medzier a iných neštandardných znakov); ako oddeľovacie znamienko v názvoch súborov 
použite v prípade potreby  iba znak „podtržník“:  _  ; bodky sa používajú výhradne na oddelenie názvu 
súboru od prípony, nikdy sa bodka nepoužíva v názvoch priečinkov.  

G Poznámka: V obsahu testovacích súborov sa zdržte nevhodných komentárov a  
poznámok. 

17. V priečinku „Triedy/príslušná trieda/meno“ vytvoríte priečinok  „Bingo_IP_adrPC“ (napríklad 
Bingo_118 u stanice s IP 195.11.13.118). V tomto priečinku vytvoríte kontrolný súbor 
kontrola_IP_adrPC .txt,  ktorého obsahom bude oznam: „Toto je testovací súbor na stanici (číslo 
stanice),  dátum a čas vytvorenia,  meno operátora“.  

18. Nakonfigurujte operačný systém na Vašej stanici tak, aby bolo umožnené zdieľanie priečinka 
„Bingo_IP_adrPC“ v režime skupinového zdieľania prístupových práv. Priečinok Bingo_ IP_adrPC 
nastavte ako zdieľaný a to s heslom „read“ na čítanie a s heslom „full“ na plný prístup vrátane zápisu.  

19. Pomocou nástroja na sledovanie siete overte, či sa na Vašom PC nenachádza žiadny iný zdieľaný 
priečinok okrem priečinkov kontakt a Bingo_ IP_adrPC . V prípade, ak naleznete iný zdieľaný priečinok 
alebo objekt, informujte vyučujúceho a na jeho pokyn zrušte u tohto objektu zdieľanie. 

G Poznámka: Nikdy nepristupujte ku vymazaniu priečinkov, ktoré sú aktuálne zdieľané. 
Vznikajú tak neodstrániteľné „fantómové priečinky“, ktoré síce neexistujú, ale z pohľadu OS stále 
v systéme figuurujú ako zdieľané priečinky. Správny postup je najskôr u priečinka zrušiť zdieľanie, 
a až potom pristúpiť ku jeho vymazaniu. 

G Poznámka: Dbajte, aby pri testovaní prístupov do zdieľaných priečinkov nikdy nedošlo 
ku uložení prístupového hesla do systému (na disk). 

20. Pre operátora PC ST 112: Na PC ST 112 nakonfigurujete možnosť zdieľania priečinkov a súborov 
s možnosťou zdieľania tlačiarne a skupinové nastavenie prístupových práv ku zdieľaným priečinkom. 
Nastavte správnu identifikáciu PC v sieti . Pracovná skupina bude mať názov STUDENTS a názov 
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PC bude ST_číslo PC. V priečinku „Triedy/príslušná trieda/meno“ vytvoríte 
priečinok„Amigo_IP_adrPC“  nakonfigurujte zdieľaný priečinok na plný prístup s heslom „bongo“. 
V tomto priečinku vytvoríte kontrolný súbor kontrola_IP_adrPC .txt,  ktorého obsahom bude oznam: 
„Toto je testovací súbor na stanici (číslo stanice),  dátum a čas vytvorenia,  meno operátora“. 

21. Pre operátora PC ST 201: Prihláste sa na PC ST 201 ako užívateľ Adam s heslom Jablko. 
Nakonfigurujte PC na skupinové riadenie prístupových práv. Pracovná skupina bude STUDENTS. 
V priečinku „Triedy/príslušná trieda/meno“ vytvoríte priečinok  „SuperBingo_IP_adrPC“ (napríklad 
SuperBingo_114 u stanice s IP 195.11.13.114). V tomto priečinku vytvoríte kontrolný súbor 
kontrola_IP_adrPC .txt,  ktorého obsahom bude oznam: „Toto je testovací súbor na stanici (číslo 
stanice),  dátum a čas vytvorenia,  meno operátora“.  

22. Na stanici PC ST 201 sa prihláste ako používateľ Student01 (heslo u414) a overte možnosť prístupu do 
zdieľaných priečinkov na ďalších počítačoch v sieti a opačne, možnosť prístupu z iných počítačov v sieti 
do Vášho priečinka SuperBingo_IP_AdrPC.  Postupujte podľa bodov 23., 24. atď. tohto zadania. 

23. Pre všetkých operátorov: Overte,  že Vami vytvorená konfigurácia je správna. Overenie vykonáte 
v spolupráci s operátormi na ďalších PC vo Vašej sieti, ktorí overia prístupy „iba na čítanie“ a  
„plný prístup“ do Vášho priečinka zo svojich PC. 

24. V spolupráci s operátormi ďalších PC overte, že konfigurácie zdieľaných priečinkov na zvyšných 
staniciach vo Vašej siete sú správne a prístupy do nich fungujú s heslami podľa zadania. 

25. Overte že ak už raz došlo ku prihláseniu ku zdieľanému priečinku v určitom režime (napr. v režime 
plného prístupu), je možné opätovné prihlásenie ku tomu istému priečinku (napr. v režime iba na čítanie) 
iba po Vašom odhlásení sa a opätovnom prihlásení užívateľa na Vašej stanici, resp. po reštarte PC.  
Dokladujte screenshootmi Vašich pokusov o prihlásenie ku vybranému vzdialenému priečinku. 

26. Priebežne využívajte nástroj na sledovanie siete pre priebežné overenie,  ktorý zo vzdialených PC je 
aktuálne pripojený ku Vášmu PC a súčasne overte,  že Vami vytvorený a zdieľaný priečinok je 
zobrazovaný nástrojom na sledovanie siete.  

27. Postupne vykonajte prístup do všetkých zdieľaných priečinkov vo vytvorenej sieti. Spolupracujte 
s operátormi jednotlivých PC. Plný prístup do vzdialeného priečinka dokladujte oznamom zapísaným do 
vzdialeného súboru. Oznam bude obsahovať nasledovné informácie o prístupe: „Priečinok otvorený 
operátorom vase meno zo stanice názov Vášho počítača s použitím hesla pouzite_heslo v čase aktuálny 
dátum a čas“. 

28. Overte možnosť prístupu do zdieľaných priečinkov na PC na vnútornej sieti z PC na školskej sieti  
( PC ST 240, PC ST 241, PC ST 242 a PC ST 243). Postupujte v zmysle bodu zadania 27. 

29. Priebeh práce, zoznam materiálu, použitých zariadení a pomôcok, postup, výsledné konfigurácie 
a overenie správnosti a funkčnosti týchto konfigurácií dôsledne protokolujte do pracovného súboru. Súbor 
doplňte o screenshooty dôležitých konfigurácií a výsledky testov funkčnosti. Súbor s poznámkami použite 
ako podklad pre spracovanie podrobného protokolu. Každý operátor dokumentuje svoju prácu, svoju 
činnosť a svoje konfigurácie. Od spolupracovníkov preberie (a v protokole zreteľne označí) tie časti 
práce, ktoré sú spoločné viacerým, resp. všetkým operátorom a priamo súvisia s jeho prácou (napr. 
topológia celej siete, IP adresná schéma celej siete, výsledky overenia prístupov do jeho pracovných 
priečinkov operátormi iných staníc atď. ) 

30. Požadovaný výsledný stav siete:  
a. Zapojená a funkčná fyzická vrstva siete 
b. Vykonaná konfigurácia IP protokolu na všetkých PC a overená konektivita v rámci sieťovej 

vrstvy, medzi všetkými PC navzájom. 
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c. Nakonfigurovaný PC ST 112 ako router medzi vytvorenou vnútornou sieťou a vonkajšou 
školskou sieťou. Overená komunikácia medzi PC na vnútornej sieti a školskej sieti na úrovni 
sieťovej vrstvy. 

d. Nakonfigurované zdieľania priečinkov v rámci pridelených PC. Overené prístupy do zdieľaných 
priečinkov v zmysle zadania pre jednotlivé PC. 

e. Postup práce, výsledné konfigurácie a overenie správnosti a funkčnosti týchto konfigurácií sú 
dôsledne zadokumentované. Každý operátor dokumentuje svôj úsek práce, spoločné časti práce 
stačí zadokumentovať spoločne.  

31. Po ukončení všetkých bodov zadania zavolajte vyučujúceho na kontrolu. 
32. Uveďte pracovisko do pôvodného stavu: Obnovte pôvodné konfigurácie na Vašej pracovnej stanici, 

(zrušiť zdieľanie Vami vytvorených priečinkov, názvy PC, prac. skupiny, konfigurácie IP protokolu 
a pod.) a zrušte zapojenie fyzickej vrstvy. 

 


