
Sdílení připojení k Internetu 
Druhé vydání systému Windows 98 nyní umožnuje uživatelum sdílet v domácí síti na více 
pocítacích jediné pripojení k síti Internet. Jeden pocítac slouží pro sdílení pripojení a 
komunikaci v síti Internet. Pres tento pocítac jsou presmerovány do síte Internet 
požadavky z ostatních pocítacu v domácí síti. U sdíleného pripojení v síti Internet lze také 
povolit uživatelum v síti WWW využívání serveru WWW, poštovních serveru a serveru 
pro hry ve vaší domácí síti.  

Sdílení pripojení k Internetu  
Sdílení pripojení k Internetu umožnuje pocítacum v domácí síti sdílet jediné pripojení k 
síti Internet. Tento program nabízí také snadný zpusob instalace a konfigurace domácí síte. 
Další informace o konfiguraci domácí síte získáte klepnutím na níže uvedený odkaz 
Príbuzná témata.  
Pri sdíleném pripojení k Internetu je k síti Internet pripojen jeden pocítac (tzv. pocítac pro 
sdílení pripojení), který ostatním pocítacum v domácí síti prideluje soukromé IP adresy a 
poskytuje služby pro rozlišování názvu. Pomocí prevodu soukromých IP adres pak ostatní 
pocítace v síti pristupují k Internetu pres tento pocítac.  
Pokud nekterý pocítac v síti odešle požadavek do síte Internet, je jeho soukromá IP adresa 
prenesena na pocítac pro sdílení pripojení, který ji prevede na svoji internetovou IP adresu 
a požadavek odešle do síte Internet. Po navrácení výsledku prevede tento pocítac IP adresu 
znovu zpet a výsledek predá správnému pocítaci v síti. V síti Internet je prístupný pouze 
pocítac pro sdílení pripojení. Ostatní pocítace v domácí síti nemají k dispozici prímé 
pripojení k síti Internet.  
Je-li zapnuto automatické prirazování adres, využívá sdílení pripojení k Internetu protokol 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) k dynamickému prirazování soukromých 
IP adres všem pocítacum v domácí síti. Automatické prirazování adres mužete vypnout a 
všem pocítacum v síti priradit statickou IP adresu. Další informace o prirazování 
soukromých IP adres získáte klepnutím na odkaz Príbuzná témata.  
Pred použitím sdíleného pripojení k Internetu musí být všechny pocítace v síti vybaveny 
sítovým adaptérem. Potom je treba vybrat pocítac pro sdílení pripojení a vhodným 
zpusobem jej pripojit k síti Internet. K pripojení lze použít modem, obousmerný kabelový 
modem, prípojku síte ISDN, ADSL nebo telefonní adaptér. Pripojení mužete usnadnit 
spuštením Pruvodce pripojením k Internetu. Jakmile je vytvoreno funkcní pripojení k 
Internetu, nainstalujte program Sdílení pripojení k Internetu a provedte konfiguraci 
pocítace pro sdílení pripojení a všech ostatních pocítacu v síti.  
U pocítacu v síti lze použít také sdílení souboru a tiskáren umožnující vzájemný prístup k 
temto prostredkum. Sdílení pripojení k Internetu zabranuje pristupovat k temto sdíleným 
prostredkum ze síte Internet.  
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Instalace programu Sdílení pripojení k Internetu  
otevrete dialogové okno Pridat nebo odebrat programy - vlastnosti se zobrazenou 

kartou Instalace Windows.  
Klepnete na položku Nástroje Internetu a poté na tlacítko Podrobnosti.  
Zaškrtnete položku Sdílení pripojení k Internetu a klepnete na tlacítko OK.  
Postupujte podle pokynu Pruvodce programem Sdílení pripojení k Internetu.  

 
Poznámky  

• Dialogové okno Pridat nebo odebrat programy - vlastnosti se zobrazenou kartou 
Instalace Windows mužete otevrít také tak, že klepnete na tlacítko Start, prejdete 
na príkaz Nastavení, klepnete na položku Ovládací panely, poklepete na ikonu 
Pridat nebo odebrat programy a klepnete na kartu Instalace Windows.  

• Pokud jste systém Windows instalovali z disku CD-ROM, budete vyzváni k jeho 
vložení do pocítace.  

• Chcete-li program Sdílení pripojení k Internetu odebrat, postupujte podle výše 
uvedených kroku 1, 2 a 3.  

Konfigurace Sdílení pripojení k Internetu  
Sdílení pripojení k Internetu umožnuje, aby se k Internetu pripojilo pomocí jedné telefonní 
linky nekolik clenu rodiny (at už jednotlive nebo soucasne). Každý pripojený pocítac muže 
využívat prakticky všechny služby síte Internet, ke kterým by mel normálne prístup pri 
prímém pripojení. Je také možné zmenit konfiguraci pripojení k Internetu a hardwaru 
(napríklad poskytovatele služeb síte Internet, prípojná zarízení a sítové adaptéry).  

zobrazíte ovládací panel Možnosti síte Internet se zobrazenou kartou Pripojení.  
Chcete-li upravit nastavení sdíleného pripojení, klepnete na tlacítko Sdílení ve 

skupinovém rámecku Nastavení místní síte (LAN).  
Možnost Popis 

Povolit sdílení pripojení k Internetu Zapne nebo vypne sdílení pripojení k Internetu na 
tomto pocítaci. 

Zobrazit ikonu na hlavním panelu  Pridá do pravé cásti hlavního panelu ikonu 
Sdílení pripojení k Internetu. Tato ikona 
znázornuje pocet práve pripojených pocítacu a 
obsahuje místní nabídku s možnostmi sdílení 
pripojení k Internetu. 

Vyberte pripojení, které používáte k prístupu k Internetu  Vyberte požadovanou možnost. 
Vyberte sítový adaptér, který používáte k prístupu k vaší domácí síti  Vyberte požadovanou možnost. 

Poznámka 
• Ovládací panel mužete otevrít také tak, že klepnete na tlacítko Start, prejdete na 

príkaz Nastavení, klepnete na položku Ovládací panely, poklepete ikonu 
Možnosti síte Internet, klepnete na kartu Pripojení a poté na tlacítko Sdílení ve 
skupinovém rámecku Nastavení místní síte (LAN).  

• Pokud ve skupinovém rámecku Nastavení místní síte (LAN) chybí tlacítko 
Sdílení, je treba nejprve spustit Pruvodce programem Sdílení pripojení k Internetu. 
Další informace získáte klepnutím na odkaz Príbuzná témata.  

• Pruvodce programem Sdílení pripojení k Internetu nastaví u pocítace pro sdílení 
pripojení IP adresu 192.168.0.1. Ostatní pocítace v domácí síti mohou mít 
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prirazenou libovolnou statickou IP adresu z rozsahu od 192.168.0.2 do 
192.168.0.253.  

Konfigurace ostatních pocítacu v domácí síti  
Zkontrolujte, zda má každý pocítac v domácí síti nainstalovaný sítový adaptér. Pokud 

tomu tak není, nainstalujte sítový adaptér podle dodané dokumentace.  
Na všechny pocítace v domácí síti nainstalujte protokol TCP/IP a nastavte jej na 

automatické prirazování IP adresy. Další informace získáte klepnutím na odkaz 
Príbuzná témata.  

Aplikace využívající sít Internet (napríklad Internet Explorer nebo Outlook Express) 
nastavte tak, aby se pripojily k domácí síti, nikoli prímo k síti Internet. Bližší 
informace získáte v dokumentaci k temto aplikacím. 

Poznámka  
• Je doporuceno, aby pocítac pro sdílení pripojení k Internetu dynamicky prirazoval 

IP adresy všem ostatním pocítacum v domácí síti. Chcete-li nekterým nebo všem 
pocítacum v domácí síti priradit statické adresy, klepnete na odkaz Príbuzná 
témata.  

Nastavenie zdie¾ania modem 
Ak máme funkčné pripojenie do internetu z jedného počítača v sieti, môžeme ho zdieľať 

a umožniť tak pripojenie do internetu aj z ostatných počítačov v sieti. Je potrebné najskôr 
nainštalovať Zdieľanie pripojenia na internet. V Ovládacom paneli prejdeme dvojitým kliknutím 
na položku Pridať alebo odstrániť programy (Add or remove programs). Zvolíme kartu Inštalácia 
systému Windows a máme možnosť pridávať alebo odstraňovať jednotlivé komponenty Windows 
(obr. 3.3.1.). Dvojitým kliknutím na Nástroje siete Internet získame dialógové okno na obr. 3.3.2.. 

Zaškrtneme voľbu Zdieľanie pripojenia na Internet a potvrdíme kliknutím na OK. Vyvolaný 
sprievodca si vyžiada voľby pre nastavenie zdieľaného modemu a sieťovej karty pre prístup na 
sieť, ktorá bude modem zdieľať. Je možné zapnúť monitorovanie zdieľania, ikonka ktorého sa 
bude zobrazovať na stavovej lište počítača. Program Zdieľanie prístupu na Internet vyžaduje, aby 
sieť mala nastavené adresy práve zo siete 192.168.0.0, pričom počítač so zdieľaným modemom 
musí mať adresu IP 192.168.0.1. Program teda v obmedzenej miere realizuje aj preklad adries 
z vyhradenej siete 192.168.0.0 na adresu, priradenú modemovému rozhraniu, ktorá musí byť 
reálnou internetovou adresou. Všetky počítače na našej lokálnej sieti budú teda v internete 
vystupovať pod jednou spoločnou adresou – adresou nášho modemu.  

Pre zefektívnenie pripojenia na internet, hlavne sťahovania stránok WWW je možné použiť 
tzv. PROXY server. Proxy server ukladá sťahované stránky do svojej lokálnej vyrovnávacej 
pamäte a pri ďalšom pokuse a načítanie takejto stránky ju poskytne priamo z tejto pamäte, čím sa 
akoby „urýchli sťahovanie“, a môže sa výrazne odľahčiť vyťažená pomalá linka. Z Unixového 
sveta je známy najmä proxy server Squid. Pre systém Windows existuje viacero produktov, 
napríklad jednoduchá voľne šíriteľná alternatíva pod názvom EasyProxy 
(http://www.nycsoftware.com/easyproxy/Download.asp), WinProxy od firmy LAN projekt či 
WinRoute od producentov Kerio - Tiny. 

Proxy server obsahuje napríklad aj aplikácia 602 LanSuite. 
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