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Konfigurace PC v síti TCP/IP. 

Nastavení protokolu IPv4 



Co musíme o síti znát 

• Budujeme celou síť novou? 

• Rozšiřujeme stávající síť? 

• Je síť Server(client), nebo P2P 

• Obsahuje síť bezdrátové prvky? 

• Budou se k síti připojovat hosté? 

• Kabelem či bezdrátově? 

• Máme nad sítí úplnou kontrolu, nebo má 
jiného správce? (admina)? 



Budování nové sítě 

• pro vybudování nové sítě si ujasnit 

– jak bude síť velká 

– či bude mít servery 

– bezdrátové prvky 



Výběr oblasti TCP/IP 

• musíme si pro síť zvolit adresní rozsah 

– musíme volit adresy, které jsou použitelné jen 
lokální síti 

– např. 192.168.X.X 

– 10.0.0.X 



Nastavení protokolu 
• statické nastavení  

– nechceme, aby se měnila adresa zařízení 

– nutnost ručního nastavení 

• IP adresa 192.168.20.10 – musí být v síti jedinečná 

• maska 255.255.255.0 – rozhoduje kolik sítí počítač 
může použít 

• brána 192.168.20.1 – ukazuje na bránu internetu 

• DNS primární 213.46.172.36 

• DNS druhotná 213.46.172.37 ukazuje na server, který 
překládá názvy serverů na čísla 



Nastavení protokolu 

• dynamické nastavení (DHCP) 
– zařízení, většinou jedno v síti 

přiděluje adresy zařízením 
automaticky 

– při konfiguraci tohoto zřízení 
musíme stanovit rozsah 
přidělovaných adres 

– novému zařízení se přidělí 
vždy nová IP adresa a ostatní 
zůstávají stejné 

– tj. maska, brána a DNS 



Nastavení protokolu 

• statické nastavení používáme tam , kde 
chceme mít jistotu na kterém zřízení je 
konkrétní IP adresa. 

• pevnou IP adresu můžeme přidělit i pomocí 
DHCP zadáním MAC adresy pro konkrétní stroj 

– např. pro monitorování činnosti zařízení, či 
uživatele 

– přesměrování služeb, např. videokonferencí apod. 



Nastavení protokolu 

• DHCP (Dynamic Host Configuration Protokol) 
používáme také tam, kde je nutné připojovat 
počítače dočasně 

– pomocí wifi 

– pomocí kabelu 



Nastavení protokolu 

• pokud v síti používáme některé typy serverů 
např. Novell, je nutné pro ně nainstalovat a 
nakonfigurovat speciální software 

– tzv. Novell Client 



Test strojů v síti 

• po propojení a konfiguraci jednotlivých strojů 
můžeme jednotlivé stroje otestovat 

– většinou pomocí příkazového řádku 

– příkazy 

• ping 

• ipconfig /all 

• tracert 



Nastavení protokolu 
• nastavení protokolu zkontrolujeme příkazem 

„ipconfig /all“ 



Test strojů v síti 

• nejjednodušším testem dostupnosti stroje v 
síti je „ping“ ze sousedního stroje 



Test strojů v síti 

• dostupnost internetu a zároveň dostupnost 
stránky zkontrolujeme příkazem „tracert“ 



Závěr 

• přestože protokol IPv4 se blíží ke konci své 
životnosti je stále hojně používán 

• pro budování nové sítě je třeba znát všechny 
nároky, které budou na síť kladeny. 
– znát počty strojů 

– zatížení sítě 

– počty uživatelů 

– způsoby napájení 

– způsob zálohování 
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