Postup nastavení protokolu TCP/IP
Tento návod obsahuje postup a obrázky pro konfiguraci opera ního systému Windows Vista. Pokud používáte n!který
ze starších opera ních systém" je pot#eba postupovat obdobným zp"sobem.
Klikn!te na nabídku „Start“ – „Ovládací panely“
M!lo by se Vám zobrazit okno podobn! jako na
tomto obrázku:
Zvolte položku „Sí a Internet“
Poté by se m!lo zobrazit následující okno:

Zvolte položku „Centrum sítí a sdílení“
M!lo by se Vám zobrazit následující okno:

Po té najd!te odkaz v levé ásti okna
„Spravovat sí ová p!ipojení“
Zobrazí se Vám následující okno:

Najd!te ikonu „P!ipojení k místní síti“
V!tšinou je v daném okn! uvedena jako jediná.
Pozor, p#ipojení m"že mít jiný název než "P#ipojení k místní
síti". Kliknutím pravým tla ítkem na ikonu a následným
kliknutím na položku vlastnosti se otev#e stav tohoto p#ipojení.

Klikn!te na tla ítko „Vlastnosti“

Na obrazovce byste m!li mít okno s názvem „P!ipojení k
místní síti – vlastnosti“

V tomto okn! sta í mít zvolený (tzn. ozna ený zatržítkem) „Protokol TCP/IPv4 (Internet protokol verze4)“.
Ostatní položky nemusí být aktivní, podobn! jako je na obrázku. Po výb!ru (mod#e podbarveno) položky „
Protokol TCP/IPv4 (Internet protokol verze4)“ klikneme na tla ítko "Vlastnosti".
V okn! „ Protokol TCP/IPv4 (Internet protokol verze4) – vlastnosti“ je pot#eba provést úpravu konfigurace
dle nových parametr"

V sekci "Použít následující adresu IP" zadáváte:
Adresa IP
Maska podsít!
a Výchozí brána
dle údaj" které jste od nás dostali.
V sekci "Použít následující adresy server" DNS"
zadáváte:
Up#ednost$ovaný server DNS
op!t vyplníte dle údaj" od nás. "Náhradní server
DNS" nechte nevypln!ný, tj. až na p#edp#ipravené
te ky bude polí ko prázdné. Pokud jste vše vyplnili
správn!, úpravu konfigurace potvr%te tla ítkem OK.
Ostatní d!íve otev!ené okna m"žete zav!ít.
Pod opera ním systémem Windows Vista se projeví zm!na konfigurace okamžit!. Není tedy nutné provád!t
restart po íta e.
V p#ípad! nejasností nebo p#i problémech s konfigurací se m"žete obrátit na náš helpdesk na ísle 572 554 789.

