
Windows XP 4 - příslušenství - komunikační nástroje

Hyperterminál
a) zastaralý, ale univerzální způsob propojení PC na dálku

b)  poměrně komplikované nastavení

c) umožňuje navázat spojení prakticky s každým počítačem, OS a programem

d) umožňuje např. spolehlivé přenášení souborů

Průvodce instalací sítě
a) nahrazuje ruční nastavení PC v síti a má omezené možnosti

b) určení způsobu připojení - schémata k dispozici

c) pojmenování počítače a pracovní skupiny -  ( už v rámci instalace OS )

d) povolení či zákaz sdílení složek a dokumentů a tiskáren

Průvodce vytvořením připojení 
a) slouží k připojení k internetu či privátní síti   

b) změna způsobu připojení

c) objevuje se i při prvním spuštění Internet Exploreru

d) významná první varianta: Připojit k Internetu

e) možnost ručního připojení, prostřednictvím CD-R nebo přes Microsoft

f) volíme mezi připojením modemem a širokopásmovým připojením

g) nastavitelné přímé připojení PC kabelem, infraportem, přes BlueTooth

Připojení ke vzdálené ploše
a) nová možnost poprvé v rámci Windows XP

b) připojení k jiném počítači, který definujeme a je na něm  možnost povolena

c) podrobná konfigurace přes tlačítko Možnosti

c1)  záložka Obecné = identifikace PC

c2)  záložka Zobrazení = požadavky na jeho kvalitu mají vliv na rychlost !!!

c3)  záložka Místní prostředky = zvuky, diskové jednotky … vliv na rychlost

c4)  záložka Programy =  program, který se spustí na vzdáleném PC

c5)  záložka Výkon = optimalizace dle typu (rychlosti) připojení

Síťová připojení
a) instalace a konfigurace sítě je o třídu obtížnější než zprovoznění PC 

b) v pojetí běžného uživatele úkol pro profesionála

c) u uživatele mobilního počítače je zvládnutí základů nezbytné

c1) změny připojení jsou součástí pracovního cyklu majitele mobil. počítače

c2) např. připojení k různým síťovým tiskárnám, zdrojům Internetu na cestách

c3) uživatel mobilního počítače musí být také občas " správcem sítě "

d) Ovládací panely ► síťová připojení ►připojení k místní síti = inform. okno

e) tlačítka ZAKÁZAT a VLASTNOSTI

f) záložka Obecné pod tlačítkem VLASTNOSTI 

g) Připojit pomocí = síťový adaptér ( doporučeno minimum zásahů )

h) Nainstalovat = další prvky mimo síťového adaptéru

i) Odinstalovat = ruší tyto prvky, fyzicky stále existují na disku

j) Vlastnosti = konfigurace vybraného prvku 


