Kontrola internetového pripojenia Windows XP
!!! V prípade, že máte za káblovým modem zapojené iné zariadenie, ako PC,
treba to pri nahlasovaní poruchy povedať !!!

1. V ľavom dolnom rohu pracovnej plochy kliknite na tlačidlo ponuky „Start“.
S ponuky „Start“ vyberte „Ovládacie panely“.

2. V ľavom hornom rohu „Ovládacích panelov“ kliknite na „Prepnúť do klasického zobrazenia“.

3. Následne dva krát poklikajte ľavým tlačidlom myši na „Sieťové pripojenia“.

4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu sieťového pripojenia a zvoľte „Vlastnosti“

5. Oznčte si „Protokol siete Internet (TCP/IP)“ a kliknite na „Vlastnosti“, následne skontrolujte či
je v záložke „Obecné“ zvolená položka „Získať adresu IP zo serveru DHCP automaticky“
a taktiež „Získať adresu serveru DNS automaticky“.
Prekliknite si na záložku „Alternatívna konfigurácia“ kde treba skontrolovať, či je označená
položka „Automatická súkromná adresa IP“. Zhrnutie: celý Protokol siete internet (TCP/IP)
musí byť nastavený AUTOMATICKY.

6. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu sieťového pripojenia a zvoľte „Stav“.

7. Prejdite na záložku „Podpora“ a zvoľte „Podrobnosti“.

8. Skontrolujte si v akom tvare máte aktuálne pridelené IP adresy:
Adresa IP by mala byť v tvare 91.148.xxx.xxx
Maska podsiete by mala byť v tvare 255.255.255.0
Predvolená Brána 91.148.xxx.xxx
Server DHCP 217.119.122.31
Servery DNS 217.119.113.244 217.119.113.245

Overenie dostupnosti siete Internet

1. V ľavom dolnom rohu pracovnej plochy kliknite na tlačidlo ponuky „Start“.
S ponuky „Start“ vyberte „Spustit“, alebo stlačte Windows (klávesu s týmto logom
) + R.

2. Napíšte „cmd“.

3. Do Príkazového riadku napíšte „ping 192.168.100.1 –t“.
Týmto príkazom preveríte komunikáciu medzi PC a modemom.
Pokiaľ dostávate odpovede tak ako je na obrázku hore, komunikácia medzi modemom a PC je v poriadku.
Pokiaľ komunikácia medzi PC a modemom je v poriadku overte si dostupnosť Internetu:

4. Do Príkazového riadku napíšte „ping www.six.sk –t“.
Týmto príkazom preveríte dostupnosť Internetového pripojenia s Vášho PC.
Pokiaľ dostávate odpovede tak ako je na obrázku hore, komunikácia medzi PC a Internetom je možná.
Pokiaľ Vám aj naďalej nefunguje načítavanie stránok v internetovom prehliadači problém je väčšinou v PC.
Možné príčiny nefunkčnosti Internetového pripojenia:
1. Blokácia zo strany Antivírusového/Antispywarového softwaru z dôvodu nevhodného nastavenia software.
2. Blokácia zo strany Firewallu (nevhodné nastavenie)
3. Problém Internetového prehliadača
4. Problém s ovládačom sieťovej karty, alebo USB ovládača sieťovej komunikácie

