Jak na sdílení souborů
ve Windows XP
Pokud již máte funkční počítačovou síť, v níž třeba jednotlivé počítače sdílí připojení k internetu, pak chcete-li
zahájit sdílení souborů a složek, stačí jednotlivé počítače
správně nakonﬁgurovat. Nyní si ukážeme, jak na to ve
Windows XP.

P

ostup se v různých verzích
operačního systému Windows
bohužel liší. Znesnadňuje
to sice konﬁguraci, ale nijak to nebrání sdílení souborů třeba
mezi jedním počítačem s Windows XP
a jedním počítačem s Windows 7 nebo
s Windows Vista. Každopádně je nejdříve nutné na všech počítačích aktivovat obecnou podporu pro sdílení
souborů a složek.

INFO

WINDOWS XP
• jazyk: čeština
• www.microsoft.cz
• stupeň obtížnosti:
obtížnější

V ČLÁNKU SE DOZVÍTE:
• jak aktivovat sdílení
• jak sdílet
• jak přistupovat k datům z jiného PC

1. PRŮVODCE INSTALACÍ SÍTĚ
Nejjednodušší cestou je využít průvodce instalací sítě. Naleznete jej v okně
Start / Ovládací panely. Sáhnout po něm můžete, i pokud už síť máte nakonﬁgurovanou. Při opakovaném spouštění si totiž průvodce pamatuje současné nastavení, takže většinu
kroků je možné ignorovat a klikat
na tlačítko Další, dokud nedojde
na nastavení, důležité pro sdílení
souborů. Poté zkontrolujte název
počítače – podle něj počítač v síti
rozeznáte. Pozor také na jméno pracovní skupiny! Musí být na všech
počítačích nastaveno stejné.

2. POVOLENÍ SDÍLENÍ
Jakmile v průvodci dojdete k nastavení sdílení, povolte jej a dokončete průvodce. Obdobně postupujte i na dalších počítačích. Poté doporučujeme
počítače restartovat, někdy se totiž změny projeví právě až po restartu.
Problémy však může dělat
ﬁrewall. Pokud používáte standardní Windows
Firewall, pak průvodce
instalací sítě provede
nutné změny sám. U jiných ﬁrewallů ale může
být nutná manuální změna
nastavení.

4. PŘÍSTUP KE SDÍLENÉ SLOŽCE
Nejjednodušší je sdílenou složku připojit jako síťovou jednotku. Nemusí jít
přitom o celý pevný disk v pravém slova smyslu. Jako síťová jednotka se
může chovat i jedna jediná složka. Pro její vytvoření stačí ve Windows XP
v okně Tento počítač z menu Nástroje vybrat volbu Připojit síťovou jednotku. Ve stejnojmenném okně můžete zadat libovolné písmeno vytvářeného síťového disku. Cestu
k cílové složce nalezněte
pomocí tlačítka Procházet.
Po kliknutí na něj se otevře
stromová struktura se všemi
běžícími počítači v síti a se
složkami s povoleným sdílením, které jsou v těchto počítačích obsaženy. Stačí tedy
stromovou strukturou se jen
proklikat ke kýžené složce
a volbu potvrdit a uložit.

3. SDÍLENÍ SLOŽKY
Když už je podpora sdílení na všech
počítačích aktivní, můžete začít
jednotlivé složky sdílet. Na složku,
kterou chcete sdílet, stačí kliknout
pravým tlačítkem myši a z menu
vybrat položku Vlastnosti. V otevřeném okně s vlastnostmi vybrané
složky přejděte na kartu Sdílení.
Zde v rámečku Sdílení v síti a zabezpečení můžete povolit sdílení
složky, zpřístupnit ji i pro úpravy
z ostatních počítačů (přidávání nových souborů, úprava těch stávajících nebo i jejich mazání) a také
zvolit název složky, pod kterým
bude viditelná z ostatních počítačů.
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