
 

CIT FEM ,  

október 2015 

Zariadenia typu tenký klient na FEM SPU v Nitre 

1. Čo je tenký klient 

Tenký klient je zariadenie, ktoré pracuje ako zobrazovacia jednotka – zobrazuje výsledky spracovania, 

ktoré je vykonávané na serveri.  Spracovávané údaje sú ukladané na serveri. Tenký klient spravidla 

neobsahuje pevný disk, ani iné pohyblivé časti. 

2. Aké typy tenkých klientov sú na FEM 

Pracovisko CIT FEM SPU má v správe rôzne typy tenkých klientov: 

 Tenký klient rady WinClient: TC320N, TC320NE, TC600VE firmy AXUS.  

 Tenký klient SunRay 2 firmy Oracle. 

 Tenký klient WinTerm 3000 firmy Wyse.  

3. Počítačové miestnosti s tenkými klientami 

 Počítačová cvičebňa AS01 - 25 zariadení SunRay. 

 Počítačová cvičebňa AS02 - 26 zariadení TC320, TC600. 

 Terminály pri vchode CIT  - 5 zariadení (3Wyse+2 TC320) . 

4. Aplikačný softvér  

Operačným systémom servera pracujúceho v režime terminálového a aplikačného servera  

je operačný systém Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition. Aplikačný softvér  

je inštalovaný v súlade s jednotnou politikou aplikačného programového vybavenia v počítačových 

cvičebniach FEM. Zoznam softvéru je nasledovný: 

 Adobe Reader XI 

 Filezilla FTP  

 Microsoft Office Profesional  Plus 2010 EN/SK 

 Mozilla Firefox 

 PDFCreator 

 Putty 

 Total Commander 

 WinSCP

5. Ukladanie používateľských súborov 

 Pre ukladanie dát je určený adresár temp na disku D (cesta d:\temp), obsah adresára je 

vymazaný po ukončení semestra. 

 Pedagógovia vyučujúci v cvičebniach AS01 a AS02 majú na disku d:\ vytvorený adresár 

s názvom vyučovaného predmetu v tvare NAZOV_PREDMETU, v ktorom si študenti 

ukladajú súbory počas semestra. 

 Študent si môže vytvoriť svoj podadresár v tvare Priezvisko_Meno priamo na disku d:\temp 

alebo v adresári pre daný predmet, ktorí navštevuje.  

!!! Súbory uložené v akýchkoľvek iných adresároch sú pravidelne mazané !!! 

6. Čo tenký klient neumožňuje, resp. aplikácia je “pomalá” 

 Prehrávanie filmov, videosúborov a flash aplikácií. 

 Prácu s náročnými grafickými systémami a  multimediálnymi aplikáciami.  

 Prenos dát na/z USB kľúča .  

7. Požiadavka na doinštalovanie aplikačného softvéru 

V prípade potreby doinštalovania akéhokoľvek aplikačného softvéru je potrebné kontaktovať správcu 

servera – Ing. Oláhovú, CIT FEM,  klapka 4882. Po nainštalovaní softvéru je potrebné otestovať 

pedagógom (povereným pracovníkom katedry) jeho funkčnosť a nastavenia. Pred nainštalovaním 

softvéru je potrebné doložiť: 

 Platnosť licencie pre serverové prostredie. 

 Špecifické nastavenia softvéru pre jeho korektný chod.  


