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Vsebina naloge
V hotelu moramo izvesti omreževanje za goste hotela. Gostom hotela je vse

bolj pomembna povezanost z internetom, dostopom do elektronske pošte in

različnih oblik zabave. Gostom mora biti omogočen žični in brezžični dostop

do svetovnega spleta. Za dostopno točko bo uporabljen usmerjevalnik

Mikrotik.

Upoštevati je potrebno:

• pravila iz varstva pri delu,

• izbira prenosnih medijev, ki omogočajo dovolj veliko hitrost prenosa

podatkov,

• omejitev in varnost storitve,

• ločitev za goste hotela in zunanje goste.



Shema naloge



Potrebne komponente:
❖ Usmerjevalnik Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN



❖ Računalnik za konfiguracijo na katerem bo nameščena programska oprema:

✓ WinBox

✓ Več izdaj OS-ov za nadgradnjo OS-a na usmerjevalniku

✓ VC_redist.x64.exe

✓ OpenSSL Win64OpenSSL-1_1_0L.exe

➢ datoteka rootssl.txt

➢ datoteka sanssl.txt

❖ Sublime Text

❖ Notepad 2

Potrebne komponente:



Potrebna znanja

❖ Računalnik za postavitev User Manager-ja na katerem bo nameščena 

programska oprema:

✓ Oracle  VM VirtualBox;

✓ Več izdaj OS-ov za postavitev User Manager-ja v VM VirtualBox-u.



❖ Kabel, F/FTP, Cat6a, 500 4x2xAWG23 HFR, moder

Potrebne komponente:



❖ HSISR6SI3A RJ45 Vtikač oklopljen Cat 6A

Potrebne komponente:



❖ Kabel, U/UTP, Kat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, moder 

Potrebne komponente:



❖ RJ45 vtikač neoklopljen

Potrebne komponente:



Potrebno orodje
❖ Q714 00 15 Štiridelni komplet orodja z mrežno tehniko 



Potrebno orodje

❖ HTOOL00005 Cable Stripper snemalec izolacije za FTP kable,



Potrebno orodje
❖ HTOOL00003 Cutter HT222 stranske ščipalke 



Potrebno orodje
❖ HSPTOOL1--PERFORMANCE LINE klešče za stiskanje RJ45 modulov Toolless



Potrebna znanja
Tekmovalec:

❖ izdela priključni kabel za priklop v WAN omrežje;

❖ izdela priključni kabel za priklop konfiguracijskega računalnika;

❖ izdela priključni kabel za priklop v omrežje z User Manager serverjem.



Usmerjevalnik Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN

Potrebna znanja

❖ postavi brezžično omrežje z določenim imenom;

❖ postavi most za HotSpot; 

❖ ustrezno zavaruje Mikrotik usmerjevalnik pred nepooblaščenim dostopom;

❖ določi naslove omrežij;

❖ nadgradi operacijski sistem (RouterOS) usmerjevalnika na novejšo verzijo OS-a;

❖ ustvari HotSpot s točno določenim URL;

Tekmovalec:



Potrebna znanja

Usmerjevalnik Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN

❖ uredi prijavno in prvo stran HotSpot-a;

❖ pripravi omrežje za namestitev User Manager-ja;

Tekmovalec:

❖ vnese certifikate za varno povezavo.



Potrebna znanja

❖ inštalira VC_redist.x64.exe;

OpenSSL

❖ inštalira OpenSSL;

❖ ustvari Root (izhodiščni) certifikat (korensko potrdilo CA), s katerim podpiše 

varni certifikat (SAN) za usmerjevalnik;

❖ ustvari SAN (domenski) certifikat, ki ga namesti na usmerjevalnik;

❖ datoteki rootssl.txt in sanssl.txt sta naloženi na namizje.



Potrebna znanja
User manager

❖ Na namizju je nameščen Oracle  VM VirtualBox;

❖ uporabi pravo sliko OS za postavitev User Manager-ja v VM VirtualBox-u;

❖ nastavi povezavo s HotSpot-om;

❖ pravilno zaščiti UM;

❖ določi dva profila uporabnikov in njihove privilegije;

❖ upošteva natančna navodila, ki se nahajajo na delovnem mestu.



Potrebna znanja

Časovna omejitev 120 min.

Spletna povezava  samo do določenih mest.


