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1 ÚVOD 

 

Keď pred vyše šesťdesiatimi siedmimi rokmi J. Presper Eckert a John Mauchly 

vytvorili prvý počítač Eniac, ešte ani z ďaleka netušili čo to v budúcnosti pre ľudstvo 

bude znamenať. V päťdesiatych rokoch počas pretekov vo vedecko-technickom 

výskume Sovietsky zväz vypustil družicu Sputnik a američania v snahe dobehnúť 

Sovietov v ich pokroku založili agentúru ARPA, ktorá mala za úlohu vytvoriť 

decentralizované veliteľské stanovisko v prípade jadrového útoku. Riešením bola 

počítačová sieť, ktorú v roku 1966 vyvinul Bob Taylor, tá bola pomenovaná                

po agentúre, ktorá ju financovala, teda ARPANET. 

Sieť sa čoraz viac zväčšovala, postupne sa pridali aj Veľká Británia a Nórsko. 

V septembri roku 1973 bola prezentovaná na konferencií University of Sussex prvá 

verzia protokolu TCP. O päť rokov neskôr protokol získal svoju dnešnú podobu.        

Od začiatku 80. rokov, je už plne vyvinutá prenosová technológia pre siete LAN – 

Ethernet. V marci roku 1990 je prevádzka ARPANETu ukončená a časti siete sa stali 

súčasťou internetu. Takto sa  začala éra počítačových sietí a internetu. 

Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza počítačovej siete, inovácia a  inštalácia 

serverového operačného systému Microsoft Windows Server 2008 v spoločnosti 

zaoberajúcej sa predajom áut. Dôležitou úlohou je aj zabezpečenie  plynulého prechodu 

zo staršej verzie Microsoft Windows Server 2003, vytvorenie prístupu k programu Shop 

2000 ako aj vzdialeného prístupu k serveru pre lepšiu správu a servis siete a vytvorenie 

externého zálohovania.  

V  kapitole teoretické východiská serverového operačného systému objasňujeme 

základné pojmy v súvislosti s počítačovými sieťami. V praktickej časti sa budeme 

zaoberať analýzou aktuálneho stavu počítačovej siete používanej v spoločnosti. 

Následne si predstavíme plán na riešenie daného sieťového prostredia a podrobný popis 

jeho realizácie. Na záver zhrnieme prínosy, ktoré sme pre spoločnosť vytvorili.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SERVEROVÉHO 

OPERAČNÉHO SYSTÉMU 

 

Kapitola predstavuje základné pojmy, s ktorými budeme pracovať. Medzi         

ne patria definície softvéru a hardvéru od definície počítačovej siete cez virtualizačný 

softvér až po definíciu serveru a jeho komponentov. Súčasťou kapitoly je aj podrobný 

opis operačného systému Microsoft Windows Server 2008 Standard, o ktorý sa           

pri následnej aplikácii sieťového riešenia budeme opierať. 

 

2.1 Počítačová sieť 

 

Počítačová sieť vznikla prevažne z dôvodu prenosu informácií na veľké 

vzdialenosti. Počítačová sieť sa teda dá chápať ako komunikačná sieť, pomocou ktorej 

sme schopní posielať rôzne druhy údajov a manipulovať s nimi a to aj na veľmi veľké 

vzdialenosti. Z tohto hľadiska sa počítačové siete delia podľa určitých parametrov 

(Pribišan, 2011a).  

Počítačové siete sa delia podľa rôznych parametrov. V nasledujúcom texte 

uvádzame ich jednotlivé delenie na základe vybraných faktorov ako veľkosť siete, 

topológia siete, teda spôsob, ako sú počítače navzájom spojené fyzicky, ďalej hierarchia 

siete a komunikácia v sieti. 

 

Rozdelenie podľa veľkosti siete: 

 Miestna sieť (LAN) 

Bigelow (2004) uvádza, že miestne siete sú obmedzené na určité geografické 

územie, najčastejšie jedna budova (vzdialenosť prepojených prvkov maximálne 5 km).  

 Metropolitná sieť (MAN) 

Pracovné stanice prepojené navzájom medzi niekoľkými budovami v meste sa 

označujú ako metropolitné siete (obvykle 5-50 km) (Bigelow, 2004). 

 Rozľahlá sieť (WAN) 

Rozľahlá sieť nemá žiadne geografické obmedzenia. Najzákladnejšou a zároveň 

najrozsiahlejšou sieťou WAN je Internet. 
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Rozdelenie podľa topológie siete: 

 Zbernica  

Základom siete je spojovacie vedenie, ku ktorému sú pripojené jednotlivé uzly 

siete pomocou príslušných odbočovacích prvkov bez centrálnej alebo riadiacej stanice. 

Dátové správy sa šíria vedením všetkými smermi a všetky stanice k nim majú prístup. 

Na prepojenie pracovných staníc sa využíva najčastejšie koaxiálny kábel s prenosovou 

rýchlosťou 10 Mb/s. Je najjednoduchšia, možno ju ľahko rozširovať a upravovať.       

Pri poruche jedného z uzlov neprichádza k výpadku prenosu údajov v sieti. Konce 

segmentov musia byť ukončené zakončovacím odporom - počítačom. Prepojenie 

zobrazuje Obr. 2.1. 

 

Obrázok 2.1: Zbernicová topológia 

 

 

 

 Hviezda 

Sieť obsahuje centrálny uzol, ku ktorému sú pripojené všetky ostatné uzly siete 

najčastejšie pomocou symetrického kábla (Obr. 2.2). Centrálny uzol je buď pasívny 

koncentrátor hub alebo aktívny opakovač, či rozbočovač. Dátové správy sa šíria 

vedením a všetky stanice k nim majú prístup. Táto topológia tiež umožňuje jednoduché 

a lacné rozširovanie, avšak pri poruche centrálneho uzla je celá sieť vyradená                 

z prevádzky. 

 

Obrázok 2.2:   Hviezdicová topológia 

 

 Kruh  

Pracovné stanice sú prepojené vedením do tvaru súvislého kruhu, znázorňuje 

Obr. 2.3. Dátové správy sa medzi stanicami odovzdávajú postupne jedným smerom.   
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Pri poruche jedného z uzlov príde k výpadku sieťového prenosu. Inkriminovaný prvok 

site je potrebné premostiť. 

 

Obrázok 2.3: Kruhová topológia 

 

 

Rozdelenie sietí podľa hierarchie: 

 Peer-to-peer 

Siete peer-to-peer sú tvorené pracovnými stanicami, ktoré sú si navzájom rovné. 

Počítače si medzi sebou ponúkajú rôzne služby. Výhodou je, že na obsluhovanie nie sú 

potrebné rozsiahle znalosti a riešenie je pomerne lacné. Nevýhodou je, že pri väčších 

sieťach, je problematické udržať si prehľad o tom, na ktorej pracovnej stanici sú dáta 

uložené. Prideľovanie práv je jednoduchšie, ale zato menej bezpečné  a uskutočňuje sa 

na každej stanici samostatne, čo je veľmi zdĺhavé. Peer-to-peer sieť je vhodná pre malé 

firmy s hornou hranicou 10 pracovných staníc.  

 Klient-server 

Sieť Klient-server má úplne inú filozofiu, ktorou je sústrediť všetky dáta, služby, 

práva užívateľov a ostatné funkcie siete do jedného bodu v sieti. Jej výhodou je 

napríklad vysoká bezpečnosť, prehľadnosť a jednoduché nastavovanie. Nevýhodou sú 

náklady spojené s kúpou serveru a sieťového operačného systému. Pre väčšinu sietí je 

toto riešenie nevyhnutnosťou (Horák, Keršláger, 2006). 

 

Rozdelenie sietí podľa komunikácie v sieti: 

Podľa Horáka a Keršlágera (2006) komunikácia medzi stanicami môže 

prebiehať podľa dvoch základných komunikačných modelov: 

 Spojité siete  

Ide o siete s nadväzovaním spojenia. Pred začatím výmeny dát je nutné medzi 

obidvomi koncovými stanicami nadviazať spojenie. Koncové uzly v sieti sa musia 

najskôr dohodnúť s aktívnymi prvkami a následne vytvoriť kanál, prostredníctvom 

ktorého budú prenášané dáta. 
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 Siete nespojité 

Siete bez nadväzovania spojenia pracujú tak, že prenášané dáta rozdelia na malé 

balíčky - pakety (packet). Tie putujú sieťou, pokiaľ nedorazia k cieľu. O tom kadiaľ 

budú pakety putovať rozhodujú jednotlivé uzly siete. Tie si prečítajú cieľovú adresu, 

ktorú si paket nesie so sebou a rozhodnú kam paket pošlú. Každý paket tak môže 

putovať vlastnou cestou a pakety môžu doraziť do cieľa vo zlom poradí (napr. paket 3 

pred paketom 1). V skutočnosti je v sieťach k dispozícii množstvo aktívnych prvkov, 

ktorými sú pakety filtrované a usmerňované. Tento spôsob výmeny dát je v sieťach 

LAN typický a označujeme ho ako prepojovanie paketov (packetswitching). 

Paket je množina dát uspôsobená k prenosu. A teda súbor kopírovaný z jedného 

počítača do druhého je najskôr rozložený na balíčky (pakety), prenesený a potom spätne 

zložený (Horák, Keršláger, 2006). 

 

Modely počítačovej siete 

Oba modely ISO/OSI aj TCP/IP sú pre dnešné siete veľmi dôležité. Na nich 

praktický stojí princíp komunikácie medzi zariadeniami v sieti (Pribišan, 2011). 

 Model OSI/ISO 

Model ISO/OSI rozdeľuje sieťovú prácu na vrstvy. Princíp modelu spočíva 

v tom, že vyššia vrstva prevezme úlohu od podriadenej vrstvy, spracuje ju a odovzdá 

vrstve jej nadradenej. Vertikálna spolupráca medzi vrstvami je záležitosťou výrobcu 

siete. Model ISO/OSI odporúča spôsob akým majú vrstvy spolupracovať. 

 Protokol TCP/IP 

Táto skupina protokolov je dnes určite najrozšírenejšia. Pôvodne bola navrhnutá 

pre sieť, z ktorej sa vyvinul Internet. Dnes je rodina protokolov TCP/IP používaná         

v sieťach Novellu aj Microsoftu, kde sa stala štandardom a svojho predchodcu úplne 

vytlačila. Z funkčného hľadiska môžeme TCP/IP rozdeliť na tri vrstvy (Horák, 

Keršláger, 2006). 

Prvá je aplikačná vrstva, ktorá spolupracuje s konkrétnymi aplikáciami. 

Nasleduje transportná vrstva protokolu TCP a UDP a posledná je sieťová vrstva, ktorá 

implementuje protokoly IP, možno vidieť na Obr. 2.4, ktorý je uvedený na nasledujúcej 

strane. 
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Obrázok 2.4: Modely počítačovej siete 

ISO/OSI 

 

TCP/IP 

Aplikačná vrstva 
  

Aplikačná vrstva Prezenčná vrstva 
  

Relačná vrstva 
  

Transportná vrstva 
  

Transportná vrstva 

Sieťová vrstva 
  

Sieťová vrstva 

Linková vrstva 
  

Vrstva sieťového  

Fyzická vrstva 
  

rozhrania 

 

2.2  Prvky siete 

 

Sieťové prvky majú obrovský vplyv na rýchlosť, kvalitu a celkový výkon siete. 

Základné sieťové prvky sa delia na aktívne prvky ako sú rozbočovače, opakovače, 

mosty, smerovače, brány a sieťové karty a pasívne prvky, ku ktorým patria napríklad 

káble (Novák, 2008). 

 Opakovače (Repeater) 

Bigelow (2004) nám popisuje, že opakovače sú v podstate opakovače signálu 

inak povedané obnovovače. Neprekladajú ani nefiltrujú signály. Opakovač vezme slabý 

signál z jedného káblu, obnoví ho a pošle do ďalšieho káblu. Aby mohol opakovač 

fungovať správne, musia k nemu pripojené káble používať rovnaké rámce, logické 

protokoly a prístupové metódy.  

 Mosty 

Most má podobné vlastnosti ako prepínač. Je starším zariadením, ktorého 

hlavnou úlohou je oddelenie sieťových segmentov. Má dve funkcie. Filtrovanie paketov 

a  možnosť prepojenia siete s rôznymi štandardmi.  

 Rozbočovače (Hub) 

Rozbočovač môžeme charakterizovať ako centrálne spojovacie zariadenie, ktoré 

prepája počítače v hviezdicovej topológií (Bigelow, 2004). 

 Prepínače (Switch) 

V dnešnej dobe sa s rozbočovačmi takmer nestretneme. Väčšina sietí pracuje 

podľa normy Ethernet, pre ktorú je typická metóda CSMA-CD. Nevýhodou je postupné 
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zahlcovanie staníc. Prepínač túto nevýhodu výrazne eliminuje oddeľovaním 

komunikujúcich staníc od zvyšku siete. Prepínač vytvorí virtuálny okruh medzi 

momentálne komunikujúcimi stanicami. Komunikujúce stanice tak nie sú zahlcované 

cudzími paketmi a nedochádza k spomaľovaniu siete (výmena dát medzi koncovými 

stanicami prebieha maximálnu rýchlosťou). 

 Smerovače (Router) 

Smerovač pracuje na úrovni sieťovej vrstvy ISO / OSI. Zhromažďuje informácie 

o pripojených sieťach a vyberá najvhodnejšiu cestu pre posielaný paket. Má v sebe 

zabudovanú filtráciu paketov, ktorú doplňuje o inteligentné smerovanie. 

 Brány (Gateway) 

Brány pracujú na najvyššej úrovni aplikačnej vrstvy ISO/OSI. Slúžia 

k prepojeniu siete LAN na cudzie prostredie, napríklad k sálovým počítačom IBM. 

 Sieťové karty 

Sieťová karta je nevyhnutnou súčasťou hardvéru siete. Karta zabezpečuje 

komunikáciu medzi počítačom a sieťou, podľa pravidiel určených štandardom (Horák, 

Keršláger, 2006). 

 Servery  

Servery sa od klasických pracovných staníc odlišujú najmä potrebou 

kvalitnejšieho a výkonnejšieho hardvéru a záložného zdroja. Pre každý server je 

neodmysliteľnou súčasťou aj sieťová karta (Pribišan, 2011). 

 

2.3  Virtualizácia 

 

Táto technológia mení súčasný pohľad na štruktúru IT. Virtualizovať je možné 

nielen pracovné stanice, ale aj servery. Virtualizačný softvér ponúka možnosť 

nezávislého spúšťania niekoľkých operačných systémov a aplikácií na jednom fyzickom 

serveri alebo pracovnej stanici. Každý samonosný virtuálny stroj je izolovaný              

od ostatných, má pridelenú určitú časť výpočetného výkonu servera a miesto na disku 

ako je to znázornené na obrázku Obr 2.5. 

Reubuck uvádza, že „virtualizácia je proces, kedy je fyzický prostriedok             

v podniku nahrádzaný softvérovou vrstvou. Najčastejšie sa tento pojem spája               

so skratkou VDI – Virtualizácia pracovných staníc (Virtual desktop infrastructure). 

Virtualizácia počítačov umožňuje presunúť aplikácie na výhradne aplikačné servery      
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v dátovom centre. Virtualizácia predstavuje nezávislosť na klientskych zariadeniach, 

skutočnú mobilitu zamestnancov, optimalizáciu správy a bezpečnosť informácii. 

Cloudové technológie a väčšia mobilita zamestnancov podporuje rozvoj virtualizácie.“ 

(Cicman, 2012, s. 1). 

Burrus (Cicman, 2012, s. 1) sa domnieva, že „nielen trendy v IT, ale 

i ekonomika a podnikanie samotné motivujú k čoraz častejšej implementácii VDI. 

Využitie tejto služby sa predpokladá v blízkej budúcnosti v podnikoch všetkých typov. 

Využitím dostupných technológií a najlepších metód pre podporu potrieb koncových 

užívateľov tvoria z VDI koncept, v ktorom každý získava.“ 

 

Obrázok 2.5: Virtualizácia 

 

Zdroj: WMware, 2013 

 

Virtualizácia poskytuje niekoľko výhod, ktoré pri klasickom spôsobe prevádzky IT 

systémov nie je možné dosiahnuť: 

 fyzický výkon serveru bez použitia virtualizácie je priemerne od 5% do 15%. 

Použitím virtualizácie je možné zvýšiť výkon serveru z 5 – 15% až na 80%, 

 úspora prevádzkových nákladov zlepšením energetickej efektívnosti, 

zredukovaním počtu fyzických počítačov a zvýšením pomeru serverov na správcu,  

 výrazná redukcia investičných nákladov na nákup, 

 prevádzkovanie rôznych operačných systémov - Windows, Linux a ďalších       

na jednej pracovnej stanici, 
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 riešenie prevádzky enterprise aplikácií s požiadavkou vysokej dostupnosti          

a výkonu, 

 možnosť riešenia business continuity pomocou vylepšených aplikácií              

pre disaster recovery a zabezpečenie vysokej dostupnosti v celom dátovom centre, 

 zlepšenie administrácie a kontroly desktopov ich rýchlejšou inštaláciou, 

 zníženie výskytu chýb spôsobených konfliktami aplikácií, 

 jednoduché testovanie nových verzií aplikácií pred nasadením do produkčného 

prostredia, 

 možnosť využívať aj pre testovacie a servisné účely (v produkčnom prostredí) 

(EMM, 2013). 

Pre projekty virtualizácie sú dostupné softvérové riešenia od spoločností 

VMware, Microsoft, Citrix alebo riešenie dodávané priamo s Blade servermi                

od spoločnosti HITACHI.  

 

VMware vSphere 5 

Spoločnosť VMware ponúka softvér vSphere 5 ako piatu generáciu, ktorá stavia 

na predchádzajúcej verzii firemných virtualizačných produktov. Vďaka ovládacím 

prvkom dynamických zdrojov, vysokej dostupnosti, bezkonkurenčným funkciám 

brániacim vzniku chýb a  správne distribuovaným zdrojom a nástrojom pre zálohovanie, 

ktoré sú v balíku obsiahnuté, majú správcovia k dispozícií všetky nástroje, ktoré sú 

k prevádzke firemného prostredia potrebné, bez ohľadu na to, či sa jedná o malé 

množstvo alebo veľké množstvo serverov. V jadre softvérového balíka vSphere stojí 

hypervisor, ktorý predstavuje virtualizačnú rovinu slúžiacu ako základ celej produktovej 

rady. Vo verzii vSphere 5 sa nachádza hypervisor v podobe prostredia ESXi. V skorších 

verziách softvérového balíku bol hypervisor prístupný v dvoch podobách: VMware 

ESX a VMwareESXi. Napriek podobnosti sú medzi nimi značné štrukturálne rozdiely. 

ESXi sa inštaluje a beží bez linuxovej servisnej konzoly. Vďaka tomu za sebou necháva 

len nepatrnú stopu v rozsahu približne 70MB. Základom virtualizačného procesu          

je jadro VMkernel (Scott, 2013). 

Scott (2013) ďalej uvádza, že súčasťou VMware je aj vCenter Server, ktorý 

podobne ako Active Directory, má za úlohu poskytnúť centralizovaný nástroj správy  

pre všetkých hostiteľov ESXi i pridružené virtuálne počítače. Umožňuje správcom 
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nasadzovať, spravovať, monitorovať automatizovať i zabezpečovať virtuálnu 

infraštruktúru centrálne.  

Aplikácia vSphereClient je určená pre systém Windows, umožňuje správu 

hostiteľom ESXi, a to buď priamo alebo prostredníctvom relácie serveru vCenter 

Server. Ponúka bohaté grafické rozhranie určené pre každodennú prácu i pre pokročilé 

nastavenie virtuálnej infraštruktúry. Do piatej verzie vložila spoločnosť aj nového 

webového klienta. Ten ponúka dynamické webové užívateľské rozhranie. 

Administrátori systému vSpare môžu upravovať infraštruktúru bez inštalácie 

kompletného klienta vShereClient. Webový klient však ponúka len niektoré 

z dostupných funkcií, preto budeme pracovať hlavne s vSphereCientom (Scott, 2013). 

 

2.4  Servery 

 

Servery sa skladajú z toho istého hardvéru ako pracovné stanice. Každý server 

obsahuje základnú dosku, procesor, pamäte RAM, HDD, grafickú kartu a zdroj.         

Pre server je sieťová karta nevyhnutnosťou. Vyznačujú tým, že bežia nepretržite 24 

hodín denne, 7 dní v týždni, takže sú viac zaťažované. Práve preto vyžadujú 

kvalitnejšie, výkonnejšie a drahšie komponenty. Aby nedošlo pri výpadku prúdu, 

k strate informácií, respektíve poškodeniu hardwaru, je neodmysliteľnou súčasťou 

servera UPS záložný zdroj. 

Hlavný rozdiel nájdeme najmä v použitom sieťovom operačnom systéme.        

Na každom systéme si okrem základných funkcií môžeme vybrať z jednotlivých rolí 

ktoré operačný systém ponúka. 

Ako uvádza Russel a Crawford (2008) role serverov sú obecné zoskupenia 

bežných funkcií, ktoré pomáhajú definovať účel použitia serveru. 

Horák a Keršláger (2006) uvádzajú, že základné služby, ktoré server ponúka  

a to prostredníctvom sieťových operačných systémov sú nasledujúce: 

 Súborový server (File server) 

Je prvotnou funkciou každého sieťového operačného systému, ktorý zabezpečuje 

viacužívateľský prístup k súborom, čo znamená, že s jedným súborom môže súčasne 

pracovať viac užívateľov. Ďalej vedie evidenciu užívateľov, ktorí sa môžu prihlásiť 

a má prehľad o tom, čo môžu a nemôžu robiť na diskoch, priečinkoch, či s konkrétnym 

súborom. Napríklad jeden užívateľ môže súbory len čítať, ale iný ich vôbec nevidí, 
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ďalší ma k súborom pridelené vyššie pravá teda môže do priečinkov zapisovať a mazať 

ich.  

 Tlačový server ( Print server) 

Tlačový server sprostredkováva prístup viacerých používateľov k jednej 

tlačiarni, pričom sa môže zadefinovať, čo môže jednotlivý používateľ s tlačiarňou 

vykonávať (tlačenie farebne, čiernobielo, iné nastavenia tlačových úloh a pod.). 

 Aplikačný server 

Aplikačný server umožňuje všetkým užívateľom pristúpiť k tomu istému 

programu bez nevyhnutnej inštalácie na každú pracovnú stanicu. Môže ísť 

o ekonomické programy, skladovú evidenciu a iné.  

Mnoho aplikačných programov dodávajú výrobcovia softvéru spoločne            

so sieťovým operačným systémom. Tie sú určené pre doplnenie základných 

serverových funkcií. Medzi najčastejšie dodávané patrí: 

 Adresárová služba Active Directory Domain Services poskytuje dôležité funkcie 

k ukladaniu údajov o užívateľoch, skupinách, počítačoch a ich objektoch v sieti 

a sprístupňuje tieto informácie užívateľom a počítačom. Radiče domény umožňujú 

užívateľom a počítačom v sieti, prístup k povoleným sieťovým prostriedkom. 

 DHCP Server poskytuje centralizovanú kontrolu nad adresovaním protokolu IP. 

Servery DHCP môžu priraďovať dynamické adresy IP a základné nastavenie protokolu 

TCP/IP iným počítačom v sieti.  

 DNS Server je systém, ktorý prekladá názvy počítačov na adresy IP. Servery 

DNS sú zásadne dôležité pri preklade adries IP v doménach služby Active Directory.  

 Program pre elektronickú poštu 

 Programy pre správu veľkých databáz (Stanek 2008). 

Jedným z hlavných aspektov, odlišujúci servery od klientskych staníc je použitie 

softvéru. Bez ohľadu na to, ako je server výkonný, potrebuje operačný systém. 

V súčasnej dobe existuje viacero riešení. Spoločnosť Microsoft ponúka Windows 

Server, Novell NetWare alebo Unix/Linux, ktorý bude využívať prostriedky serverov. 

Servery vyžadujú taktiež špecifické serverové aplikácie, vďaka ktorým, poskytujú svoje 

služby v sieti (Bigelow, 2004). 

V nasledujúcej podkapitole sa budeme podrobnejšie zaoberať serverovým 

operačným systémom Microsoft Windows Server 2008. 
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2.5  Microsoft Windows Server 2008 

 

Operačný systém Microsoft Windows Server 2008 je výkonný a plne vybavený 

serverový operačný systém. V tradičnom výpočtovom prostredí sú aplikácie spúšťané 

na serveri. Všetky príkazy pre aplikáciu sú spracovávané v miestnom systéme. Systémy 

HPC (High Performance Computing) na spracovanie príkazov pre aplikáciu využívajú 

výpočtový výkon viacerých systémov. Rozložením požiadaviek výpočtového výkonu na 

viac systémov je možné rýchlejšie spracovať požadované dáta (Microsoft Windows 

Server 2008, 2011).  

Hlavným rozdielom oproti Microsoft Windows Server 2003, je nové jadro NT 

6.0, ktoré sa používa aj v operačnom systéme Windows Vista s aktualizáciou Service 

Pack 1 alebo novší. Obidva operačné systémy preto zdieľajú spoločnú kódovú základňu 

a majú veľa spoločných funkcií. Vďaka tomu sa Windows Vista na Windows Server 

2008 veľmi podobá.  

Stanek (2009a, s. 33) sa o Microsoft Windows Server 2008 vyjadril: „jedná sa 

o najlepší operačný systém vo svojej triede. Obsahuje všetky podporné technológie 

nutné k poskytovaniu sieťových, aplikačných a online funkcií, ktoré možno uplatniť    

na ľubovoľnom mieste organizácie.“ Microsoft považuje predchádzajúce verzie           

za natoľko odlišné, že ich nazýva historické operačné systémy, poprípade operačné 

systémy s historickými komponentmi.  

Spoločnosť Microsoft vytvorila niekoľko edícií, ktoré majú rôzne funkcie       

pre uspokojenie širokého spektra potrieb rôznych organizácií.  

Podľa Staneka (2009a) sa spomínané edície delia na štyri základné kategórie: 

 Windows Web Server 2008 je najlacnejší a najjednoduchší serverový operačný 

systém, ktorý poskytuje základné služby hosťovania webových aplikácií. Tento systém 

je dostupný v 32-bitovej aj 64-bitovej verzií a nahrádza vydanie Windows Server 

2003,Web Edition, 

 nasleduje Windows Server 2008 Standard, ako operačný systém pre doménové 

služby, ktorý nahrádza Windows Server 2003, Standard Edition a je taktiež dostupný   

vo 32-bitovej aj 64-bitovej verzii, 

 ďalšou edíciou je Windows Server 2008 Enterprise, ktorý je robustnejší           

pre kľúčové aplikácie a veľké organizácie. Rovnako je dostupný v 32-bitovej aj         

64-bitovej verzii. Predchodcom bola verzia Windows Server 2003, Enterprise Edition,  
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 posledným zo štvorice základných edícií je Windows Server 2008 Datacenter, 

predstavuje najdrahší a najvybavenejší serverový operačný systém, ktorý je riešením   

pre kritické podnikové operácie. Samozrejme v32-bitovej aj 34-bitovej verzií sa stal 

nástupcom vydania Windows Server 2003, Datacenter Edition.  

Konkrétne role, ktoré jednotlivé verzie obsahujú, sú znázornené v Tab. 2.1. 

 

Tabuľka 2.1: Rozdelenie podľa obsahu rolí  

 

Zdroj: Stanek, 2009 

 

Okrem týchto hlavných edícií sú k dispozícií taktiež systémy Windows Server 

2008 for Italium-Based, Windows Server 2008 Standard, Enterprise, Datacenter         

bez Hyper-V a Windows HPC server 2008. 

Väzba na vlastnosti hardwaru je u jednotlivých verzií iná. Okrem toho, že sú 

dostupné v 32-bitovej aj 64-bitovej verzii, je verzia Italium-Based založená                  

na procesoroch Itanium, ktorá používa rozhranie EFI a disky s tabuľkou oddielov GUID 

(Cafourek, 2008). 

 

 

Role serveru

služba systému

Web (IIS) ● ● ● ●

Print ○ ● ● ●

Hyper-V ○ ● ● ●

Active Directory Domain Services ○ ● ● ●

Active Directory Lightweight

Directory Services

DHCP Server ○ ● ● ●

DNS Server ○ ● ● ●

FILE ○ ● ● ●

Server Core ○ ● ● ●

Cluster Core ○ ● ● ●

Cluster Nodes ○ ○ ● 16 uzlov ● 16 uzlov

Network Access Connection ○ ● 250 ● ● 

(RRAS) pripojení neobmedzené neobmedzené

Network Access Connection ○ ● 50 ● ● 

(IAS) pripojení neobmedzené neobmedzené

Terminal Services Gateway ○ ● 250 ● ● 

pripojení neobmedzené neobmedzené

BitLocker Drive Encryption ○ ● ● ●

Telnet Server/Client ○ ● ● ●

Windows PowerShell ○ ● ● ●

Web Standard Enterprise Datacenter

○ ● ● ●
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Tabuľka 2.2: Rozdelenie podľa vlastností hardvéru  

 

Zdroj: Stanek, 2009 

 

Windows Server 2008 Standard je základná verzia operačného systému. Dodáva 

sa s mnohými funkciami, ktoré sú zobrazené v Tab. 2.2. Obsahuje taktiež niekoľko 

vylepšení sietí SAN (Storage Area Network), oznamovanie úložísk a zdokonalené 

prístupové služby, môžu hostiť jediný obor názvov systému súborov DFS (Distributed 

File System). Servery môžu taktiež fungovať ako webové agendy služby ADFS (Active 

Directory Federation Services). Vydanie Windows Server Standard je optimalizované 

na poskytovanie doménových služieb, ako napríklad preklad adries IP pomocou 

systému DNS (Domain Name System), automatické priradzovanie adries IP protokolom 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), siete protokolov TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol), tlač a faxovanie v malých a stredne veľkých 

sieťových prostrediach. Táto edícia podporuje dvojcestný a štvorcestný symetrický 

multiprocesing a až 32GB pamäti v 64-bitových systémoch (Stanek, 2009a). 

Predchádzajúce verzie systému Windows Server používali voľný spôsob 

pridania a odobrania rôznych funkcií a možností systému. Tento spôsob mohol ľahko 

umožniť zapnutie nepotrebných služieb, a vystaviť tým server riziku a zároveň tak 

vypnúť kritickú funkciu. Následkom bola nesprávna funkčnosť iných služieb alebo 

funkcií. Následná oprava bola časovo náročná a celkové zabezpečenie serveru mohlo 

byť znížené. 

Role serveru

HW vlastnosť

Pridanie RAM za prevádzky

(Hot Add Memory)

Výmena RAM za prevádzky

(Hot Replace Memory)

Pridanie a výmena CPU

za prevádzky (Hot Add/Replace

Processors)

Maximálna adresovateľná RAM,

32 bitov

Maximálna adresovateľná RAM,

64bitov

Maximálny počet CPU pre

32 bitov

Maximálny počet CPU pre

64 bitov

Datacenter

●○ ○ ●

Web Standard Enterprise

○ ○ ○ ●

○ ○ ○ ●

4GB 4GB 64GB 64GB

2TB32GB 32GB 2TB 2TB

Itanium

●

●

●

-

-

644 4 8 64

4 4 8 32
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Stanek (2009) uvádza, že Microsoft Windows Server 2008 má odlišnú 

architektúru konfigurácie než predchádzajúce verzie systémov. Počas prípravy serverov 

na použitie sa inštalujú a konfigurujú nasledujúce časti: 

 serverové role sú súvisiace sady softvérových komponentov, ktoré serverom 

umožňujú plniť funkcie pre užívateľov a ostatné počítače v sieti. Počítaču 

môžeme priradiť jednu alebo viacero rolí, 

 služby rolí sú softvérové komponenty, ktoré zaisťujú funkciu serverových rolí. 

S každou serverovou rolou súvisí jedna alebo viacej služieb rolí. Niektoré 

serverové role majú jednu funkciu a pri inštalácii role sa nainštaluje aj ďalšia 

funkcia. Iné role poskytujú viac služieb rolí, ktoré môžeme nainštalovať. 

V prípade týchto serverových rolí môžeme vybrať, ktoré služby rolí budú 

nainštalované, 

 funkcie sú softvérové komponenty, ktoré poskytujú ďalšiu funkčnú možnosť, 

ako napríklad služba WINS a Zálohovanie serveru. Funkcie môžeme inštalovať 

nezávisle na roliach a službách rolí. V závislosti na konfigurácií môže byť 

v počítači nainštalované viac funkcií alebo taktiež žiadna.  

Pridávanie alebo odoberanie rolí, služby rolí alebo funkcie vplývajú na celkový 

výkon serveru. Obvykle je síce žiadané kombinovať doplnkové role, ale tento postup 

zvyšuje zaťaženie serveru, takže je nutné príslušným spôsobom vyladiť serverový 

hardware. Taktiež je dôležité vedieť, že niektoré role, služby rolí a funkcie môžu 

závisieť na iných roliach, službách rolí a funkciách. Pokiaľ sa jedna rola odoberie, 

zobrazí Správca serveru varovanie, že daný komponent nie je možné odobrať bez toho 

aby sme súčasne neodobrali inú rolu, službu rolí alebo funkciu. Ďalej sa budeme 

venovať len hlavným roliam, ktoré využijeme v práci neskôr. 

 

Architektúra adresárovej služby Active Directory 

Efektívnu správu sieťových prostriedkov poskytuje rozšírená adresárová služba 

Active Directory. Zaisťuje ukladanie podrobných informácií o všetkých sieťových 

prostriedkoch, čo uľahčuje základné vyhľadávanie a overovanie. Základným účelom 

služby je možnosť ukladania veľkého objemu dát. Informácie je však potrebné 

organizovať, aby sa dali ľahko vyhľadať a načítať, čo je zabezpečované oddelením 

logickej a fyzickej štruktúry dát do samostatných vrstiev. 
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 Fyzická architektúra služby 

Služba Active Directory je súčasťou podsystému zabezpečenia, ktorý funguje 

v užívateľskom režime. Z toho vyplýva, že požiadavky aplikácií spustených 

v užívateľskom musia prejsť vrstvou výkonných služieb a pred svojím prevedením 

požadujú overenie. Každý prostriedok je reprezentovaný ako objekt. Užívateľovi, ktorý 

sa pokúša získať prístup k objektu je nutné prideliť oprávnenie. Zoznam oprávnení sa 

nazýva ACL- Access Control List a všetky objekty v adresári majú pridružený zoznam. 

V širšom merítku je možnosť obmedziť pomocou zásad skupín. Služba ponúka 

možnosť nastaviť vzťahy dôveryhodnosti medzi skupinami. Tieto vzťahy ďalej 

umožňujú zväčšiť rozsah riadenia medzi skupinami.   

 Logická architektúra služby 

Logická vrstva určuje akým spôsobom sú reprezentované informácie obsiahnuté 

v dátovom úložisku. Služba riadi prístup k týmto informáciám. Zaisťuje definovanie 

oborov názvov a názvových schém, ktoré slúžia pre prístup k prostriedkom uložených 

v adresári. Vďaka tomu je k dispozícií spojitá metóda pre prístup k dátam uložených 

v adresári. Informácie o prostriedku tlačiarne uložením v adresári môžeme zistiť 

obdobným spôsobom ako údaje o prostriedkoch užívateľov. Spoločnosť Microsoft sa 

rozhodla organizovať dáta pomocou modelu LDAP. Každý prostriedok, ktorý chceme 

v reprezentovať v adresári sa v tomto modely vytvára ako objekt so základnými 

vlastnosťami (Stanek, 2009a). 

 

Správa úložísk 

Systém Windows Server 2008 kombinuje vylepšenia správy a optimalizáciu 

výkonu, úložiská sa postupne vyvíjali v každej verzii operačného systému v dôsledku 

čoho riešenia systému Windows Server ponúkajú zatiaľ najpokročilejší podsystém 

úložiska. 

 Správa diskov 

Správcovia môžu jednoducho zväčšovať alebo zmenšovať veľkosť zväzkov, 

vrátane systémového zväzku. Všetky zväzky sú optimalizované pre použitie 

serverovými produktmi. 

 Prieskumník úložísk 

Pomocou konzoly Prieskumník úložísk správcovia môžu získať komplexný 

pohľad na svoju infraštruktúru úložiska. Tento modul snap-in konzoly MMC pomocou 
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tried rozhrania WMI (Windows Management Instrumentation) generuje stromovú 

štruktúru všetkých súčastí so sieťou SAN (Storage Area Network), vrátane platforiem, 

zariadení úložiska a logických jednotiek (LUN). 

 Zálohovanie servera 

Nástroj využíva rovnakú technológiu ako System Center Data Protection 

Manager a umožňuje vytvárať prírastkové zálohy dát, pričom ponúka takmer okamžité 

obnovenie dát v prípade poškodenia alebo zlyhania. Zároveň tento nástroj podporuje pri 

zálohovaní zväzkov službu Tieňová kópia zväzku. Zálohy je možné naplánovať             

a ukladať na médiá, napríklad na disky CD, DVD, zväzky jednotiek a sieťové zdieľané 

priečinky súborov (Microsoft Windows Server 2008, 2011a).  

 

Spáva zabezpečenia 

Zabezpečenie siete sa zaraďuje medzi najdôležitejšie problémy v dnešnom svete 

IT. Správcovia sietí musia vytvoriť a vynucovať zásady zabezpečenia, ktoré budú 

dostatočne flexibilné a zároveň budú zaisťovať dostatočnú ochranu. Aby bolo možné 

zaistiť plnenie požiadaviek na pripojenie stále rastúceho počtu interných a externých 

používateľov, typov zariadení, systémových konfigurácií a typov sieťového pripojenia. 

Windows Server 2008 zahŕňa množstvo rôznych vylepšení vrátane služby Active 

Directory, ktoré výrazne zefektívňujú správu identít a prístupu, zahŕňa množstvo 

ďalších vylepšení zásad a zabezpečenia (Microsoft Windows Server 2008, 2011b).  

Oproti svojmu predchodcovi má Windows Server 2008 úplne novú verziu 

Windows Firewall. Nová brána je závislá na umiestnení a platia  rôzne pravidlá          

pre prevádzku v rámci domény, privátnej siete a verejnej siete. Okrem toho je 

obojsmerná, teda kontroluje ako prichádzajúce tak aj odchádzajúce spojenie.                

Je doplnená o mnoho ďalších funkcií a schopností. Nové funkcie zahŕňajú filtrovanie 

odchádzajúceho spojenia, filtrovanie založené na identifikátoroch SID, lepšiu správu 

užívateľských rozhraní, konfiguráciu miestneho portu, vzdialeného portu, miestneho 

protokolu, vzdialeného protokolu a tesnejšiu integráciu s protokolom PCsec. Má tri 

profily: 

 profil doménový, 

 súkromný profil pre servery, 

 verejný profil. 



20 

 

Konečne sú podporované pravidlá pre každého užívateľa zvlášť (Russel, 

Crawford, 2008). 

 

2.6  Zálohovanie  

 

Zálohovanie je najefektívnejší spôsob prevencie voči strate dát. Strata dát je 

hrozba ktorá môže nastať kedykoľvek, nedá sa predvídať a  najčastejšie nastane 

zlyhaním pevného disku, náhodným vymazaním, alebo poškodením súborov, ale 

napríklad i krádežou úložiska, či prírodnou katastrofou - požiarom, záplavou a pod. 

Existujú rôzne možnosti zálohy dát: 

 záloha na iný diskový oddiel - zachráni dáta pri nutnosti preformátovania 

systémovej partície, avšak pri fyzickom zlyhaní vášho disku tento typ zálohy nepomôže, 

 záloha na externý disk - rieši problém fyzického zlyhania disku, avšak má 

nevýhodu, ktorou tou je nutnosť prenášania pevného disku spolu s vašim počítačom, 

ako i nulovú ochrana v prípade krádeže alebo živelnej pohromy, 

 záloha na záznamové médium - ochráni pred zlyhaním disku, avšak na túto 

zálohu je potrebné myslieť a pravidelne ju vykonávať, 

 online záloha dát - prináša výhody mnohým používateľom, ktorí nemôžu 

investovať do vlastného zálohovacieho riešenia, nevýhodu je nízka prenosová rýchlosť, 

 záloha na firemné servery alebo magnetické pásky - je dostupná len                  

vo firemných korporáciách a vyžaduje vysoké počiatočné a prevádzkové náklady. 

Záloha na servery je uskutočňovaná pomocou technológie zvanej RAID (Redundant 

Array of Independent Disks). 

 

RAID existuje v mnohých prevedeniach, z ktorých najznámejšie patria:   

 RAID 0 (Striped Set = prekladaná sada), rozdeľuje bloky dát medzi dva a viac 

diskov, čo spôsobuje zvýšenie výkonu,  

 RAID 1 (Mirrored Set = zrkadlená sada), vytvára kópiu dát na minimálne dvoch 

diskoch. Pridávaním diskov sa znižuje riziko straty dát avšak sa nezvyšuje 

celková kapacita, 

 RAID 2 rozdeľuje dáta na bitovej úrovni na 3 alebo viac diskov, s použitím 

Hammingovho kódu na opravu chýb, 
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 RAID 3 rozdeľuje dáta na bajtovej úrovni s vyhradeným (dedikovaným) diskom 

na paritu, 

 RAID 4 používa rozdeľovanie dát na blokovej úrovni s vyhradeným diskom     

na paritu, 

 RAID 5 používa rozdeľovanie dát na blokovej úrovni s paritou na každom disku, 

 RAID 6 podobne ako RAID 5 s tým rozdielom že používa dva bloky s paritou  

na každom disku, 

 RAID 10 využíva vlastnosti dvoch typov RAID 1 a 0 (Wikipédia, 2013). 

So zvýšením dostupnosti SAN (Storage Area Network) a zariadeniami typu 

NAS (Network Attached Storage) môžu správcovia systému efektívnejšie centralizovať 

a racionalizovať úložisko v sieti .  
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3 ANALÝZA A PLÁNOVANIE RIEŠENÍ SIEŤOVÉHO 

PROSTREDIA 

 

Kapitola poskytuje prehľad o stave počítačovej siete firmy AUTO ROTOS – 

Rozbora s.r.o prostredníctvom analýzy súčasného stavu softvéru a hardvéru firmy 

a uvádza požiadavky firmy na riešenie sieťových a informačných systémov. 

AUTO ROTOS - Rozbora s.r.o. je stredne veľká firma, ktorá sa zaoberá 

predajom a servisom automobilov. Firma vykonáva predaj automobilov značky Škoda                    

a autorizovaný servis pre značky Škoda a Volkswagen. Ďalej ponúka služby ako STK, 

emisnú kontrolu a kontrolu originality. Firma je z dlhodobého hľadiska stabilná, 

fluktuácia zamestnancov je nízka. Pracovné prostredie sa skladá z predajne, čerpacej 

stanice a stanice technickej kontroly, ktoré sa nachádzajú v Bratislave na Račianskej 

ulici, viď Obr. 3.1. 

 

Obrázok 3.1: Nákres pozície budov 

 

 

3.1 Požiadavky firmy 

 

Cieľom spoločnosti je riešenie zabezpečujúce zefektívnenie správy a údržby 

siete. Rozpočet pre projekt bol stanovený na 500 €, keďže si firma nepraje veľké 

investície do ďalšieho softvérového vybavenia a pokiaľ to nebude nevyhnutné, ani      

do nákupu hardvéru.  
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Za daných podmienok sme sa dohodli na nasledujúcich požiadavkách: 

 zmapovanie stavu počítačovej siete firmy, 

 inštalácia nového serverového operačného systému, 

 zabezpečenie prístupu vedenia k systému Shop 2000, 

 vytvorenie externej zálohy. 

 

3.2 Súčasný stav počítačovej siete 

 

Pred samotným plánovaním nového riešenia sieťového prostredia je nevyhnutné 

zistiť súčasný stav sieťovej infraštruktúry, súčasný stav hardvéru, konfigurácie 

nainštalovaného softvéru a stavu zabezpečenia. Firma využíva model architektúry siete 

klient- server. Sieťové zariadenia sú prepojené pomocou technológie Ethernet, okrem 

jedného notebooku, ktorý je pripojený prostredníctvom bezdrôtovej technológie Wi-Fi. 

Na obrázku 3.2 vidíme ako sú jednotlivé budovy prepojené. Rack, teda centrála 

siete sa nachádza v budove predajňa a servis. Odtiaľ sa cez prepínač 3COM 2126-G, 

ktorý je v serverovni pripája na prepínač ZyXEL ES108A na čerpacej stanici. STK je 

pripojená na druhý prepínač 3COM 2126-G. Prenos je zabezpečený pomocou tieneného 

sieťového kábla umiestneného vo výške približne štyri metre nad zemou. 

 

Obrázok 3.2: Prepojenie budov v rámci siete 

 

 

Budova predajne a servisu sa delí na predajňu (prízemie a poschodie) a servis 

(prízemie).  

Na prízemí predajne a servisu sa dokopy nachádza 10 pracovných staníc (PC 1 – 

PC 10) a ďalšie zariadenia spomenuté v nasledujúcej časti:  
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 PC1 až PC2, HP Compaq dc7100 Windows XP Professional- slúžia pre 

pracovníkov oddelenia náhradných dielov a príslušenstva, 

 PC3 až PC5, All In One HP 3420 AIO Windows 7 Professional - slúžia pre 

prijímacích technikov, 

 PC6 až PC9, All In One HP 3420 AIO Windows 7 Professional - slúžia pre 

oddelenie predaja vozidiel, uchovávanie záznamov o testovacích jazdách 

automobilov a pod, 

 PC10 HP COMPAQ CQ2951ec Windows XP Professional -  slúži ako 

pokladňa, 

 Konica Minolta bizhubC203 – sieťová multifunkčná tlačiareň určená na 

veľkokapacitnú tlač pre všetkých zamestnancov,  

 NTB 1, Dell d610 Windows XP Professional - používajú zamestnanci úseku 

prevádzka a servis vozidiel, 

 Wi-Fi router TP LINK TL-WR741ND - slúži na spojenie so zariadením VAS 

5052 a notebooku Dell d610, zabezpečenie pripojenia je pomocou WPA2 - 

Personal a filtrácie MAC adresy. 

 

Na poschodí predajne sa nachádza Serverovňa, 8 pracovných staníc a tlačiarne: 

 PC11 až PC 13, All In One HP 3420 AIO Windows 7 Professional – v tejto 

miestnosti sa nachádzajú počítače, na ktorých pracuje generálny riaditeľ a úsek 

riaditeľa- asistent, 

 PC 14 až PC 17, HP COMPAQ CQ2951ec Windows XP Professional – slúžia 

pre administratívu ekonomického a marketingového oddelenia, 

 PC 18 HP COMPAQ CQ2951ec Windows XP Professional – pre všetkých 

zamestnancov, ktorí na ňom demonštrujú rôzne problémy firmy a pre školenie 

autoškoly, 

 Tlačiareň 1 – túto tlačiareň požíva generálny riaditeľ a úsek riaditeľa- asistent, 

 Tlačiareň 2 a 3 LaserJet P1606DN - tlač dokumentov pre zamestnancov 

ekonomického úseku a oddelenia marketingu. 

 

V budove čerpacia stanica sa nachádzajú dva počítače s nainštalovaným 

systémom Shop 2000 (riadiaci a informačný systém pre čerpacie stanice). Počítače nie 
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sú súčasťou domény rotos-ba-s2. Ďalej sú tu terminály a kamerový systém DVR.  

Budova je prepojená k lokálnej sieti pomocou prepínača ZyXEL ES 108A.  

 PC27 HP Compaq dc7100 Windows XP Professional - slúži ako kasa, obsahuje 

program Shop 2000 s modulom BackOffice Shop 2000,  

 PC28 HP Compaq dc7100 Windows XP Professional - určený na administratívu, 

obsahuje program Shop 2000 s modulom pokladňa Shop 2000,  

 prepínač ZyXEL ES108A – prepojenie na prepínač 3COM BASELINE,  ktorý 

sa nachádza v serverovni, 

 terminály Tatra Banka a CSS prepojené s programom Shop 2000, 

 kamerový systém DVR. 

 

3.3 Hardvérové vybavenie serverovne 

 

Na obrázku 3.3 je znázornené sieťové prepojenie jednotlivých prvkov 

serverovne. 

 

Obrázok 3.3: Prepojenie sieťových prvkov serverovne 
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Ďalej uvádzame popis jednotlivých zariadení, ktoré sa nachádzajú v serverovni: 

Záložný zdroj  

UPS EATON  PW9120 6000VA 

čas zálohovania 100% zaťaženie 8 minút 

čas zálohovania 50% zaťaženie 20 minút 

Prepínače  

3COM BASELINE 2126-G  

lokálna sieť 

192.168.0.1 

ZYXEL GS 1548  

10.219.xxx.xxx (spoločnosť si nepraje zverejňovať rozsah IP adresy) 

koncernová sieť (škoda, volkwagen) 

Správu má na starosti Škoda Auto Slovensko. 

Smerovače  

CISCO 1800  

smerovač slúži pre pripojenie lokálnej siete do siete internet 

Správu má na starosti spoločnosť GTS. 

CISCO 1800  

prepojenie k VPN Škoda  

Správu má na starosti Škoda Auto Slovensko. 

CISCO 800  

prepojenie k VPN Volkswagen 

Správu má na starosti Škoda Auto Slovensko. 

Modem  

VIGOR 2700 VGST 

sa spája so sieťou automobilky Škoda v Českej Republike 

Má na starosti T-systems. 

BTAC BOX 

 (Basic Technical Architecture Concept) 

 je počítačový hardware (presné technické parametre zariadenia sú tajomstvom 

spoločnosti Volkswagen)  

Správu má na starosti Škoda Auto Slovensko. 
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Servery 

BTAC SERVER  

Intel Pentium L5506 2.13GHz  

RAM 2 GB 

HDD 250GB  

Správu má na starosti Škoda Auto Slovensko. 

DELL POWEREDGE R410 

je určený pre používanie v zapojení rack, technické parametre: 

Intel Xeon E5506 2.13Ghz, 

RAM 16 GB,  

HDD SATA 4x 500 GB 7200 ot. RAID10, 

Embedded Dual – port Broadcom NetXtreme™ II 5716 Gigabit Ethernet,  

VGA Integrated Matrox G200,  

Zdroj Redundant, 480W (80+ BRONZE). 
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3.4 Softvérové vybavenie serverovne 

 

Softvérové vybavenie serverovne znázorňuje Obr. 3.4  

 

Obrázok 3.4: Schéma používaného softvéru 

 

 

BTAC SERVER 

File server. Zdieľanie faktúr a dokumentov s automobilkou Škoda                       

a Volkswagen. Komunikácia s koncernovou sieťou. Pripája sa cez VPN škoda alebo 

VPN volkswagen.  
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BTAC BOX  

Komunikačný server s predinštalovanými softvérovými balíkmi, ktoré umožňujú 

vykonávať obchodné transakcie pomocou programu DMS. Určuje, či sa DMS server 

pripája k VPN Škoda alebo VPN VW. Sú na ňom nainštalované programy CPN Portal, 

Škoda Portal a VW Portal. 

 

DELL POWEREDGE R410  

Na serveri je nainštalovaný virtualizačný softvér od spoločnosti VMware  

vSphere 5, na ktorom sú vytvorené virtuálne počítače: 

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003, STANDARD EDITION 

 Slúži pre správu lokálnej siete.  

 Na serverovom operačnom systéme Microsoft Windows Server 2003, Standard 

Edition sú prevedené nasledujúce nastavenia: 

 

Sieťové nastavenie servera 

IP adresa 10.219.22.129 

Maska podsiete 255.255.255.192 

Brána 10.219.22.131 

Primárna DNS 195.168.1.2 

Sekundárna DNS 193.86.13.67 

 

Server automaticky prideľuje klientskym počítačom IP adresu, masku siete, 

predvolenú bránu adresu DNS servera pomocou DHCP servera. 

 

Nastavenie DHCP 

Obor rotosba 

Počiatočná adresa IP 10.219.22.128 

Koncová adresa IP 10.219.22.191 

Typ podsiete pevná sieť 

 

Active Directory 

Na servery je taktiež nainštalovaná služba Domain Controller (Active 

Directory). Graficky znázornené na Obr. 3.5. Doména má názov rotos-ba-s2. S touto 

službou je samozrejme nainštalovaný aj DNS server. Používatelia sú rozdelený do 

dvoch skupín a sú im pridelené nasledujúce práva: 
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 Administrátor - má právo čokoľvek inštalovať, môže ukladať údaje do svojho 

adresára, môže spúšťať aplikácie a tlačiť na tlačiarňach, administrátorské práva 

pre správu domény rotos-ba-s2. 

 Zamestnanci - majú právo čokoľvek inštalovať, môžu ukladať údaje do svojho 

adresára, môžu spúšť aplikácie a tlačiť na tlačiarňach. Do tejto organizačnej 

jednotky patria všetci zamestnanci okrem zamestnancov čerpacej stanice, ktorí 

do domény nepatria kvôli programu Shop 2000. 

 

Obrázok 3.5: Schéma služby Active Directory 

 

 

Cestovné profily 

Dôsledkom rôznorodosti operačných systémov Windows XP a Windows 7, 

ktoré sú v spoločnosti nainštalované a používané nie je synchronizácia cestovných 

profilov funkčná. 

File sever  

Každému zamestnancovi sa pri prihlásení na cestovný profil stiahnu nastavenia   

a dáta, ktoré má v profile uložené, či už na ploche alebo v dokumentoch. Užívateľ nemá 

vytvorený vlastný disk.  
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Externé zálohovanie dát nie je, server obsahuje RAID 10 spolieha sa na jeho 

funkčnosť. Dáta sú rozdelené do 5 partícií. Disky sú vytvorené virtuálne cez VMware  

vSphere 5 o maximálnej kapacite jedného 250GB viď. príloha č. 3.  

 Disk C – NTFS, systémový disk, na ktorom je nainštalovaný Microsoft 

Windows Server 2003, Standard Edition, prístup má len administrátor, 

 Data G – NTFS, na tomto disku sa nachádzajú cestovné profily, pôvodne mal 

disk kapacitu 100GB neskôr kvôli nedostatočnej kapacite bol ešte rozšírený     

na 150GB, prístup len administrátor, 

 DISK H – NTFS, disk pre zamestnancov, sú na ňom zdieľané dáta pre všetkých 

zamestnancov spoločnosti, prístup všetci zamestnanci, 

 Kerio F – NTFS, nainštalovaný program Kerio Connect. Je jednou z hlavných 

alternatív k Microsoft Exchange. E-mailový server, Kerio Connect poskytuje    

e-mail, instant messaging, zdieľané kalendáre a správu kontaktov vo väčšine 

poštových klientov, IM klientov, webových prehliadačoch mobilných 

zariadeniach, 

 Pohoda E – NTFS, nainštalovaný program podvojné účtovníctvo Pohoda.  

Pohoda je ekonomický a informačný systém, komplexný účtovný a ekonomický 

software pre malé, stredné a väčšie firmy z radov fyzických a právnických osôb. 

 

SERVER DMS 

Je druhým spomínaným virtuálnym počítačom, na ktorom sa nachádza daný 

softvér: 

Windows Server 2003 Standard. Typ Aplikačný server. Nainštalované programy 

DMS-CZ/SK (Dealer Manager System) a Oracle 11. Komunikuje s BTAC boxom         

a s VPN Škoda/VW je pripojený ku koncernovej sieti. Má na starosti T-systems. 

 

3.5 Riešenie poruchy v sieti 

 

Pokiaľ sa pokazí server je na ňom predplatená služba Business day, čo znamená 

že v prípade poruchy je garantovaný chod servera do 24 hodín. Technik spoločnosti 

Dell závadu rieši na mieste, v prípade nemožnosti opravy vymení celý server.  
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V prípade poruchy niektorého zo zariadení v správe T-systems, GTS alebo 

Škoda Auto Slovensko, poruchu rieši technik spoločnosti T-systems, GTS alebo Škoda 

Auto Slovensko. 

 

3.6 Organizačná štruktúra firmy 

 

Obrázok 3.6 zobrazuje grafické znázornenie organizačnej štruktúry firmy AUTO 

ROTOS - Rozbora s.r.o.   

 

Obrázok 3.6: Organizačná štruktúra firmy 
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Jednotlivé úseky firmy používajú rôzne programy podľa typu činnosti, ktorú 

vykonávajú:  

 

Generálny riaditeľ -  Office, DMS, Pohoda, AutoTax 

Zástupca riaditeľa – Office, DMS, Pohoda 

Sekretariát – Office, DMS, Pohoda 

Ekonomické oddelenie – Office DMS, Jazz Auto, Pohoda 

Marketing – Office 

Autoškola – Office 

Pokladňa – DMS 

Auto požičovňa – DMS 

Vedúci predaja – Office, DMS 

Predaj – Office, DMS 

Náhradné diely – Office, DMS, ETKA 

Vedúci prijímací technik – Office, DMS, ETKA 

Prijímací technici – Office, ETKA 

Vedúci skladu – Office, DMS, ETKA 

Skladník – DMS, Office, ETKA 

Majster – Office, DMS 

Servis –VAS-PC, ODIS 
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4 APLIKÁCIA  SERVEROVÉHO  OPERAČNÉHO  SYSTÉMU   

DO SPOLOČNOSTI 

 

V nasledujúcej kapitole sa budeme zaoberať implementáciou navrhovaných 

riešení, ktoré sme si naplánovali. Vplyv na spoločnosť a následné zhrnutie prínosu nami 

presadzovaných riešení.  

 

4.1 Plánovanie riešenia počítačovej siete 

 

Prostredníctvom dôkladnej analýzy, ktorej sme sa venovali v predchádzajúcej 

kapitole sme naplánovali zmeny. Nasledujúce riešenia by mali viesť k vyššej 

kompatibilite, výkonu a v neposlednom rade k lepšej správe a servisu spoločnosti 

AUTO ROTOS – Rozbora s.r.o. V dôsledku rozpočtu sme sa rozhodli neprevádzať 

žiadne zmeny hardvéru, počítačové stanice boli v dostačujúcom stave. 

Nasledujúcim krokom bol výber nového serverového operačného systému. 

Výber bol veľmi úzky, pretože sme mali na výber buď z už zakúpenej licencie 

Microsoft Windows Server (MWS) 2008 Standard alebo sme si mohli zvoliť riešenie od 

Linuxu, ktoré je zadarmo. Zvolili sme si riešenie od Microsoftu, pretože spĺňa 

požadovanú kompatibilitu s ostatnými aplikáciami, ktoré na danom serveri budú 

nainštalované a v budúcnosti je možnosť pridať 64-bitové programy. Prínosom je lepšia 

správa kont a objektov v doméne ako nastavenie práv skupín pomocou role Active 

Directory, pridelenie tlačiarní jednotlivým skupinám, riešenie problému s nastavením                     

a synchronizáciou cestovných profilov.  

Požiadavku na vytvorenie prístupu z pracovných staníc vedenia firmy k dátam 

programu Shop 2000 sme sa rozhodli riešiť inštaláciou virtuálneho počítača na virtuálnu 

vrstvu servera Dell PowerEdge R410. 

Posledným krokom bol výber externého dátového úložiska NAS                      

pre zálohovanie dát spoločnosti, ktoré bude vytvárať zálohu automaticky bez nutnosti 

manuálneho zásahu. Zariadenie sa bude nachádzať v budove stanice technickej 

kontroly, teda mimo dosahu budovy predajne a servisu aby v prípade požiaru nedošlo 

k zničeniu dát a čo najďalej od čerpacej stanice, pretože táto budova má najväčšie riziko 

vzniku katastrofy. 

 



35 

 

4.2 Inštalácia softvéru 

 

Inštalácia Microsoft Windows Server 2008 Standard 

 

Najjednoduchší spôsob ako môžeme prejsť na nový operačný systém a zachovať 

informácie o existujúcej doméne, programoch a nastaveniach počítača je previesť 

inštaláciu formou upgradu. Tento proces je celkom zložitý a pri prítomnosti radiča 

domény je treba trochu pokročilého plánovania.  

Upgrade budeme prevádzať zo súčasného systému Windows Server 2003, 

Standard Edition na odpovedajúcu edíciu systému Windows Server 2008 Standard. 

Behom procesu nemôžeme meniť jednotlivé architektúry. Neexistuje žiadna možnosť 

upgradu na jadro serveru, iba možnosť úplnej edície systému Windows Server 2008. 

Predtým ako sa začneme zaoberať podrobnosťami o samotnom upgrade,            

je potrebné sa zoznámiť s niekoľkými súvislosťami, ktoré ovplyvnia väčšinu prostredia.  

Pred samotnou inštaláciou je kontrola predchádzajúcej verzie systému Windows 

Server 2003 veľmi dôležitá a preto je potrebné vyriešiť nasledujúce základné body: 

 architektúra, 

 podpora hardvéru, 

 podpora softvéru, 

 služba AD. 

V nasledujúcich častiach práce si povieme o týchto bodoch, aby sme určili         

a naplánovali potrebné kroky v našom prostredí pred a behom upgradu aktuálneho 

serveru.  

Zo všetkého je potrebné najskôr spraviť úplnú, kompletnú a overenú zálohu. 

Túto zálohu prevedieme na externé úložisko a overíme obnovenie celej zálohy. 

Overenie bude prebiehať na testovacej verzii serveru vytvoreného pridaním virtuálneho 

počítača s operačným systémom Windows server 2003, Standard Edition na virtuálnu 

vrstvu servera Dell PowerEdge R410. Po úspešnom otestovaní zálohy ju považujeme  

za overenú. Overená záloha je obzvlášť dôležitá v prípade použitých špecifických 

podnikových aplikácií, pretože reinštalácia a obnova dát v týchto aplikáciách by mohla 

byť problémová. 
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Ďalším krokom pred samotným upgradom je: 

 kontrola zväzkov. Systém Windows sa nainštaluje iba na oddiel NTFS. 

Nesystémové zväzky by mali byť prevedené do oddielov NTFS. Zväzky 

FAT sú síce podporované ale ich použitie nie je doporučené.  

 kontrola dostatočného miesta na disku. Konkrétne je minimum 10 GB 

voľného miesta na systémovom zväzku, ktorého upgrade prevádzame. 

Lepšie je však si nechať aspoň dvojnásobnú rezervu priestoru teda 20 GB. 

 kontrola aktualizácií firmwaru. Pokiaľ firmware nie je aktualizovaný 

prevedieme aktualizáciu, pretože starší firmware môže spôsobovať problémy 

s kompatibilitou so systémom Windows Server 2008 Standard. Tieto 

problémy sú v novších verziách firwaru riešené. 

 kontrola dostupnosti ovládačov. Získanie aktualizovaných ovládačov           

je nesmierne dôležitým krokom v priebehu upgradu hlavne pre 64-bitovú 

platformu. Tá podporuje jedine digitálne podpísané ovládače pre verzie     

64-bitových systémov Windows Server 2008. 

 následne skontrolujeme odpojenie zariadenia UPS. Pretože mechanizmus 

automatickej detekcie systému Windows Server 2008 môže spôsobiť 

problémy s mechanizmami automatického vypnutia zariadenia UPS. Sériový 

kábel môžeme znova zapojiť až po dokončení inštalácie.  

 vypnutie antivírového programu ESET Endpoint Antivírus. Každý 

antivírový program môže spôsobovať problémy v prípade akejkoľvek 

inštalácie a v prípade upgradu na systém Windows Server 2008 je táto 

pravdepodobnosť ešte vyššia a pre nás veľmi nebezpečná. Jednou z ďalších 

príčin vypnutia je pravdepodobné spomalenie procesu. Na konci je dôležité 

si skontrolovať či náš antivírus podporuje systém Windows Server 2008. 

Architektúra serveru obsahuje 32-bitovú verziu systému Windows Server 2003. 

Systém je prispôsobený ku spusteniu verzie 64-bitového Windows Server 2008. Jednou 

z výhod je podpora väčšej kapacity pamätí RAM až na kapacitu 32 GB vo verzií 

Windows Server 2008 Standard.  

Ako bolo už spomenuté verzia 64-bitového systému Windows Server 2008 

podporuje iba digitálne podpísané ovládače pre všetok hardvér. Pokiaľ náš stávajúci 

server obsahuje 32-bitovú verziu je potrebné si najskôr overiť či pre náš nový systém 

Windows Server 2008 existujú aktualizované ovládače.  
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Softvér, ktorý funguje na systéme Windows Server 2003, by taktiež mal 

fungovať na systéme Windows Server 2008. Môžu sa však vyskytnúť komplikácie        

s kompatibilitou. Preto je pred samotnou inštaláciou potrebné overiť či náš softvér spĺňa 

tieto požiadavky.  

Adresárová služba Active Directory systému Windows Server 2008 bude 

vyžadovať novú verziu schémy služby. Predtým než pridáme rolu Active Directory 

Domain Services (AD DS) do systému Windows Server 2008, musíme do existujúcej  

adresárovej služby Windows Server 2003 pripraviť adresovú štruktúru a doménu tak, 

aby akceptovala nový radič domény so systémom Windows Server 2008. Z toho 

dôvodu musíme vykonať nasledujúce kroky: 

Pripojiť sa k serveru, ktorý je hostiteľom role Schema Master Flexibile Singer 

Master Operations (FSMO). Musíme sa prihlásiť pomocou účtu, ktorý je členom 

skupiny zabezpečenie Schema Admins. Pre rýchli spôsob zistenia aktuálnych vlastníkov 

role FSMO použijeme prostredie PowerShell a nahliadneme do časti. 

Následne skopírujeme obsah zložky \sources\adprep na disku DVD so systémom 

Windows Server 2008 na náš server. Musíme použiť rovnakú verziu architektúry 

príkazu adprep ako je verzia serveru. Takže v našom prípade ak sa jedná o 32-bitový 

systém Windows Server 2003 musíme skopírovať súbory z inštalačného média 32-

bitovej verzie systému Windows Server 2008. Adprep je jednorazový nástroj, ktorý 

spustíme priamo z disku DVD. 

Ďalej postupujeme otvorením okna príkazového riadku a nájdením zložky,       

do ktorej sme skopírovali obsah zložky Adprep. Potom spustíme príkaz 

Adprep/forestprep.   

Pre spustenie, v ktorom budeme inštalovať radič domény len pre čítanie (RODC) 

musíme zadať príkaz Adprep/rodcprep. Po dokončení operácie a replikácie môžeme 

pokračovať s prípravou domény, aby podporovala radič domény so systémom Windows 

Server 2008. Prihlásime sa k serveru, ktorý je hostiteľom služby Master FSMO pre 

doménu, ktorú pripravujeme. Musíme sa prihlásiť pomocou účtu administrátora, ktorý 

je členom skupiny zabezpečenia Domain Admins. Následne skopírujeme obsah zložky 

\sources\adprep na disku DVD so systémom Windows Server 2008 na náš server. Ďalej 

postupujeme otvorením okna príkazového riadku a nájdením zložky, do ktorej sme 

skopírovali obsah zložky Adprep. Potom spustíme príkaz Adprep/forestprep/gpprep.  

Následne sa môžeme venovať zahájeniu upgradu. 
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Upgrade na Windows Server 2008 Standard je možné prevádzať len na systém 

rovnakej architektúry v prípade staršieho systému ako je napríklad Windows Server 

2000 by tento postup nebol realizovateľný v dôsledku chýbajúcej podpory. V našom 

prípade však máme nainštalovaný Windows Server 2003, ktorý podmienku architektúry 

spĺňa. Ďalšou podmienkou je, aby na ňom bol nainštalovaný Service Pack 1 v našom 

prípade je však nainštalovaná uprednostňovaná verzia Service Pack 2.  

Ďalším krokom musíme povypínať bežiace programy ako aj antivírový program 

ESET Endpoint Antivirus a začneme s inštaláciou Windows Server 2008 Standard.     

Na stánke Get Important Updates For Instalation je možnosť prechodu do režimu online 

a získať najnovšie aktualizácie, alebo pokračovať bez aktualizácií. Otázkou je,                

či prevádzať aktualizáciu v priebehu inštalácie alebo nie. Výhodou povolenia 

aktualizácií je, že všetky kritické opravy, ktoré spoločnosť odhalila až po vydaní 

systému Windows Server 2008 a ktoré by mohli ovplyvniť úspešnosť upgradu, sa 

automaticky stiahnu a zahrnú do inštalácie. Takže zvýšia šancu k dosiahnutiu úspešného 

upgradu. Naopak záporom je nutnosť zachovať pripojenie k internetu po celú dobu 

inštalácie. Kvôli stabilnému pripojeniu serveru k internetu sme sa rozhodli pre zvýšenie 

šancí úspešného upgradu pomocou aktualizácií. Následne vyberieme verziu Windows 

Server 2008 Standard a možnosť úplnej inštalácie z dôvodu upgradu. Zobrazí sa správa 

o kompatibilite. Túto správu je potrebné si prečítať a pokiaľ sa žiadna z problémov 

uvedených v správe nevyskytuje prevedieme upgrade. Takto sme sa dostali až do 

posledného bodu. Inštalačný program bude ďalej pokračovať sám a prevedie niekoľko 

reštartovaní virtuálneho počítača. 

Windows server poskytuje tri úrovne funkčnosti domény, Windows Server 2000 

Natívny, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 a tri úrovne funkčnosti 

doménovej štruktúry Windows 2000, Windows Server 2003 a Windows Server 2008. 

Podpora pre zastarané a prechodné úrovne funkčnosti je ukončená. Naša doména a aj 

doménová štruktúra je na úrovni Windows Server 2003.  

Následne nainštalujeme rolu servera DHCP. Prevod nastavení i databáze je 

možné pomocou exportu a importu. Exportom z pôvodného DHCP kde sme pomocou 

príkazového riadku zadali príkaz netsh a vytvorili zálohu. Po upgrade sa  skopíruje 

súbor z exportom do nového systému Microsoft Server 2008. Po dokončení operácie     

a replikácie môžeme pridať radič domény so systémom Windows Server 2008 k našej 

existujúcej doméne.  
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Inštalácia Kerio Connect a Pohoda. 

 

Po upgrade operačného systému je potrebné spustiť programy, ktoré sú pre firmu 

kľúčové. Programy Kerio Connect a Pohoda boli nainštalované na diskových oddieloch 

servera. Konkrétne účtovný program Pohoda mal vyčlenený vlastný oddiel disku 

pomenovaný Disk E. Poštový server Kerio Connect mal vyčlenený priestor disku 

pomenovaný Disk F. Tieto oddiely sa po preinštalovaní systému nezmenili ale 

programy prestali fungovať. 

Systém Pohoda sme nainštalovali na disk E, kde boli zachované všetky dáta 

a záloha programu. Pred samotnou inštaláciou sme skopírovali zálohu na iný disk pre 

prípad neúspešnej inštalácie. Po nainštalovaní sme nastavili program a zadali cestu 

obnovy zo zálohy, čím sa nám nahrali všetky nastavenia programu a dáta. Následne sme 

overili funkčnosť.  

Poštový server Kerio Connect sme inštalovali podobným spôsobom ako program 

Pohoda, len s tým rozdielom, že bol umiestnený na Disk F, kde sa nachádzal pred 

začatím upgradu. Po nastavení základných nastavení a zadaním nového hesla, sme 

vložili zo zložky zálohu a nastavili cestu k obnove zálohy programu. Následne sme 

overili jeho funkčnosť.  

 

Úprava adresárovej služby Active Directory 

 

Po nastavení programov sa mohli venovať úprave služby Active Directory.      

Na základe nami vytvorenej analýzy, konkrétne organizačnej štruktúry firmy, sme 

považovali súčasný stav pridelenia práv a usporiadania za nedostatočný. S tohto dôvodu 

sme sa rozhodli upraviť štruktúru služby Active Directory a rozdeliť užívateľov           

do jednotlivých organizačných jednotiek (Organizational Unit), ďalej OU. Podobne ako 

skupinám tak aj OU sa dajú prideľovať jednotlivé práva, ktoré majú jej objekty 

priradené. Názov a počet OU je vytvorený podľa štrukturálnej analýzy firmy pre lepšiu 

zrozumiteľnosť a prehľad. Každá OU ďalej obsahuje skupiny.  

Skupiny majú taktiež pridelené práva. Konkrétne vkladaním skupín do OU sme 

dosiahli vyššie členenie práv a tým umožnili každému zamestnancovi prideliť iné práva. 

Okrem základných práv, ktoré serverový operačný systém ponúka, sme mali 

možnosť vytvoriť si vlastné práva. My sme vytvorili práva, ktoré dovoľujú prístup 

k dátam programu a to vytvorením cesty k zložke kde sa program nachádza. Každý 
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program má inú cestu a z toho dôvodu sme nami vytvorené práva pomenovali podľa 

programov, ktorých zložku zdieľajú. Všetky zložky programov umožňujú čítanie 

a zápis okrem programu Pohoda, kde sme práva rozdelili na čítanie a zápis a samotné 

čítanie aby nepoverení zamestnanci nemohli upravovať dáta. Následne sme vytvorili 

právo pre zdieľanie disku H. Pre lepšiu zrozumiteľnosť slúži tabuľka 4.1, v ktorej        

sú práva podľa názvu rozpísané. 

 

Tabuľka 4.1: Práva prístupu k programom  

Disk H- Oddiel disku H pre spoločné zdieľanie  

DMS- čítanie a zápis dát programu DMS 

Pohoda.c – čítanie programu Pohoda  

Pohoda.z - čítanie a zápis dát programu Pohoda 

AutoTax - čítanie a zápis k programu AutoTax 

ODIS - čítanie a zápis k programu ODIS 

 

Vďaka členeniu objektov do jednotlivých OU a skupín a pridelením rôznych 

práv sme zamedzili  prístup nepovolaním užívateľom a zvýšili tak zabezpečenie 

jednotlivých programov a ich dát. Niektorý zamestnanci majú pridelený prístup len     

na čítanie, čím sa minimalizuje riziko zásahu do programu a jednoznačne určuje 

zodpovedné osoby. Jednotlivé pridelenie práv je znázornené v tabuľke 4.2  
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Tabuľka 4.2: Návrh úpravy služby Active Directory  

Organizačné  
Práva Skupiny 

Programy a 

práva 
Zamestnanci 

jednotky 

Administrator 
Domain Admins, 

Account  Admin   administrátor 

  
Operators, Print 

Operators,       

  Server Operators, Backup        

  Operators        

Vedenie 

Domain User, DMS, 

Disk H Riaditeľ Pohoda.c riaditeľ 

    AutoTax   

  Správa servisu Pohoda.c úsek riaditeľa 

  Ekonomincke Pohoda.z ekonomický úsek 

Marketing 
Domain User, Marketing 

 

oddelenie 

marketingu 

a predaj Disk H Požičovna a DMS 

  

úsek predaja 

    Predaj vozidiel   

ND a príjem  

Domain User,  ND a  

 

oddelenie ND  

DMS, Disk H príslušenstvo   a príslušenstva, 

vozidiel 

 

Príjem vozidiel 

 

oddelenie príjmu  

        vozidiel 

Autoškola 
Domain User,  

Disk H Inštruktor 

 

Inštruktor 

Servis 
Domain User, Disk H Majster DMS hl. majster servisu 

  Mechanici ODIS automechanici 

  

 

Pri upgrade na systém Windows Server 2008 sú odstránené všetky existujúce 

tlačiarne a ovládače tlačiarní, preto je dôležité vytvoriť pred začatím upgradu zálohu 

všetkých tlačiarní. Správu tlačiarní rieši rola Tlačový Server. Pre inštaláciu tlačového 

servera môžeme použiť sprievodcu migrácie tlačiarní Printer Migration Wizard alebo 

nástroj príkazového riadku Printbrm.exe. Vďaka tejto možnosti môžeme exportovať 

tlačové fronty, nastavenia tlačiarní, porty tlačiarní a sledovania jazyka a potom           

ich importovať na novom servery tlačiarní.  

Ďalej sme nastavili prístup k tlačiarňam. Každá skupina má právo používať 

spoločné multifunkčné zariadenie Konica Minolta Bizhub C206, ktoré je umiestnené 

v predajni. Ďalšie nastavenie práv jednotlivých skupín je znázornené v tabuľke 4.3 

 

 



42 

 

Tabuľka 4.3: Návrh úpravy tlačového servera 

Skupiny Tlačiarne+ Bizhub C206 

    

Admin Všetky tlačiarne 

    

Riaditeľ Všetky tlačiarne 

Správa servisu Tlačiareň 1 a 3 

Ekonomincke Všetky tlačiarne 

Marketing Tlačiareň 2 

Predaj vozidiel Tlačiareň 1 a 3 

ND, 

príslušenstvo a  

Tlačiareň 5 a 6  príjem vozidiel 

Inštruktor Tlačiareň 1 a 2 

Majster len Bizhub C206 

Mechanici žiadne 

 

Inštalácia nového serverového operačného systému Windows Server 2008 bola 

dôležitým krokom, na dosiahnutie synchronizácie cestovných profilov. Samotná 

inštalácia rieši problém s kompatibilitou na starších počítačoch, ktoré používajú 

operačný systém Windows XP Professional a zároveň vďaka kompletnému prerobeniu 

domény aj uľahčuje správu do budúcna. 

  Nastavenie cestovných profilov spočíva v tom, že na mapovaných diskoch sme 

vytvorili profily, pomocou nich sa užívateľ môže pripojiť na profil užívateľa, ktorý je 

uložený na serveri. Tento profil je k dispozícii pri každom prihlásení užívateľa              

k ľubovoľnému počítaču v sieti. Zmeny v cestovnom profile užívateľa sú aktualizované 

na serveri. Ďalej sme vytvorili súboru start.bat, ktorý sme vložili do konkrétnej zložky, 

tá sa nachádza v adresári C:\Windows\SYSVOL\sysvol\doma\scripts. Popis je 

znázornený na Obr. 4.1.  
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Obrázok 4.1: Vytvorenie cestovných profilov 

 

 

Následne sme pomocou služby Active Directory vybrali užívateľa, ktorému sme 

pridali cestovný profil, viď Obr. 4.2. 

 

Obrázok 4.2: Pridelenie profilov 
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Po pridaní užívateľov sme overili, či je synchronizácia na operačných systémoch 

funkčná, hlavne na systémoch Microsoft Windows 7. 

Cestovné profily nepoužívajú všetci zamestnanci ale len Ekonomický úsek,  

oddelenie Prevádzka a Servis vozidiel a vedúci úseku servisu vozidiel a MTZ.              

Pre daných užívateľov je vytvorenie cestovných profilov dôležité, pretože pracovníci 

vykonávajú svoju činnosť na rôznych miestach firmy.  

Pre nastavenie súborovej služby je dôležitým faktom, že systém Windows 

Server 2008 má nový príkaz Wbadmin.  Nahrádza príkaz Ntbackup,  ktorý bol súčasťou 

predchádzajúcich verzií systému Windows Server. Pomocou príkazu Wbadmin 

nemožno obnoviť zálohy, ktoré boli vytvorené pomocou príkazu Ntbackup. 

Používateľom, ktorí chcú obnoviť dáta zo záloh vytvorených pomocou príkazu 

Ntbackup, je k dispozícii verzia nástroja Ntbackup ako súbor na prevzatie pre systém 

Windows Server 2008. Táto verzia nástroja Ntbackup je určená len k obnoveniu starších 

záloh, nemožno ju použiť v počítačoch so systémom Windows Server 2008                  

na vytváranie nových záloh. 

 

4.3 Vzdialená podpora pomocou Remote Desktop 

 

Aby sme nemuseli kvôli každému problému dochádzať na miesto, kde sa 

nachádza sieť ale problém mohli riešiť cez vzdialený prístup a tak zrýchliť správu siete, 

rozhodli sme sa vytvoriť vzdialený prístup na server. Vďaka takémuto riešeniu sa 

môžeme na server pripojiť aj prostredníctvom siete internet a nemusíme sa nachádzať 

na lokálnej sieti. Riešení je niekoľko, avšak takéto riešenie je buď pomalé alebo 

finančne náročné. Jedno z riešení je pomocou programu Team Viewer, ktoré je síce 

rýchle ale pre komerčné účely drahé, Business licencia stojí 499 €. Najlepším riešením                 

je vzdialené pripojenie priamo na virtualizačný softvér pomocou klienta vShere Client. 

Avšak je to veľmi pomalé riešenie a len v rámci lokálnej siete. Posledným je možnosť 

pripojiť sa pomocou Remote Desktop, ktoré je pomerne rýchle avšak len v rámci jednej 

lokálnej siete. Keďže Cisco 1800 smerovač je pod správou GTS, požiadali sme ich 

o nastavenie smerovača pre použitie služby Remote Desktop, kde pomocou NAT sme 

sa mohli pripojiť aj v rámci siete internet. NAT sa používa pre prístup počítačov 

preložením adries z lokálnej siete na jedinečnú adresu, ktorá slúži pre vstup do inej siete 

v našom prípade siete internet pod verejnou adresou. V niektorých prípadoch by 

použitie vzdialeného prístupu mohlo viesť k rýchlemu riešeniu problému.  
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4.4 Prístup vedenia podniku k programu Shop 2000 

 

Shop 2000 je pokladničný systém pre čerpacie stanice. Systém je určený         

pre siete čerpacích staníc s možnosťou napojenia na centrálu (Head Office) a obsahuje 

kompletný nástroj na prevádzku čerpacej stanice a to komunikáciu so všetkými 

vonkajšími perifériami ako napr. výdajné stojany, elektronické systémy merania hladín 

v nádržiach, elektronické cenové totemy a podobne. Systém umožňuje prevádzku 

viacerých pokladní a modul Back Office je určený pre manažéra čerpacej stanice vďaka 

čomu má v rukách nástroj pre plnú správu a riadenie behu čerpacej stanice. Systém plne 

podporuje inovatívne technológie ako napríklad používanie dotykovej obrazovky, 

komunikáciu s nočnými tankovacími automatmi napr. OPT Card Manager ako aj 

prehľadné výstupné zostavy až po vyhotovovanie grafov v užívateľsky priehľadnom 

prostredí Microsoft Windows. Požiadavku na vytvorenie prístupu z pracovných staníc 

vedenia firmy k dátam programu Shop 2000, sme sa rozhodli riešiť inštaláciou 

virtuálneho počítača a programu Shop 2000 s modulom Back Office. Toto riešenie bolo 

zvolené na základe nasledujúcich faktov sprostredkovaných poskytovateľom softvéru 

Unicode systems: 

 na pracovnej stanici sa nesmie nachádzať iný softvér ako program Shop 2000, 

 pracovná stanica nesmie byť zapojená v doméne (program nemôže byť 

nainštalovaný ani na pracovných staniciach vedenia, keďže tieto patria             

do domény rotos-ba-s2). 

Server Dell Power Edge R410 ako sme už spomínali má nainštalovaný 

virtualizačný softvér vSphere 5, na ktorý sa pripojíme cez vShere Client. Softvér 

obsahuje funkciu pridania ďalšieho virtuálneho počítača. Vytvorený virtuálny počítač 

sme pomenovali PumpaVM.  

Následne sme na počítač nainštalovali Microsoft Windows XP Professional. 

Ďalším krokom bola inštalácia programu Shop 2000 a modulu Back Office, ktorý 

nastavil pracovník spoločnosti Unicoce Systems. Riešením problému s prístupom sme 

sa vyhli nastavením službu Remote Desktop. K službe bude pristupovať vedenie 

spoločnosti použitím hesla. Spôsob prepojenia programu Shop 2000 je znázornený      

na Obr. 4.3. Server má disky zapojené do RAID 10, čo znižuje nebezpečenstvo straty 

dát a zvyšuje výkon programu. Nami navrhované riešenie je finančne nenáročné, 

pretože spoločnosť má zakúpenú multilicenciu na Windows XP Professional, takže 

nebudú musieť vynakladať investície na nový počítač a operačný systém. 
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Obrázok 4.3: Prístup k dátam programu Shop 2000  

 

 

4.5 Implementácia externej zálohy údajov 

 

Problém s externou zálohou sme riešili kúpou externého sieťového úložiska 

NAS. Po podrobnom výbere a preštudovaní sme vybrali zariadenie ZyXEL Bundle 

High Speed Home Storage NSA-320 + 2x1 TB SATA HDD, RAID 1/0, JBOD, USB 

2.0, 1Gbps LAN. Ďalej len ZyXELNSA-320. Cena zariadenia sa pohybuje v rozmedzí  

od 278,14 € do 328,68 €.  

Špecifikácie zariadenia ZyXELNSA-320: 

 Dva 1TB SATA disky 

 USB 2.0 

 Gigabit Ethernet 

 RAID0/1 

Výhodou zariadenia ZyXELNSA-320 je rýchlejšie zálohovanie dát s podporou 

NTFS, so vstavaným ovládačom pre NTFS, poskytuje vysokorýchlostný prenos           

na NTFS formátované externé pevné disky. To šetrí čas a prináša efektívne zálohovanie 

dát, fotografií, hudby a videa medzi počítačmi a externým pevným diskom. 

ZyXELNSA-320 sme umiestnili do budovy stanice technickej kontroly z dôvodu 

prípadného rizika požiaru v budove predajne a servisu, ktoré má nižšie riziko vzniku 

katastrofy ako budova čerpacej stanice. Aby mohlo zariadenie správne fungovať museli 

sme ho pripojiť do lokálnej siete pomocou sieťového kábla a elektrickej energie. Ako je 

záložné úložisko NAS prepojené so serverom Dell Pover Edge R410 je znázornené na 

Obr. 4.4. 
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Obrázok 4.4: Umiestnenie externej zálohy  

 

 

ZyXELNSA-320 má na výber z dvoch možností uloženia dát, záleží len           

na užívateľovi, ktorú možnosť si vyberie RAID 0 a RAID 1. Pre budúcu zálohu sa hodí 

RAID 1 kvôli väčšej stabilite zálohy.  

Po nastavení disku sme potrebovali nainštalovať program, ktorý bude zálohu 

vytvárať automaticky bez nutnosti ďalšej obsluhy. Na riešenie tohto problému sme 

použili softvér, ktorý je zadarmo, aplikáciu Cobian Backup (viď Prílohy). Počas 

inštalácie sme nastavili konkrétne programy, ktoré sme chceli zálohovať a následne 

vybrali každú šiestu zálohu na úplnú a pre zníženie rizika straty dát hneď dvakrát. Čas 

kedy bude záloha prebiehať sme nastavili na nočnú hodinu. Cieľom zálohy bude nami 

zakúpené sieťové úložisko ZyXEL Bundle High Speed Home Storage NSA-320.  

 

4.6 Zhodnotenie navrhovaného riešenia 

 

Riešenia, ktoré sme vytvorili reakciou na zadané požiadavky spoločnosťou 

AUTO ROTOS – Rozbora s.r.o. priniesli spoločnosti nasledovné prínosy: 

 zmapovaním sieťovej infraštruktúry firmy, konkrétne  

- zapojenie počítačových staníc a ostatných prvkov počítačovej siete,  

- spôsob prepojenia jednotlivých budov, 

- analýza používaného hardvéru a softvéru, 

- vytvorením vlastnej dokumentácie, viď príloha 3, 

sme uľahčili a zrýchlili orientáciu o stave siete budúcim správcom sietí, 

 kľúčovým rozhodnutím bola implementácia serverového operačného systému. 

Vďaka  inštalácii serverového operačného systému Windows Server 2008 

Standard, sme: 

- zvýšili výkon a zabezpečenie servera, 
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- synchronizovali cestovné profily s modernejšími operačnými systémami 

spoločnosti Microsoft ako Windows Vista a Windows 7, 

- kompletne prerobili štruktúru adresárovej služby Active Directory a podľa 

úsekov firmy pridelili práva jednotlivým zamestnancom, 

- nastavili Tlačový server a pridelili práva tlače jednotlivým oddeleniam, 

ktoré vo firme chýbali, 

 vytvorenie vzdialeného prístupu pomocou služby Remote Desktop k serveru 

umožňuje správu siete na diaľku a znižuje čas potrebný na riešenie vzniknutých 

problémov so sieťou, 

 následne sme zabezpečili prístup vedenia spoločnosti k systému Shop 2000 

pomocou služby Remote Desktop, čím sme umožnili prístup k programu 

z počítača riaditeľa a vedúceho úseku bez nutnosti migrácie, 

 ďalším nemenej dôležitým prínosom je vytvorenie externej zálohy dát              

na servery, ktorý umožňuje automatickú zálohu bez potreby ďalšej obsluhy.   
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5 ZÁVER 

 

Spoločnosť AUTO ROTOS – Rozbora s.r.o. požadovala analýzu počítačovej 

siete, inštaláciu nového serverového operačného systému,  prístup vedenia k systému 

Shop 2000 a vytvorenie externej zálohy servera. 

Kompletným zmapovaním stavu počítačovej siete, inštaláciou Microsoft 

Windows Server 2008 Standard a následnou aplikáciou postupov, ktoré ponúkli riešenia 

zadaným požiadavkám spoločnosti bol cieľ bakalárskej práce splnený.  

Prostredníctvom vykonanej analýzy a spracovaním podkladov sme sa rozhodli 

k určitým zmenám.  

Inštaláciou Windows Server 2008 Standard, sme zvýšili výkon, zabezpečenie 

servera a kompatibilitu, čím sme umožnili používanie 64-bitových aplikácií 

a synchronizáciu cestovných profilov. Následne sme sa venovali zmene štruktúry služby 

Active Directory, čo viedlo k prehľadnejšiemu a konkrétnejšiemu rozdeleniu práv 

profilov a tlačiarní. Vytvorením vzdialeného prístupu službou Remote Desktop sme 

umožnili vedeniu firmy prístup k dátam programu Shop 2000 z vlastného počítača         

a tým sa nám podarilo splniť ďalšiu úlohu. Zavedením externej zálohy, ktorá vo firme 

chýbala sme znížili riziko straty dát a jej automatickým nastavením sme zefektívnili jej 

činnosť. Vlastným nazhromaždením veľkého množstva informácií o počítačovej sieti 

v priebehu písania práce sme sa rozhodli vytvoriť jej dokumentáciu. Vo firme doteraz 

nebola vytvorená žiadna takáto dokumentácia, takže jej zavedením sme uľahčili 

orientáciu a správu siete.  

AUTO ROTOS – Rozbora s.r.o má k dispozícií inovovanú počítačovú sieť. 

Z globálneho hľadiska je však potrebné podotknúť, že oblasť informačných technológií 

sa veľmi rýchlo vyvíja a navrhované riešenie sa v dôsledku nových riešení stáva veľmi 

rýchlo zastaraním. Už len s pohľadu Serverového operačného systému by sme             

do budúca odporúčali aktualizáciu na novší systém v dôsledku vydania nového 

operačného systému Windows 8 a Windows Server 2012, ktoré ponúkajú nové 

a výkonnejšie technológie. 

  



50 

 

Zoznam použitej literatúry 

 

BIGELOW, Stephen J. Mistrovství v počítačových sítích : správa, konfigurace, 

diagnostika a řešení problémů. Brno: Computer Press, 2004. 990 s. ISBN 80-251-0178-

9. 

 

CAFOUREK, Bohdan. Správa Windows Serveru 2008. Praha: Grada, 2009. 288 s. 

ISBN 978-80-247-2124-8. 

 

CICMAN, Dalibor. Virtualizácia a jej výhody. In: PNW [online]. Máj 16, 2012 [cit. 

2013-04-05]. Dostupné z: http://pnw.sk/clanky/ 

 

EMM. Virtualizácia serverov [onlline]. EMM, spol. s r.o. [cit. 2013-04-15]. Dostupné z: 

http://www.emm.sk/sk/produkty-a-sluzby/IT-riesenia/virtualizacia-serverov 

 

HORÁK, Jaroslav a Milan KERŠLÁGER. Počítačové sítě prozačínající správce: 3. 

aktualizované vydání. Brno: Computer Press, a.s., 2006. 212 s. ISBN 80-251-0892-9. 

 

LOWE, Scott. Mistrovství ve VMware v Sphere 5: Kompletní průvodce profesionální 

virtualizací. Brno: Computer Press, 2013. 728 s. ISBN 978-80-251-3774-1. 

 

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008. MWS: Vysoký výpočtový výkon [online]. 

MWS, ©2011 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: 

http://www.microsoft.com/slovakia/windowsserver2008/high-performance.mspx 

 

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008. MWS: Riešenia pre úložiská a tlač [online]. 

MWS, ©2011 [cit. 2013-04-23]. Dostupné z: 

http://www.microsoft.com/slovakia/windowsserver2008/high-performance.mspx 

 

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008. MWS: Vynútenie zabezpečenia a zásad 

[online]. MWS, ©2011 [cit. 2013-04-23]. Dostupné z: 

http://www.microsoft.com/slovakia/windowsserver2008/security-policy.mspx 

 



51 

 

PRIBIŠAN, Dušan.  Základy počítačových sietí - 2. časť. In: Zajtra [online]. 28.8. 2011. 

[cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://www.zajtra.sk/technologie/355/zaklady-

pocitacovych-sieti-2-cast 

 

PRIBIŠAN, Dušan. Základy počítačových sietí - 3. časť. In: Zajtra [online]. 2.9. 2011. 

[cit. 2013-04-22]. Dostupné z: http://www.zajtra.sk/technologie/371/zaklady-

pocitacovych-sieti-3-cast 

 

RAID. In: Wikipédia [online]. 2013 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: 

http://sk.wikipedia.org/wiki/RAID 

 

RUSSEL, Charlie a Sharon CRAWFORD. Microsoft Windows Server 2008: 

velkýprůvodce administrátora. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, 1271 s. 

Administrace (Computer Press). ISBN 978-80-251-2115-3. 

 

STANEK, Wiliam R. Active Directory : kapesní rádce administrátora. Brno: Computer 

Press, 2009. 352 s. ISBN 978-80-251-2555-7. 

 

STANEK, Wiliam R. Mistrovství v Microsoft Windows Server 2009. Brno: Computer 

Press, 2009. 1364 s. ISBN 978-80-251-2158-0. 

 

STANEK, William R. Microsoft Windows Server 2008: kapesní rádce administrátora. 

Brno: Computer Press, 2008, 704 s. ISBN 978-80-251-1936-5. 

 

WMware. Virtualize for Efficiency, Higher Availability, and Lower Costs [online]. 

WMware, ©2013 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 

http://www.vmware.com/virtualization/virtualization-basics/how-virtualization-

works.html 

 

 

 



52 

 

Zoznam skratiek 

 

ACL- Access Control List 

AD – Active Directory 

AD DS - Active Directory Domain Services 

ADFS - Active Directory Federation Services 

CD – Compact Dics 

DFS - Distributed File System 

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol 

DNS - Domain Name System 

FAT – File Allocation Table 

FSMO - Flexibile Singer Master Operations  

GB – Gigabyte 

HDD – Hard Disk Drive 

HPC - High Performance Computing 

IP – Internet Protocol 

ISO/OSI - International Standards Organization / Open Systen Interconnection 

LAN – Local Area Network 

LDAP – Lightweight Directory Access Protocol 

MAN – Metropolitan Area Network 

MWS - Microsoft Windows Server  

napr. – napríklad 

NAS - Network Attached Storage 

NTFS - New Technology File System 

PC – Personal Computer 

RAID - Redundant Arrayof Independent Disks 

RAM – Random Access Memory 

RODC –  Read Only Domain Controller 

SAN - Storage Area Network 

SATA – Serial Advanced Technology Attachment 

STK – stanica technickej kontroly 

TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

UDP - User Datagram Protocol 

UPS - Uninterruptible power supply 
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USB – Universal Serial Bus 

VDI –  Virtual Desktop Infrastructure 

WAN – Wide Area Network 

Wi-Fi - Wireless Fidelity 

WMI - Windows Management Instrumentation  
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