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Abstrakt 

Má práce pojednává o nových řešeních a postupech na poli serverové infrastruktury, o 

stávajících a nových metodách zálohování dat,dále o postupu řešení zadaných zakázek, na 

kterých jsem se účastnil. Chtěl bych co možná nejlépe porozumět serverovým technologiím a 

technologiím se servery spojenými a rozhodl jsem se, že toho nejlépe dosáhnu praxí. Moje 

práce by mohla sloužit i jako určitý návod pro ostatní, kteří se setkají s podobnou 

problematikou. Doufám, že přispěji ke změně výuky a to tak, aby studenti mohli v rámci studia 

na VŠB-TUO více navštěvovat spolupracující IT firmy a získávat zkušenosti z praxe. Díky 

tomu by mohly firmy spolupracující s VŠB-TUO získat lukrativní zaměstnance a studenti by 

pak neměli problém s uplatněním na trhu práce. Veškerá teorie získaná v průběhu studia není 

dle mého názoru efektivní, pokud se v reálném světě rozchází s praktickým využitím. 
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Abstract 

My workdealswithnewsolutions and practices in thefieldof server 

infrastructureofexisting and newmethodsof data backup, as well as theprocedureforthe 

settlement ofcontractsawarded, in which I participated. I wouldlike to understand on 

the best levelpossible server as well as associated technologies, and I decidedthatthebestway to 

reach thatgoalis thepractice. My workcould serve as a 

guideforother students whoencountersimilar topics. I hope to contribute to 

changing of teaching, so thatstudentscan visit more IT companiesduringtheir study and 

gainpracticalexperience. Thiswouldallowthecompanies  cooperatingwiththe VSB-

TUO obtainlucrativestaff and studentswould not have a problemfinding jobs. 

Anytheoryobtained in thecourseof study is in my opinion not effective, if in 

therealworlddivergesfrompractical use. 
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Úvod 

Jako téma svojí bakalářské práce jsem si vybral absolvování individuální odborné praxe 

ve firmě VAHAL. Mým zájmem bylo dozvědět se co možná nejvíce o technologiích okolo 

serverů. Daná problematika je mým zájmem a chtěl bych jí v co možná nejširším rozměru 

porozumět. V dnešním, tedy informačním věku, se pro malé, střední i velké firmy stává 

naprostou nutností ukládání i zálohování dat. 

Tohoto se dá dosáhnout mnoha způsoby, ať už běžným zálohováním na serverech, mezi 

které patří RAID nebo ukládání dat do tzv. Cloudu. V případě Cloudu jsou data uložena na 

internetu. Tento způsob ukládání nepředstavuje nejefektivnější zabezpečení dat proti zneužití, 

ale přesto je nejlepší volbou proti selhání hardwaru a také lidského faktoru. 

V praxi se využívá jak metoda online (tato metoda představuje zálohování dat za 

běžného chodu počítače) tak metoda off-line (záloha se vytváří mimo běžný chod počítače, 

obvykle se vytváří po zavedení speciálních medií). 

Firmy v dnešní době mají různorodé požadavky. Vynikající typ serverového produktu, 

který je pro jednu společnost dostačující, může být pro druhou společnost naprosto 

nedostačující. To umožnilo vzniku mnoha nových technologií a řešení na poli serverové 

virtualizace. V mojí bakalářské práci pojednávám o tom, jak jsem navštívil mnoho obchodních a 

výrobních společností. Setkal jsem se s mnoha technologiemi, které jsou v praxi hojně 

využívány. Jako příklad uvádím produkty od leadera na poli vlastní cloudové infrastuktury- 

VMwarevSphere, který představuje nejdůležitější a nejrozšířenější virtualizační platformu na 

světě. 

Ve své bakalářské práci dále uvádím prvky, se kterými jsem se v praxi setkal a jaké 

řešení jsme pro daný problém zvolili tak, abychom zadaný úkol správně splnili. Jelikož firmy z 

oboru informačních technologií požadují ve většině případů pro přijetí uchazečů na pracovní 

post v jejich firmě praxi, doufám, že mi absolvování individuální odborné praxe umožní být 

více konkurenceschopný v rámci trhu práce a že tato volba je nejlepší z hlediska získání 

nepostradatelných praktických dovedností. 
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1 Popis odborného zaměření firmy 

Firma VAHAL s.r.o. vznikla roku 1993. Tato společnost se zaměřuje na návrhy a 

realizaci podnikových sítí LAN a WAN, výrobu a dodávky výpočetní techniky, integraci 

serverů do podnikového prostředí, řešení komunikace, připojení na internet, dále řeší otázky v 

oblasti bezpečnosti, antivirové kontroly, speciálních firewallů, a tak dále. [16] 

Společnost VAHAL je vysoce odborně připravená i v oblasti služeb. Kvalitní tým 

softwarové podpory a servisní zázemí serverového prostředí tvoří dobrou reputaci firmy 

VAHAL v oblasti podpory zákazníkům. Tato firma má dva zvučné tituly Intel Certified 

Integration Specialist a statut Intel Premier Provider. Tento status získala firma jako druhá v 

České Republice, v oblasti serverových služeb dokonce jako první v České Republice. Dále je 

schopna poskytnout v případě zájmu ze strany klienta řešení brand A značek HP,IBM nebo 

Dell, a dále kompletní serverové portfolio Cisco UCS. [16] 

Je certifikovaným partnerem společnosti Microsoft s nejvyšší úrovní kompetence. 

VAHAL pokrývá serverovou oblast, část infrastrukturní (topologie, dálkovou správu, 

bezpečnost) i oblast klientskou. Ve spolupráci s Microsoft ČR,VAHAL pracuje na zvyšování 

kvalifikace odborníků. Odborníci ve firmě jsou dále certifikováni například i společností Novell 

(zaměstnanci zaměření na Novell CNE a CNA). Jsou schopni pokrýt prodej i servis z oblasti 

heterogenních sítí, zajistit migrace mezi produkty a starat se o moderní i starší prostředí IT.[16] 

Od roku 2006 je zaveden managment jakosti odpovídající ČSN EN ISO 9001:2009 pro 

implementaci infrastruktury informačních technologií a jejich servis. Tuto certifikaci provedla 

certifikační autorita TÜV CZ. [16] 

Cílem firmy je klientská spokojenost. Firmasi je vědoma faktu, že v tak složitém a 

dynamicky vyvíjejícím oboru, jakým jsou informační technologie, je jediná možnost dosažení 

tohoto cíle kvalitní management, vyvíjející se odborná znalost a odborná připravenost. Díky 

všem těmto vlastnostem je servis a technika společnosti přijata jako značkové řešení společností 

jak místních, tak těch s plošnou působností v ČR i zahraničí.  Jedna z místních společností je 

například Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava.[16] 
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2 Popis pracovního zařazení studenta 

Ve firmě VAHAL s.r.o. jsem byl přiřazen k RNDr. Vladimíru Lízalovi, který se mi 

věnoval jak po teoretické stránce problematiky serverových technologií, tak po praktické stránce 

řešení zadaných problémů. Dále jsem pracoval i s jinými zaměstnanci firmy, ale to jen v případě 

nutnosti a v menším časovém rozmezí. Mojí hlavní náplň práce tvořila problematika týkající se 

softwarových a hardwarových komponent spojených jak se servery, tak s virtualizací na 

serverech. Řešil jsem problematiku okolo zabezpečení a zálohování dat na serverech, tak na PC 

k nim připojených. Protože firma má hodně zakázek a ne všechny se týkají serverů, došlo občas 

k řešení problémů  z oblasti informační a výpočetní techniky související i se sítěmi LAN, WAN. 

Dále jsem nastavoval nástroje pro vzdálenou správu (servery, PC, kombinované podnikové 

tiskárny) a mnoho dalšího. Má práce ve firmě VAHAL byla velice různorodá a nedá se popsat 

jedním slovem, které by specifikovalo mé pracovní zařazení ve firmě.  
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3 Seznam úkolů zadaných studentovi v průběhu 

odborné praxe s vyjádřením jejich časové náročnosti 

1. Seznámit se s technologií ukládání dat RAID. Montáž a konfigurace pro firmu 

Muerdter Dvořák na jejich nově zakoupeném diskovém poli Hitachi HUS 110 RAID grup level 

5, aktualizace firmware obou kontrolérů. Časová náročnost tohoto úkolu byla cca6%. 

2. Pro firmu MBTOOL upgrade jejich serveru, jak v části softwarové (instalace nového 

uživatelského rozhraní), tak v hardwarové (větší disky, výkonnější RAID kontrolér).Časová 

náročnost tohoto úkolu byla cca 8%. 

3. Pro firmu MBTOOL oprava virtual-Center serveru. Těžký klient v pořádku, web 

klient hlásí neplatné licence, nelze provést vMotion ,,sharednothing''. Ve web klientu jsou staré 

virtuální stroje, které už tam dávno nemají být a nejsou novější virtuální stroje. Časová 

náročnost tohoto úkolu byla cca 4%. 

4.Pro Magistrát města Přerov migrace souborových služeb z Novellu na Microsoft, 

založení grup uživatelů, převod dat (1.5TB), nastavení práv. V ActiveDirectory rozepsat podle 

zakázky práva uživatelů. Pro zálohování serveru přidělení skupiny Administrators. Instalace 

ovladačů a rozchození Role Tiskové služby, která umožnuje sdílení tiskáren v síti a centralizaci 

správy tiskových serverů síťových tiskáren. Časová náročnost tohoto úkolu byla cca 32%. 

5. Pro firmu MPS GRADIOR instalace 5 PC do firemní sítě (instalace Windows 7, 

zařazení do domény, zřízení uživatelských účtů ve dvou trustovaných doménách, zřízení e-mail 

účtu na Exchange, instalace certifikátů Office 2013, teamviewer). Dále rozšíření pamětí pro 

stávající PC z 2GB na 8GB. Časová náročnost tohoto úkolu byla cca 3%. 

6.Pro firmu NUTREND půjčení firemního serveru firmy VAHAL, rozchození 

zálohování dat a asistence firemnímu zaměstnanci Martinu Blahovi(přehození disků mezi 

servery, aby se nemuselo kopírovat7TB dat na file serveru, následný odvoz zapůjčeného 

serveru). Časová náročnost cca jeden týden, časová náročnost tohoto úkolu byla cca 9%. 

7. Pro firmu AMF REECE montáž paměťových modulů a procesorů do výpočetních 

modulů (tzv. žiletek) MFS2600KI do Intel Modular Serveru, instalace VMWareESXi 5.5. 

Časová náročnost tohoto úkolu byla cca 4%. 

8. Pro firmu SATOS instalace VeeamBackup, testy řadičů Adaptec 6405, 6408. Přidání 

SSD disků. Časová náročnost tohoto úkolu byla cca 5% 

9. Pro firmu OVB Allfinanz, která zakoupila nový server, montáž a rozchození celé sítě 

LAN, WAN. Ze síťování Serveru s PC, instalace DHCP serveru, konfigurace NAT. Nastavení 

zálohování pro 30 počítačů, vytvoření uživatelských účtů, přidělení práv, správa sdílených 

osobních dat, celková instalace ovladačů, firmware na všech PC tak i na serveru, instalace 

zabezpečovacího softwaru a certifikací. Montáž nových komponent do stávajících PC a montáž 

20 nových PC, které firma OVB zakoupila. Časová náročnost tohoto úkolu byla cca 14%. 
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10. Pro firmu MLS Holice postupné vylepšování Bladecenter, implementace EMC-

VNX 5700, přemigrování virtuálních serverů, Kontrola FibreChannelových karet, instalace 

VMWarevSphere 5.0, vyřazení diskového pole IBM. Časová náročnost tohoto úkolu byla 15% 
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4 Zvolený postup řešení zadaných úkolů 

4.1 Firma Muerdter Dvořák 

Ve firmě Muerdter Dvořák se z historických důvodů (zastaralosti) provozuje server na 

VMWare 4.1, který má limit na velikost data storu 2TB. Rozšiřovali jsme kapacitu již dříve 

instalovaného diskového pole Hitachi AMS2100. Za provozu jsme přidávali další diskovou 

polici, která se připojuje 4x SAS kabeláží. Veškeré propojení je zdvojené kvůli redundanci. Po 

připojení jsme nechali nové disky na detekovat v administrativním softwaru 

HitachiStorageNavigatorModular 2, na nově přidaných discích jsme vytvořili 3 RAID grupy po 

5 discích. Tyto RAID grupy byly vytvořeny v typu RAID 5, to znamená, že z každých 5 disků o 

kapacitě 2 TB je užitečná kapacita RAID grupy 8 TB (1 disk je režie na paritu). 

 Dále jsme na těchto RAID grupách vytvořili příslušné LUNy (logical units) o velikosti 

do 2TB tak, aby VMWare ve staré verzi byl na těchto LUNech schopen vytvořit datastory 

menší než 2 TB. to, že kontroléry jsou zdvojené, tak je možných přístupů více.  

LUN (logical unit - logická jednotka) je spravován jedním nebo oběma 

kontroléry.Pakliže je spravován jedním kontrolérem a druhý použijeme pouze jako zálohu 

v případě, že první vypadne, tak hovoříme o kontroléru typu Active - Passive. Pokud je jedno 

(bez ztráty výkonu), přes který kontrolér přistupujeme k dané logické jednotce, hovoříme o 

politice Active - Active. Disková pole Hitachi jsou typu Active - Active a to tzv. pravá Active - 

Active. Proto jsme mohli aktualizovat firmware obou kontrolérů za plného provozu a to tak, že 

jsme zaktualizovali jeden kontrolér, který se po aktualizaci restartoval a v průběhu výpadku 

převzal veškerou funkci druhý kontrolér. Po dokončení instalace na prvním kontroléru a 

otestování, že je vše zaktualizované tak, jak by mělo a že kontrolér převzal zpátky svoji úlohu 

na diskovém poli, se automaticky aktualizoval druhý kontrolér.  

4.2 Firma MBTOOL 

K tomuto úkolu bylo potřeba zapůjčení přenosného serveru firmou VAHAL (dále jen 

přenosný server) pro zachování plynulého chodu firmy MBTOOL. Na přenosný server byla 

přenesena všechna data firmy MBTOOL. Dále jsme museli vymontovat a odpojit původní 

server firmy MBTOOL, stroj převézt na firmu VAHAL. Zde byly provedeny úpravy uvedené v 

Seznamu úkolů. Po skončení prací na serveru byl server převezen zpátky na firmu MBTOOL, 

kde po zapojení byla přenesena všechna data z přenosného serveru zpět na jejich server. 

4.3 Firma MBTOOL 

Zadaný úkol byla oprava virtual-Center serveru. Po prozkoumání všech závad jsme 

zjistili, že těžký klient je v pořádku, web klient hlásí neplatné licence, nelze provést vMotion 

,,sharednothing''. Dále jsou ve web klientu staré virtuální stroje, které už tam dávno nemají být a 

nejsou novější virtuální stroje. Zkusili jsme vyjmutí hosta z clusteru a natažení zpět, to ovšem 

nepomohlo. Popis podobného problému jsme našli zde: [2] 

Dále se postupovalo podle článku KB VMwaru: [4] 
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Po restartu vmware-inventoryservice a vmware-vpxdwebovýje klient funkční. 

4.4 Magistrát města Přerov 

Na obr. č. 4.1 je znázorněn Active Directory na serveru sítě Windows a distribuované 

zdroje které mohou spolu spolupracovat. vazby v  Migrace souborového systému z Novell 

Netware a Novell DirectoryServices (novější název Novell eDirectory) na Microsoft 

ActiveDirectory. První problém byl, že konvence přihlašovacích jmen a jmen z NDS 

(adresářové služby Novellu) není stejná jako v ActiveDirectory. Správci sítě na Magistrátu 

města Přerov ani ActiveDirectory plně neovládají (ve smyslu ne snad, že by AD nerozuměli, ale 

nemohou zasahovat do konfigurace, protože byli nuceni implementovat tzv. Identity Manager, 

který jim do ActiveDirectory nahrává identity uživatelů z personalistiky a jakákoliv změna v 

AD je přepsána Identity Managerem).  

 

Obrázek 4.1:  Active Directory DS na serveru sítě Windows, 

obrázek ukazuje AD DS jako ústřední bod sítě 

systému Windows Server používaný pro správu 

identit a distribuované zdroje, které mohou pracovat 

spolu.[3] 
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Těmto faktorům se bylo třeba přizpůsobit. Jediná vlastnost (atribut), která byla 

kompatibilní a mezi kterou šlo provést vazbu mezi NDS jménem a AD jménem, byla osobní 

číslo. 

Správci sítě na magistrátu města Přerov doplnili všude, kde bylo třeba, osobní čísla. 

Tato čísla v některých případech jak na AD, tak na NDS občas chyběla, hlavně v případě 

brigádníků či zaměstnanců na krátkodobý úvazek. Pak se provedly exporty a skriptování 

pomocí řádkových utilit, na Novelu to byla utilita ICE, která je součástí instalace Netware pro 

řádkový export pro LDAP protokol, na Microsoft platformě to byla utilita CSVDE (comma-

separated value directory export). Byly vytvořeny netriviální dotazy na oba adresářové systémy, 

byly vyexportoványCSV soubory, výsledné sestavy se pak nahrály jako jednotlivé stránky do 

Excelu, načež se v Excelu pomocí osobních čísel spárovaly. Dále se dohledávalo, kdy nějaký 

uživatel na jedné straně existuje a na druhé straně chybí, toto jsme dělali iterativně na několik 

kol, podle chybových výstupů IT odbor magistrátu dohledával a doplňoval chybějící hodnoty, 

případně do vysvětlovával, že v daném případě je možné nesrovnalost ignorovat. Další problém 

byl samotný souborový systém. Souborů bylo řádově 1,8TB, nejprve se dělalo několik migrací 

nanečisto přes víkend, aby se migrace takového objemu dat neprojevila negativně na provozních 

parametrech sítě. Zjistilo se, že jedna migrace celého souborového systému trvá něco víc než 

24hodin, tím jsme měli ze serveru Novell (přesněji řečeno clusteru dvou serverů Novell), který 

byl na starém diskovém poli, které už vykazovalo značnou chybovost, převedena data do 

virtuálního serveru na novém diskovém poli na platformě Microsoft. Dále bylo potřeba řešit 

kromě samotných souborů i přístupová práva. Podle uživatelských přihlašovacích parametrů do 

ActiveDirectory se nastavily v AD atributy HomeDirectory a v HomeDirectory příslušného 

uživatele se nastavila veškerá práva tak, jako když se zakládá uživatel přes grafickou konzoli 

ActiveDirectoryUsers and Computers (ADUC). Podle specifikací magistrátu města Přerov to 

znamená hierarchii odbor/oddělení, podle těchto pokynů se nastavovali práva pro jednotlivé 

odbory a oddělení. Přitom odbor je nadřazený oddělením.  Abychom nenastavovali nikdy 

parametry zabezpečení na jednotlivé konkrétní uživatele, (protože to vede k administračním 

problémům například v případě výpovědi nebo výměny pracovníka), veškeré zabezpečení (v 

terminologii Windows „permissions“) se nastavují pomocí skupin. Struktura navržená už dříve 

v minulosti je taková, že, v ActiveDirectory pod organizační jednotkou daného odboru/oddělení 

existuje organizační jednotka Skupiny, pod ní jsou definovány další OU, a v těchto OU jsou 

teprve definovány skupiny. Z hlediska přístupových práv nás zajímají skupiny zabezpečení, a to 

konkrétně skupinu GRP_SEC (jako Group Security), dále následuje třípísmenová zkratka 

oboru, oddělená podtržítky, dále následuje zkratka jako _ORG (organizační),kde byli všichni 

členové na dané organizační jednotce, a _BOSS jako vedoucí (odboru/oddělení), kde je členem 

pouze vedoucí daného odboru/oddělení. Je jasné, že vedoucí odboru je nadřazen všem vedoucím 

oddělení. Požadavky na přístupová práva do souborového systému byly takové, aby vedoucí byl 

schopen vidět do všech adresářů jemu podřízených a nastavovat přístupová práva do datového 

adresáře, který je společný. Nad tím vším byl ještě vytvořen systém intranetu, kdy jednotlivé 

soubory, které uživatelé daného odboru mohli nahrát do souborového systému, byly 

prostřednictvím webového rozhraní okamžitě přístupné všem pracovníkům magistrátu města 
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Přerov pomocí indexovaných adresářových výpisů serveru na platformě Apache. Webový 

server Apache je k dispozici jak na platformě Novell Netware, tak na platformě MS Windows. 

Toto vše se řešilo pomocí skriptů. Nejdříve se řešila migrace souborového systému, abychom 

zjistili, jak dlouho bude migrace trvat. První testy probíhaly pomocí příkazu XCOPY. Po 

objevení několika nesrovnalostí, kde neodpovídaly objemy přenášených souborů,jsme zjistili, že 

XCOPY naráží na chybu. Tato chyba spočívala v kritické hlášce s přetečením paměti, která 

ovšem byla poněkud zavádějící. Skutečná příčina chyby spočívala v tom, že adresářová cesta je 

delší jak 256 znaků, takže nakonec se finální migrace dělala pomocí příkazu ROBOCOPY. Ve 

starších verzích Windows (XP/2003) příkaz ROBOCOPY byl k dispozici jako dodatečná 

instalace, je to originální software od Microsoftu a byl ke stažení jako součást ResourceKitu pro 

Windows Server 2003. Ve Windows 2008 jako serverovém a Windows 7 jako klientském 

systému už je k dispozici automaticky nainstalovaný. Příkaz ROBOCOPY je schopen generovat 

poměrně rozsáhlé protokoly (logy), takže máme k dispozici protokoly o každém jednotlivě 

přeneseném souboru. Toto se osvědčilo v několika případech reklamací u zákazníka, abychom 

byli schopni dohledat, že jsme daný soubor či daný adresář opravdu zkopírovali, a ne že ho 

zákazník třeba nemůže z nějakého důvodu najít. Toto vše probíhalo v rozmezí říjen 2013 - 

květen 2014. Některé nesrovnalosti z hlediska přístupových práv se ještě dolaďují, protože nelze 

přesně mapovat přístupová práva Novellu na přístupová práva Microsoftu. Například 

požadavek, aby vedoucí daného oddělení byl schopen nastavovat přístupová práva svým 

podřízeným, nebo aby vedoucí daného oddělení mohl nastavovat přístupová práva na daný 

adresář, nelze sloučit s požadavkem, aby tento adresář byl pouze pro čtení (ReadOnly), protože 

se předpokládá, jestliže mám právo nastavovat práva, tak do tohoto adresáře můžu i zapisovat, 

protože bych si jinak tato práva mohl stejně nastavit. Toto vše se řešilo pomocí netriviálních 

skriptů a dávkových příkazů, nic se nedělalo pomocí grafického uživatelského rozhraní, protože 

se migrace prováděl a na několik iterací nejprve na nečisto, kdy si magistrát ověřil, že daný 

výsledek migrace je podle jejich představ (nelze připustit výpadek funkce orgánu státní správy). 

Z tohoto důvodu bylo potřeba, aby celý proces byl reprodukovatelný a co nejvíce omezoval 

možnost chyb uživatelské obsluhy. 

Z hlediska rozsahu prací se jednalo o migraci zhruba 350 uživatelských účtů, 10 odborů 

a 30 jednotlivých oddělení. 

4.5 Firma MPS GRADIOR 

Po příjezdu jsme vybalili PC zakoupené zákazníkem, provedli výchozí aktualizaci 

Windows, dále jsme zařadili tato PC do domény gradiopower.local, založili účty pro nového 

uživatele v doménách gradiopower.local pro přístup k souborům amps.local kvůli účtu MS 

Exchange (MPS Holding je v Prostějově a MPS Gradior patří pod holding). 

Dále následovala instalace a aktivace Office 2013 (aktivace byla zdlouhavá z toho 

důvodu, že nově jsou v obalech k Office 2013 pouze aktivační adresy, až na adresách se nám 

podle jména a příjmení uživatele nebo firmy přidělil aktivační kód), instalace certifikátu 

kořenové certifikační autority, instalace programu Draft Sight, Team Viewer 9 a dalších 

programů potřebných pro běžný chod firmy. 
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Odvoz jednoho kusu PC Hewlett-Packard (nebootuje do Windows - modrá obrazovka) 

na firmu kvůli diagnostice (později se ukázal vadný disk, stroj v záruce - vrácen, zákazník si 

vyřeší záruku). 

4.6 Firma NUTREND 

Ve firmě Nutrend nebyly servery zálohovány. Proto byla třeba implementovat 

zálohování pomocí rozdílových kopií.HypervizorVMWareESXidělá tzv.  changeblocktracking. 

Na virtuálním disku uchovává bitovou mapu sektorů, které se od poslední zálohy změnily.  

Zálohovací software dělá snapshoty do minulosti, což znamená, že máme aktuální data přímo 

přístupná a starší data můžeme vyvolat tzv. Reverzním snapshotem. Zálohovací operace jsou 

v současnosti na procesor a na datovou propustnost jedny z nejnáročnějších aplikací ze všech. 

Dále jsem asistoval při výměně všech hesel na jejich serverech, kterých má firma Nutrend 13. 

Toto se muselo vyměnit kvůli odchodu správce sítě, který tato hesla znal. 

4.7 Firma AMF REECE 

Pro firmu AMF REECE montáž paměťových modulů a procesorů do výpočetních 

modulů (tzv. žiletek) MFS2600KI do Intel Modular Serveru, na obr. č. 4.2 je zobrazen Intel 

Modular Server, 

 

Obrázek 4.2:  Intel Modular Server [15] 
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instalace VMWareESXi5.5. na interním eUSBflash disku, otestování a zahoření. MFS2600KI 

jsme nejprve otestovali na firmě VAHAL, a to v servisním Intel Modular Serveru pomocí 

virtuálních strojů, na kterých běžel Intel IOMETER, který testuje disky, a programu PRIME95, 

což je výpočet prvočísel, pomocí kterého se zatěžuje procesor a paměť. 

4.8 SATOS 

Satos je velkoobchod s železářským zbožím, tudíž mají obrovské množství cenově 

malých položek. To klade na SQL databázi značné nároky (například při přepočtu skladu). 

V současné době provozují svoje IT na Intel Modular Serveru na platformě VMWare. Pro 

urychlení databázových operací bylo tedy rozhodnuto přejít na SSD disky. Do IMS jsme tedy 

přidávali dva SSD disky, na kterých se vytvořil datastore a na to byl následně přemigrován 

virtuální server Vision, na kterém běží ekonomický systém. Z důvodu ochrany dat byly použity 

dva SSD disky (zrcadlo neboli RAID 1 - disk1 ukládá stejná data jako disk2). 

 

4.9 OVB Allfinanz 

U této zakázky jsem asistoval u vytváření uživatelských účtů, rozchozování sítě LAN, 

WAN. Ze síťování Serveru s PC, instalace DHCP serveru, konfigurace NAT, pomáhal jsem s 

celkovou montáží serveru a jeho komponent, u této problematiky jsem využil hodně znalostí z 

Počítačových Sítí absolvovaných v průběhu třetího ročníku. 

Dále jsme instalovali různý software - účetnictví Waria, dokumentaci Office, 

zabezpečovací software EsetNOD32,firmware vSphere 5.5, přidělování RAID grup dále jsme 

implementovali adresářové služby LDAP (Activedirectory). 

 

4.10 MLS Holice 

MLS Holice (pobočka nadnárodní společnosti MoteursLeroy-Somer (FR), nedávno 

přešla pod Emerson (USA)). 

V MLS Holice společnost Vahal již dříve (v roce 2008) implementovala IBM 

Bladecenter H. Na obr. č. 4.3 je zobrazen IBM Blade Center H. 
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Obrázek 4.3:  IBM BladeCenter H [1] 

 

Nejvyšší model IBM Bladecenter, řešení obsahující 4 redundantní zdroje, 2 

FibreChannelswitche (Brocade) a 4 gigabitové Ethernetswitche (Cisco), které může obsahovat 

až 14 serverů (tzv. žiletek) a diskové pole IBM DS3400. V průběhu doby bylo Bladecenter 

postupně vylepšováno, jednalo se hlavně o výměny žiletek za výkonnější a postupný upgrade 

VMWare. Staré diskové pole však přestalo stačit kapacitou, byly plány na přechod na novou 

verzi Citrixu a digitální uchovávání veškerých dokumentů, a navíc vyběhlo z podpory, proto 

bylo rozhodnuto zakoupit nové diskové pole. Protože firma MLS (MoteursLeroySomer) mezi 

tím spadla pod americký Emerson, změnila se firemní politika, nyní jsou tedy standardem 

disková pole od EMC. Společnost tedy zakoupila diskové pole EMC VNX 5700, na obr. č. 4.4 

je zobrazen typ diskového pole EMC VNX 5700 který společnost zakoupila. 
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Obrázek 4.4:  Na obrázku jsou zobrazené EMC-VNX verze, 

MLS vlastní typ 4 z leva.[8] 

 

 Toto pole jsme implementovali v lednu tohoto roku, dále jsme na něj přemigrovali 

virtuální stroje, na kterých běžela verze vSphere 4.1. Dále se uvažovalo o upgrade 

VMWarevSphere, a přestože společnost VMware již vydala verze 5.1 a 5.5, byla nařízena 

instalace verze 5.0 kvůli standardizaci v rámci celé nadnárodní společnosti (firma má pobočky 

po celém světě od Číny přes Francii). V dnešní době (duben 2014) máme Datastory, na kterých 

běží virtuální stroje, IBM pole je prázdné. Dále IT oddělení z Francie řešilo další očekávaný 

problém – konec podpory Windows XP a za rok Windows Server 2003. Proto bylo nutné 

implementovat nové 64-bitové servery Windows 2008R2 a na nich Citrixové servery novější 

verze, rovněž novější verze tenkých (terminálových) klientů na stanicích. To vše s minimálním 

narušením běžného chodu společnosti a narušením výroby. To vše probíhalo za účasti 

francouzských správců sítě, kteří většinu věcí instalují dálkovou správou. Společnost VAHAL si 

volají, pokud mají nějaké hardwarové problémy, které dálkově řešit nejdou. Dále se zjistilo, že 

nové servery Citrix nejsou zálohovány na páskovou knihovnu, a proto je třeba instalovat novou 

verzi Symantec Netbackup (zálohovací software), což je poměrně vysoce náročná záležitost 

z hlediska výkonu a propustnosti. Francouzští správci sítě používají server HP ProLiant, protože 

ho mají vyzkoušený, od loňského roku byl společností Vahal nainstalovaný a připravený k 

implementaci. Nedávno si ale francouzští správci sítě potřebovali upřesnit, že server v sobě má 

dvě dvouportové FibreChannelové karty a správcům sítě nesouhlasil počet zapojených portů, 

tudíž firma VAHAL jako hardwarový dodavatel byla požádána, aby server prozkoumala. Zjistili 

jsme, že na Bladecenter, kde jsou dva fibre-channelovéswitche, z nichž každý má 6 externích 

portů, jsou všechny tyto optické porty využité. Stávající využití je toto: jeden port zabírá HP-

zálohovací server, jeden port disková knihovna, dva porty zabírá staré diskové pole IBM a dva 

porty zabírá nové diskové pole EMC VNX. Požadavek francouzské strany tedy byl, aby se 
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využila veškerá propustnost HP serveru, zapojit všechny čtyři optické porty. Zároveň nelze 

připojit přes optický kabel páskovou knihovnu na přímo (tj. mimo switch), protože než bude 

implementován nový zálohovací software, musí ještě běžet ten starý, takže na páskovou 

knihovnu je potřeba přistupovat z více než jednoho serveru. Proto bylo rozhodnuto vyřadit staré 

diskové pole a IBM diskové pole bylo tedy vyřazeno a odpojeno. 24 disků v celkové kapacitě 

4TB už v dnešní době není efektivní, nejen kvůli ukončené podpoře, ale ani z hlediska spotřeby 

energie. Diskové pole IBM bylo vyřazeno 29. 4. a doba provozu na záložní zdroj se jeho 

vypnutím zvýšila z 55 minut na 1 hodinu 8 minut. 

Vyřazení diskového pole znamenalo nejen jeho vypnutí, ale také rekonfiguraci 

optických switchů, spočívající v úpravě zónování, které je nakonfigurováno na toto diskové 

pole.Po přepojení optických kabelů mezi serverem HP bylo také třeba nakonfigurovat zóny 

mezi HP fibre-channelovým portem, novým diskovým polem a páskovou knihovnou, tak aby 

mohl probíhat tzv. LAN-free backup, to znamená, že data jsou přenášena přímo po 

FibreChannelu a nikoliv po lokální síti. To by totiž znamenalo velmi podstatnou degradaci 

výkonu, navíc by se přenos zálohovacích dat a uživatelský přístup k serverům dělil o stejné 

pásmo  a přestožeBladecenter je připojeno trunky (4x 1GB port) v technologii Cisco 

Portchannel, znamenalo by to velmi podstatnou zátěž počítačové sítě. Z tohoto důvodu je vždy 

snaha řešit zálohování tak, aby data tekla mezi Fibre-Channelovými subsystémy přímo (zde 

tedy mezi diskovým polem a páskovou knihovnou) a nikoliv po síti LAN. 
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5 Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané 

v průběhu studia uplatněné studentem v průběhu 

odborné praxe 

5.1 Technologie ukládání a zálohování dat RAID 

(RedundantArrayofIndependent/InexpensiveDisks) 

Je to metoda, která je předdefinovaná pro ukládání dat v určitém pořadí na více 

fyzických disků. Z pohledu uživatele jde vidět pouze jeden disk. RAID můžeme rozdělit do více 

jak 10 úrovní, avšak pořád se vyvíjejí nové technologie a nové RAID úrovně. RAID můžeme 

realizovat prostředky jak softwarovými, tak hardwarovými. Většina dnešních základních desek, 

a to i u desktopových počítačů, nabízí nějakou úroveň RAID minimálně na úrovni ovladačů. 

Přidělení disků a konfigurace se odehrává před startem operačního systému na úrovni nastavení 

BIOS u příslušného řadiče. Teoreticky můžeme říct, že výhodou hardwarového RAID je vyšší 

výkon a nižší náchylnost k chybě v případě havárie operačního sytému.[14][10] 

5.1.1 Typy RAID úrovní 

Uvedu pouze pro mě nejdůležitější RAID úrovně: 

RAID úroveň 0- neboli striping - je nejnižší verzí. Funguje tak, že slučuje dva disky 

dohromady a to buď zřetězením anebo prokládáním. U zřetězení se po naplnění prvního disku 

pokračuje na další a tak dále. U prokládání jsou data ukládána střídavě. Prostor v každém disku 

je rozdělen na pevně danou část. Zápis a čtení dat probíhá z více disků. Neposkytuje žádnou 

redundanci - v případě havárie jednoho z disků ztrácíme data z celého pole, avšak v případě 

prokládání poskytuje nejvyšší možnou propustnost. Hodí se tedy například pro střih videa nebo 

jako datový disk SQL databáze, kdy je ovšem transakční log zaznamenáván na jiné, spolehlivé, 

médium. 

RAID úroveň 1- neboli mirroring - je jednoduchá technologie ukládání dat a první, 

poskytující redundanci. Funguje tak, že ukládáme stejné informace současně na dva disky. V 

případě poškození jednoho z disků se dá ihned pracovat s kopií a data jsou okamžitě k dispozici. 

RAID úroveň 5- potřebujeme minimálně 3 disky pro tento typ. Výhoda RAID 5 je v 

tom, že ukládá paritní informace střídavě mezi disky, zápis je proto rychlejší jak u předchozích 

úrovní, které paritní informace ukládaly zvlášť. Pokud jeden z disků vypadne, ze zbylých dvou 

se dopočítají chybějící informace. To však po dobu dopočítávání vede ke zpomalení celého 

systému, či serveru. Pokud je ovšem výpočet těchto paritních informací implementován v 

hardwaru, ztráta výkonu může být zanedbatelná.[10][9][22][11] 

5.1.2 Podpora na platformách operačních sytémůMicrosoft 

Podpora Windows XP skončila 8. dubna 2014 [6] 

Windows 7 podporuje RAID 0 a 1 pro edice Ultimate, Professional a Enterprise. 



 

Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu studia uplatněné studentem v 

průběhu odborné praxe 

- 26 - 

 

Podpora není pro verze Windows 7 Home Basic, HomeStarter ani na Home Premium. 

Windows 8 jakožto nejnovější operační systém podporují úrovně RAID 0 a 1 ve všech 

edicích plus nové funkce jako StorageSpaces, který nám dovoluje, abychom si uspořádali disky 

(pouze fyzické) připojené přes SATA,USB a SAS do diskových polí. V nich pak můžeme 

vytvořit virtuální disková pole. [14] 

5.2 DAS (Directly Attached Storage)  & SAN (Storage Area 

Network) porovnání 

5.2.1 DAS (Directly Attached Storage) 

Disky jsou přímo připojené v serveru, obvykle přes rozhraní SAS nebo SATA. Mají 

omezenou rozšiřitelnost, pokud chceme rozšířit místo, musíme koupit další servery. Dále je zde 

častá nutnost odstávky serveru při přidávání disků, omezení vzdálenosti, nedostatek místa nebo 

naopak přebytek místa (prostor nelze využít dalšími servery, a pokud je server nefunkční, data 

jsou nedostupná). [7] 

5.2.2 SAN (Storage Area Network) 

Blokově orientovaná architektura, máme zde vyhrazenou síť propojující servery a 

ukládací zařízení, provoz nejde přes LAN (samotný pohled na disky je virtualizovaný). 

Na obr. č. 5.1 máme typické zapojení topologie SAN. 

Mezi hlavní výhody SAN oproti DAS je výkon, škálovatelnost, spolehlivost (možnost 

plné redundance datové cesty). Je tonutný předpoklad pro clustering a virtualizaci. [23] 

5.2.3 Technologie SAN: FibreChannel 

[1] ,,je až 8-gigabitové komunikační rozhraní, primárně používané pro 

vysokorychlostní přenos dat v síti. FibreChannel je standardizováno v T11 v 

Mezinárodním výboru pro informační technologie pro normalizaci (INCITS) a 

AmericanNationalStandards Institute (ANSI). FC se začalo používat především 

v oblasti superpočítačů, ale stává se též standardním typem připojení na sítích 

SAN (storage area) '' [21] 

Vlastnosti:Sériový přenos, metalická a optická média, velké vzdálenosti (až 

500m), vysoká propustnost až 8Gbps, velmi nízká latence, velký počet zařízení 

na kanál, velmi vysoké náklady na vlastnictví (drahá zařízení, nutnost školení 

atak dále.). [17] 
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Obrázek 5.1:  Příklad typické topologie SAN [17] 

5.3 Windows Server 2008 R2 a jeho edice, které jsme využívali 

Každá edice u Windows Serveru má svoje použití. Liší se z hlediska hardwarové a 

finanční náročnosti. [5] 

5.3.1 Windows Server 2008 R2 Foundation 

Je to základní, ale stále efektivní úroveň, která nám může sloužit jako základ u 

podnikání. Je určena pro majitele menších firem a pro IT specialisty, které tyto firmy podporují. 

Tato technologie je v praxi osvědčená a tvoří nenákladnou a při tom spolehlivou volbu. 

Organizace tuto verzi volí jako základ pro podnikové aplikace a sdílení informací a 

prostředků.[5] 

5.3.2 Windows Server 2008 R2 Standard 

Je nejobsáhlejším serverovým operačním systémem od počátku založení Microsoftu. 

Obsahuje vylepšené technologie jak pro web, tak pro virtualizaci, které zvyšuje spolehlivost s 

flexibilitou serverové infrastruktury a zároveň šetří čas i peníze. Výkonné prostředky nabízejí o 

poznání větší kontrolu nad servery, optimalizují správu i konfiguraci. Díky rozšíření funkcí pro 
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zabezpečení zvyšují ochranu v operačním systému. Vytvářejí spolehlivě pevnou funkční 

základnu pro jakoukoliv organizaci. [5] 

5.3.3 Windows Server 2008 R2 pro systémy s procesorem Itanium 

Představuje platformu, která je z hlediska podnikových aplikací nepostradatelná a to 

proto, že podporuje škálovatelnost databází, vlastních a podnikových aplikací tak, aby splnily 

rostoucí potřeby všech podniků. Tato verze oplivá custeringem s podporou převzetí služeb při 

selhání a funkcí dynamického dělení hardwaru. Dále v této verzi můžeme využít funkci pro 

neomezený počet virtuálních instancí systému Windows Server. Vzhledem k vysoké ceně 

systémů s procesorem Itanium nedošlo k jejich většímu rozšíření a jejich větší rozšíření nelze 

předpokládat ani do budoucna.[5] 

5.4 VMWarevSphere 

Virtualizační platforma VMwarevSphere je oblíbenou platformou, které důvěřuje 

nejvíce zákazníků na světě.Tvoří základ od společnosti VMware pro infrastrukturu cloudovou. 

Tato platforma je navržena tak, aby pokrývala nejširší škálu všech virtuálních potřeb a potřeb 

cloudové infrastruktury. Hojně ji využívají všechny typy firem (malé, střední, velké). Rostoucí 

počty zákazníků používají strategickou IT platformu VMwarevSphere(tato technologie oplivá 

pamětí až 1terabyte a 32 virtuálními CPU, tyto virtuální stroje zpracují více jak 1milion 

vstupně/výstupních operací za sekundu to přesahuje požadavky nejnáročnějších operací). 

[20][19][18] 
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6 Znalosti či dovednosti scházející studentovi v 

průběhu odborné praxe 

V praxi mi scházelo mnoho znalostí a s tím spojených dovedností. Důvodem je vysoká 

obtížnost řešených problémů spojených s virtualizací okolo VMware. Tato technologie je 

poměrně nová a rozsahem obrovská kvůli svojí členitosti a různorodé specifikaci (virtualizace 

na všech typech serverů od serverů oplývající vysokým výkonem, datovým úložištěm, 

bezpečností, počtem uživatelů a různorodými aplikacemi, které nejsou podporovány ve všech 

verzích na všech serverech). Musel jsem se ve volném čase doučovat různé funkce, principy 

toku a ukládání dat a jejich zálohování (zálohování na disky či pásky, data či celé virtuální 

stroje).  

Dále mi chyběly znalosti typů zálohování, možnosti zabezpečení serverů a znalosti 

postupů, které se můžou teoreticky rozcházet s praktickým využitím. Domnívám se, že je 

nejdůležitější naučit se, jak dané problémy řešit sám, nebo vědět, kde k úspěšnému dokončení 

zadaného úkolu potřebné znalosti najít. Pro hlubší znalosti serverových a síťových záležitostí 

jedle mého názoru nejlepší volbou získání certifikací CISCO. Zde se daná problematika probírá 

do hloubky a v rámci CISCO certifikací je i možnost si prakticky vyzkoušet teorií nabyté 

znalosti. 
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7 Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a její 

celkové zhodnocení 

Nejvíce jsem byl spokojen s opravou problému ve firmě MBTOOL, kde jsem podle 

příznaků poznal, co je na vCenterServeru za problém, a podle internetu jsem našel popis 

podobného problému, z kterého jsem zjistil, jak přibližně postupovat, abych dosáhl 

požadovaného výsledku. 

Na magistrátu města Přerov jsem si otestoval, jakým způsobem se přidělují uživatelská 

práva tak, aby souhlasila co nejlépe se zadanými požadavky. Účastí na tak rozsáhlém problému 

jsem získal mnoho cenných zkušeností, které se mi budou do mé budoucí praxe jistě hodit. 

Zastávám názor, že v dnešní době je práce v informační a výpočetní technice velmi lukrativní a 

zajímavá, protože trh ještě není nasycen a stále je poptávka po studentech z IT oborů větší než 

jejich nabídka.  

Rád bych uvedl svoje postřehy z okolí firmy pro lepší uplatnění studentů po ukončení 

studia, což by mělo být hlavním cílem všech fakult na VŠB-TUO.V zájmu VŠB-TUO by mělo 

také dále být, aby fakulta FEI sledovala více větších firem a umožnila studentům v rámci jejich 

odborné školní praxe prostřídat více jak jedno pracoviště. Studenti by tak sami zjistili, jaké 

znalosti jsou pro ně nutné v dané firmě, a která práce je bude nejvíce zajímat. Výsledkem by 

byla vyšší kvalita připravenosti studentů na jejich budoucí zaměstnání.  

Firma VAHAL pro mě byla obrovským přínosem z mnoha důvodů. Mohl jsem si 

odzkoušet technologicky i finančně náročnou technologii, ke které nemá laik přístup. Měl jsem 

možnost vidět, jak postupují při řešení problémů odborníci z firmy. Byl jsem spokojen, že jsem 

pod vedením odborníků mohl konfigurovat, implementovat, instalovat a pomáhat u montáží 

serverů a technologií s nimi spojenými. Po teoretické stránce jsem se naučil mnoha novým 

věcem, druhy a možnosti zálohování dat na serverech, možnosti ukládání, věci spojené s 

virtualizací a celkové rozchození síťových prvků. 

Poznal jsem, co znamená vytvářet zálohu obrovského množství dat a zjistil, že velká 

časová náročnost u zálohování takových objemů dat není neobvyklá. Závěrem bych chtěl 

poděkovat firmě VAHAL, že mi umožnila potkat se s vlivnými lidmi od známých firem jako je 

například Nutrend(obchod se sportovní výživou), kde jsem se seznámil s chodem celého 

systému 13 virtuálních serverů, které má firma Nutrend ve vlastnictví, a na jejichž souborovém 

serveru jsem měl možnost okusit, co je to přetahovat 7 TB dat. 
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