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ANOTACE 

V této bakalářské práci byla řešena synchronizace času počítačů běžících na platformě 

Windows v řídicím systému (podnikové síti, firemním prostředí). Nejprve byly 

prostudovány obecné principy synchronizace a používané protokoly. Posléze byla 

navrhnuta hierarchie synchronizace a rozdělení problému na řízení času uvnitř podnikové 

sítě a její synchronizace se světovým časem. Poté byl navržen a spuštěn řídicí systém 

postavený na produktech Microsoft Windows a na závěr se podařilo naplnit cíl této práce, 

a to nakonfigurovat řídicí systém tak, aby měly všechny počítače stejný a přesný čas. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Doména, NTP, Stratum, Windows 

ABSTRACT 

This bachelor´s thesis deals with the time synchronization of computers running on the 

Windows platform in the control system (corporate network, corporate environments). 

Initially, the principles of synchronization and used protocols were examined. The next 

step focused on designing of synchronization hierarchy and dividing of the problem into 

time management within the corporate network and its synchronization with the world 

time. Afterwards, the control system based on Microsoft Windows products was designed 

and activated and finally, the goal of this study was achieved: to configure the control 

system so that all computers could have the same and exact time. 

KEY WORDS 

Domain ,NTP, Stratum, Windows 
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1 ÚVOD 

Potřeba znalosti přesného času je dnes samozřejmou součástí lidského života. 

Stejnou nutností se pak pro člověka stalo seřídit (synchronizovat) si čas s někým či něčím 

jiným, při určitých odvětvích lidské činnosti. Vybavuji si to jako dnes, když jsem si jako 

malý kluk seřizoval hodinky podle času rozhlasové stanice. Dnes je situace samozřejmě 

zcela odlišná, hodinky již nosí málo kdo a mobilní telefony si svůj čas seřizují samy. 

Nutnost synchronizace času je tedy dnes samozřejmostí nejen pro člověka, ale i pro 

stroje. Je velmi důležitá pro všechny možné druhy řídících, počítačových anebo 

automatizovaných systému, či jiných technických prostředků. Některé řídicí systémy 

mohou pracovat zcela automatizovaně bez dozoru lidského faktoru. O to větší nutností je, 

aby jednotlivé stroje v celém systému měly stejný a pokud možno přesný čas. 

Na základě znalosti času můžeme stanovit postupný sled událostí, což je klíčová 

potřeba pro celou řadu oborů a činností. Namátkou můžeme zmínit právní a finanční 

transakce, systém řízení dopravy, spravování databází, výrobní linky a jiné. 

Tato práce se proto zaměří na synchronizaci času počítačů, kteréžto jsou 

nejpoužívanějším technickým prostředkem dnešních řídicích systémů a zároveň bude 

soustředěna pouze na počítače postavené na produktech Microsoft Windows, kdy se 

v první řadě jedná o zadání této práce a zároveň také Windows patří mezi nejpoužívanější 

operační systém na světě.  



Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava Synchronizace času PC v ŘS 

©HGF VŠB-TU Ostrava 2015 - 7 - 

2 SYNCHRONIZACE ČASU V SÍTI A PŘEHLED ČASOVÝCH 

SERVERŮ 

2.1 Network Time Protocol 

Pro synchronizaci a udržování správných hodnot času v rámci počítačové sítě se 

používá Network Time Protocol (NTP). Tento protokol funguje již od roku 1985 a je stále 

udržován jeho autorem Davidem Millesem a skupinou dobrovolníků. V současnosti je 

nejnovější NTP verze 4. Detaily o protokolu lze nalézt na jeho domovských stránkách: 

http://www.ntp.org/. 

NTP využívá sadu protokolů TCP/IP, přesněji konkrétního protokolu UDP a to na 

portu číslo 123. Hlavní a jedinou činností protokolu je synchronizace hodin hostitelských 

PC. Jedná se tedy o protokol pro synchronizaci vnitřních hodin počítačů po paketové síti s 

proměnným zpožděním, který byl navržen tak, aby odolával následku proměnlivého 

zpoždění při doručování paketů. V rámci sítě WAN tak dokáže NTP zajistit přesnost času 

na desetiny milisekund a u LAN sítí se jedná až o mikrosekundy. Jako součást softwaru byl 

NTP zabudován do téměř všech počítačových platforem a serverů dostupných v současné 

době.(Windows, Linux, atd.) 

NTP nepracuje na principu vzájemné synchronizace všech počítačů dohromady 

(tedy na principu jakéhosi zprůměrování), ale snaží se o to, aby dostal všechny počítače v 

dané síti co nejblíže k jednotnému času. Počítač, který chce synchronizovat své hodiny, 

pošle dotazy několika NTP serverům a ty mu v odpovědi pošlou svůj přesný čas. Klient z 

odpovědí nejprve vyloučí servery se zřejmě nesmyslným časem (s příliš velkou odchylkou) 

a poté ponechá skupinu serverů s největším společným průnikem. 

2.1.1 Simple Network Time Protocol 

Kromě NTP existuje i jeho jednodušší forma s označením Simple Network Time 

Protocol (SNTP). Rozdíl spočívá v tom, že SNTP neuvažuje zpoždění a rozptyl paketů, 

nepamatuje si stav předchozí komunikace a klient s podporou pouze SNTP nemůže sloužit 

zároveň jako server pro další klienty. 

  

http://www.ntp.org/
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2.1.3 NTP démon 

NTP démon je uživatelský proces, který na stroji běží trvale. Většina protokolu a 

inteligence je implementována v tomto procesu. V závislosti na použitém software a typu 

protokolu (SNTP a nebo NTP) může běžet jako klient nebo server nebo obojí. Jak už bylo 

výše zmíněno, tato funkcionalita je dnes běžnou součástí většiny operačních systémů. 

Bohužel například u systému Windows, na který je zaměřena tato práce lze rozšířené 

možnosti démona nastavovat pouze pomocí příkazové řádky anebo při využití GUI 

(Graphical User Interface) upravením registrů. Toto je samozřejmě nad rámec schopností 

běžných uživatelů, a proto existuje spousta různých jednoduchých programů, které mají 

řadu možností a běžnému uživateli je nabízejí ve srozumitelné formě. Za zmínění stojí 

například program Network Time System dostupný na stránkách výrobce: 

http://nts.sofros.com. 

 

 

Obrázek 1 : Windows NTP klient [Zdroj: vlastní] 

 

 

Obrázek 2 : Network Time System – klient [Zdroj: vlastní] 

http://nts.sofros.com/
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Stratum 

NTP funguje na systému hierarchie. Pracuje s různými úrovněmi, které se jinak 

označují také jako „Strata“. Na vrcholu stojí server s nejnižším Stratem, což je Stratum 0. 

Následují servery nižší úrovně (Stratum 1, 2, 3, atd.) Každý server pak synchronizuje čas 

s referenčním časem, což je čas nadřazeného serveru s nižším stratem. Tedy Stratum 2 se 

synchronizuje se Stratem 1, Stratum 1 se Stratem 0, atd. 

 

 

Obrázek 3 : Hierarchie časových serverů [Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol] 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
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2.1.5 Stratum 0 

Jedná se o samotné referenční hodiny. Zdroj UTC (Coordinated Universal Time) 

jako například atomové hodiny nebo GPS přijímač (v ČR se obvykle používá DCF 77). 

2.1.6 Stratum 1 

Server, který je přímo napojený na Stratum 0. Nejčastěji se jedná o servery na 

národní úrovni. U nás tento server poskytuje například CESNET nebo CZ.NIC. Tyto 

servery bývají zpravidla neveřejné a prvořadě určené pro větší organizace nebo společnosti 

provozující vlastní NTP server nižší úrovně.  

 

Tabulka 1: Přehled českých NTP serverů 

České NTP servery 

Stratum 1 Stratum 2 

tik.cesnet.cz tak.cesnet.cz 

ntp.nic.cz ntp2.contactel.cz 

time.ufe.cz ntp2.vsb.cz 

 

2.1.7 Stratum 2 

Ve většině případů jde o firmy provozující vlastní NTP server nebo o poskytovatele 

internetu. Opět se většinou jedná o neveřejné servery, ale mohou se stát dostupné běžnému 

uživateli, pokud to poskytovatel podporuje a zákazník jej o to požádá. 

Dále existují na internetu veřejné servery, ke kterým mají běžní uživatelé přístup 

zdarma. U takovýchto serverů ale hrozí, že z důvodů jejich obrovské vytíženosti od nich 

nemusí přijít odpověď.  

2.1.8 Stratum 3 

Stratum s nejvyšším počtem zastoupení. Nejčastěji se jedná o firemní servery 

sloužící k synchronizaci firemní sítě. Tyto servery pak bývají napojeny na jeden či více 

serverů se Stratem 2 (nejlépe, alespoň dva).  
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3 ANALÝZA POŽADAVKŮ NA ŘEŠENÍ PRO KOMPONENTY 

INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

Požadavky na řešení rozdělíme na dvě části, přičemž jedna část se bude týkat 

synchronizace počítačů v samostatné firemní síti. Ale i když budou mít všechny počítače 

v rámci společnosti stejný čas, tak tento čas nemusí být vůči okolnímu světu správný. 

Druhá část se tedy bude týkat synchronizace celé firemní sítě s referenčním časem v 

internetu. 

 

 

Obrázek 4 : Schéma firemní sítě pro NTP synchronizaci [Zdroj: vlastní] 

 

3.1 Vnější část schéma 

 Vnější část sítě tvoří NTP servery dostupné pomocí internetu. Zvolíme minimálně 

dva servery z důvodu nedostupnosti jednoho ze dvou serverů a také lepší přesnosti 

referenčního času pro naši síť. Jeden ze serverů bude pravděpodobně NTP server 

poskytovatele internetu a druhý vhodně zvolený dle možností (cena, reference). 

3.2 Vnitřní část schéma 

 Na vrcholku vnitřní sítě stojí náš vlastní NTP server spojený prostřednictvím 

internetu dle výše uvedeného odstavce. Server nám bude tvořit referenční čas pro zbytek 

firemní sítě. Není vhodné, aby se jednotlivá zařízení synchronizovala samostatně 

prostřednictvím internetu. V první řadě z důvodů přesnosti, jelikož na vnitřní síti bude 

docházet jen k minimálnímu zpoždění. V druhé řadě z důvodu bezpečnosti. Některá 

zařízení ve firemních sítích nemají pro lepší ochranu před útoky z venku vůbec přístup 

k internetu povolen.  
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3.3 Softwarová část řešení 

Jelikož je tato práce zaměřena na počítače běžící na operačních systémech 

Windows, může se provedení této části zdát jako snadné, opak je ale pravdou. Řešení 

uvnitř podnikové sítě se nabízí přímo samo. Všechny počítače s operačním systémem 

Windows připojené k doméně si automaticky seřizují systémový čas podle svého 

doménového řadiče. V jedné doméně může být samozřejmě připojeno více serverů. Ale 

pouze jeden bude vystupovat jako hlavní doménový server, od kterého bude čas 

synchronizován.  

Dále vycházejme z výše uvedeného schéma. Zprovozníme si firemní server pomocí 

operačního systému Windows Server. Vytvoříme doménu a následně k ní připojíme ostatní 

firemní počítače a servery. Počítačům přikážeme synchronizaci z doménového řadiče a 

část týkající se vnitřní sítě je zajištěna. 

Co se serveru týče, je nutné mu pro synchronizaci přidat alespoň dva nadřazené 

časové NTP servery, podle kterých bude seřizovat svůj čas. Pak už zbývá jen navolit, jak 

často se má náš sever synchronizovat. Zde je třeba volit rozumnou periodu. Výchozí 

nastavení u Systémů Windows bývá týden. To je samozřejmě málo. Ovšem při příliš časté 

synchronizaci by mohli NTP servery tak vysokou frekvenci požadavků vyhodnotit jako 

DoS (Denial of Service) útok. 

 

 

 

 

Obrázek 5 : Ilustrace firemní sítě [Zdroj: http://www.datanet.co.uk/server-management-on-the-move] 

  

http://www.datanet.co.uk/server-management-on-the-move
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3.3.1 Co je to doména 

Každý z nás se už asi setkal s pojmem „pracovní“, anebo „domácí“ skupina. Jsou to 

počítače se systémem Windows vzájemně propojené v rámci jedné sítě anebo podsítě. Tyto 

funkce nám například v domácím prostředí umožňují snadnou výměnu multimediálních 

souborů třeba mezi počítačem a notebookem. Počítače jsou si v rámci skupiny rovny a 

musí na nich být vytvořen uživatelský účet. 

Doména je vlastně obdoba výše zmíněných skupin na mnohem vyšší úrovni. Hlavní 

rozdíl spočívá v tom, že jeden či více počítačů v doméně jsou servery. Prostřednictvím 

serverů může správce sítě ovládat a nastavovat všechny ostatní počítače stejně jako 

vytvářet uživatelské účty domény a přidělovat jim práva. Uživatelé se pak mohou 

k doméně připojit na jakémkoli počítači bez vytváření účtu. Z čehož vyplývá další z výhod. 

Není nutné, aby počítače byly propojeny v rámci jedné fyzické sítě, a mohou se v podstatě 

nacházet kdekoliv na světě. 

3.3.2 Active Directory Domain Services (AD DS) 

Termín Active Directory (AD) je velice rozsáhlý a ukrývá se pod ním celé řešení 

správy počítačové sítě. AD je ve své podstatě distribuovaná adresářová služba od 

Microsoftu a je dnes běžnou součástí Windows Serveru. 

Adresářová služba zprostředkovává informace z adresáře administrátorům, 

uživatelům, aplikacím apod. Adresář obsahuje uložené soubory informací o objektech a 

jejich vzájemných vztazích. V počítačové síti se zde nachází velká řada objektů jako 

servery, stanice, aplikace, databáze, uživatelé. 

AD v sobě zahrnuje řadu služeb. Jeho primární role je poskytování centrálních 

služeb pro autentizaci a autorizaci, tedy správa uživatelů. Ale poskytuje mnoho dalších 

funkcí. Například „Group Policy“ (skupinová politika) umožňuje spravovat politiky 

jednotlivých počítačů a instalovat hromadně a vzdáleně aplikace. 

AD je silně provázáno s DNS (Domain Name System), lépe řečeno instalace DNS 

je podmínkou pro užívání AD. DNS je hierarchický systém doménových jmen sloužící pro 

překlad doménových jmen na IP adresy a obráceně. 

 

Obrázek 6 : Struktura Active Directory [Zdroj: http://www.bostonsolux.com/?p=1897] 

http://www.bostonsolux.com/?p=1897
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ SYNCHRONIZACE ČASU 

4.1 Volba použitého software 

4.1.1 Server 

Pro realizaci budeme využívat dvou počítačů. Jako doménový řadič zvolíme 

počítač s nainstalovanými Microsoft Windows Server 2012 R2. WS 2012 lze nainstalovat 

na jakýkoliv běžně dostupný počítač. Jedinou podmínkou je 64 bitová architektura 

procesoru, která je dnes u serveru samozřejmostí.  

Pro upřesnění se jedná o 180 denní zkušební verzi, zdarma staženou na: 

http://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server-2012-r2-essentials 

Jak je vidět na obrázku níže existuje několik možností instalace. Rozdíly jsou 

v počtu použitých virtuálních strojů a použití grafického rozhraní. Pro účely této práce 

dokonale postačí standartní verze a samozřejmě pro snazší ovládání použiji grafické 

rozhraní. Díky této volbě se vyloučí použití jazyku PowerShell, jehož znalost je nutná pro 

ovládání Windows Serveru bez grafického rozhraní. 

 

 

Obrázek 7 : Možnosti instalace Windows Serveru 2012 R2 [Zdroj: vlastní] 

4.1.2 Pracovní stanice 

Jako počítač připojený k doméně a určený k synchronizaci použiji notebook 

s nainstalovanými Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bit. Jedná se o plnohodnotnou verzi 

zakoupenou a nainstalovanou před dvěma lety. 

http://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server-2012-r2-essentials
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4.2 Konfigurace doménového řadiče 

U WS 2012 došlo k ucelení veškerých nastavení a funkcí do Server Manageru, 

který se automaticky spustí po startu WS. Tudíž zde logicky najdeme i první dvě věci, 

kterými je třeba konfiguraci serveru začít. A to je nastavení pevné IP adresy serveru a 

změnu jeho názvu. 

 

 

Obrázek 8 : Úvodní obrazovka Sever Manageru [Zdroj: vlastní] 

4.2.1 Nastavení jména serveru a pevné IP adresy 

Jméno serveru a jeho IP adresa se dají krásně zobrazit a rovnou i změnit v záložce 

Local Server, kde se nacházejí veškeré informace o serveru. Od mnou zmiňovaných 

možností až po služby běžící na serveru nebo nastalé události (Events). 

 

 

Obrázek 9 : Informace o serveru [Zdroj: vlastní] 
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Jedno z velmi důležitých nastavení, před tím než vůbec začneme vytvářet doménou 

strukturu, je nakonfigurovat severu pevnou IP adresu. Kdo se někdy zabýval síťovou 

problematikou, ví, že se jedná o běžnou a nutnou praxi u jakéhokoliv serveru, tiskárny či 

nějakého datového úložiště. Důvod je prostý. Pokud by IP adresa serveru byla přidělena 

dynamicky, jakmile by se server z nějakého důvodu musel restartovat, po znovuobnovení 

by mu mohla být přidělena jiná IP adresa a ostatní zařízení využívající jeho služby by jej 

pořád hledaly na původní adrese. Což by způsobilo nedostupnost serveru a jeho služeb. 

Toto platí i pro výše zmiňovaná datová úložiště a tiskárny. 

Přesnou adresu a ostatní mnou síťová nastavení pro doménový řadič si lze 

prohlédnout na níže uvedeném obrázku. 

 

 

Obrázek 10 : Nastavení sítě [Zdroj: vlastní] 
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4.2.2 Role a funkce 

Dalším krokem bude přidání rolí a funkcí, kteréžto nalezneme na úvodní obrazovce 

Server Manageru. Mezi základní nutné role patří samozřejmě Active Directory, DNS a 

DHCP. Pro účely této práce budou stačit pouze první dvě zmiňované, ale samozřejmě 

přidat se mohou všechny, přestože nebudou využity. 

 

 

Obrázek 11 : Ukázka přidaných rolí [Zdroj: vlastní] 
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4.2.3 Vytvoření domény 

Pomocí průvodce nastavení Active Directory Domain Services si vytvoříme nový 

les, doménu a její název a heslo k doméně.  

Název domény bude: skola.vsb 

 

 

Obrázek 12 : AD DS [Zdroj: vlastní] 
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4.2.4 Vytvoření organizační jednotky (kontejneru) 

Mezi nástroji (Tools) Service Manageru lze nalézt položku AD Users and 

Computers, kde si nastavím první organizační skupinu neboli kontejner. Kontejner se 

bude jmenovat například HGF. A dále by se v něm mohly vytvářet další kontejnery dle 

potřeby pro větší přehlednost. V tomto případě plně postačí dva kontejnery. Pro počítače a 

pro uživatele. Toto je možno vidět na níže uvedeném obrázku. 

 

 

Obrázek 13 : Rozdělení organizačních jednotek [Zdroj: vlastní] 
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4.2.5 Přidání uživatele 

Aby se zaměstnanci nebo třeba studenti mohli do domény přihlásit, je nutné jim 

vytvořit uživatele (User). Česky lépe řečeno uživatelský účet, pomocí kterého se mohou 

připojit na kterémkoliv počítači přidaném do domény. Uživatele pak lze ještě přiřadit do 

skupin, pro daný případ například dle institutu. Nebo jim přiřadit pracovní pozici, ale 

hlavní mocnou zbraní je nastavení oprávnění uživatelů a bezpečnostní politiky. 

 

 

Obrázek 14 : Přidání uživatele [Zdroj: vlastní] 

 

Obrázek 15 :Politika pro uživatelské heslo [Zdroj: vlastní] 
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4.3 Konfigurace pracovní stanice 

V této části půjde o přidání počítače do domény. Jak už jsem výše předestřel, 

jakýkoli počítač patří ve většině případů do domácí anebo pracovní skupiny. A to je nutné 

změnit. Nejedná se o příliš složitou záležitost, ale mohou přitom nastat malé obtíže, jako 

tomu bylo například při tvorbě této práce.  

Nejprve si zobrazením informací o daném počítači zjistíme v jaké domácí či 

pracovní skupině se počítač (v mém případě notebook) nachází. Zároveň si tím otevřeme 

možnost dané nastavení změnit. 

 

 

Obrázek 16 : Vlastnosti počítače [Zdroj: vlastní] 

 

Vybereme tedy možnost změnit nastavení, kde posléze opět nalezneme možnost 

změnit. Při podrobnějším prozkoumání jde vidět, že se jedná o změnu pracovní skupiny 

nebo domény. 
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Nyní přistoupíme k samotnému přidělení domény. Název počítače ponechám 

stejný, jako byl doposud. Samozřejmě název počítače by měl dávat smysl. Například 

„Sklad01“, nebo „Lisovna01“. V mém případě se jedná o „Majkl-NTB“, jelikož mám 

běžně v síti zapojen jak počítač, tak notebook a bylo třeba je nějakým způsobem rozlišit. 

 

 

Obrázek 17 : Připojení do domény [Zdroj: vlastní] 

 

Bohužel první pokus připojení do domény byl neúspěšný, jak lze vidět na obrázku 

níže. Po neurčité době pátrání se ukázalo, že se problém nacházel v nastavení připojení 

počítače k síti. Testovací počítač (notebook) je totiž připojen k internetu pomocí SOHO 

(small office home office) výchozí brány, která zároveň slouží jako DHCP server a DNS 

server. Samozřejmě DNS server výchozí brány netuší, kde se naše doména „skola.vsb“ 

nachází. 

 

Obrázek 18 : Chyba připojení k doméně [Zdroj: vlastní] 



Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava Synchronizace času PC v ŘS 

©HGF VŠB-TU Ostrava 2015 - 23 - 

Nejjednodušším řešením plně dostačujícím pro tyto testovací účely je nastavit 

notebooku pevnou IP adresu, namísto automaticky přidělené adresy DHCP serverem 

výchozí brány. U staticky nastavené IP adresy pouze přidáme jako jeden z DNS serverů IP 

adresu našeho nově nainstalovaného serveru. Ukázku zvolené konfigurace lze vidět níže. 

 

 

Obrázek 19 : Síťové nastavení pracovní stanice [Zdroj: vlastní] 

 

Tímto se problém vyřešil a nyní se již bez potíží, lze připojit k doméně. 

 

 

Obrázek 20 : Vítejte v doméně [Zdroj: vlastní] Obrázek 21 : Nutnost restartu [Zdroj: vlastní] 
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Po restartu počítače je už možné se přihlásit do domény pomocí námi vytvořeného 

uživatelské jména a hesla. Po prvním přihlášení bude chvíli trvat, než se počítač nastaví. 

Jakmile je vše hotovo, opět se ve vlastnostech počítače přesvědčíme o připojení do 

domény. 

 

 

Obrázek 22 : Připojeno k doméně [Zdroj: vlastní] 

 

 Stejně tak se můžeme v Active Directory přesvědčit o tom, zda byl počítač opravdu 

přidán. Hned potom, co se o tomto přesvědčíme, si přidaný počítač přesuneme do námi 

vytvořené organizační jednotky s názvem PC. 

 

 

Obrázek 23 : AD - přidané PC [Zdroj: vlastní] 
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5 PRAKTICKÁ REALIZACE NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

Jak už bylo zmíněno výše, řešení se skládá ze dvou částí. V první části je třeba 

zajistit, aby počítače v doméně řídily svůj čas podle doménového řadiče. Ve druhé fázi je 

pak třeba DC (Domain controller) správně nastavit pro synchronizaci s časovými servery 

v internetu. Jak se dále ukáže, vše potřebné pro obě části se dá administrací realizovat 

přímo na serveru. 

5.1 Úprava registru 

Synchronizaci času má v prostředí Windows na starosti služba W32Time. Úpravou 

jejich potřebných parametrů se dá dosáhnout cílů této práce. Parametry se nastavují 

pomocí editoru registru. Celá cesta k parametrům této služby je níže: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time 

Správce registru se dá vyvolat pomocí příkazového řádku příkazem regedit, anebo 

spustitelným souborem se stejným názvem, který se nachází ve složce C:\Windows. Pro 

samotnou změnu parametrů je pak nutné mít práva administrátora. 

5.2 Synchronizace času v rámci domény 

Služba W32Time může fungovat ve dvou režimech. Výchozím nastavením je 

hodnota NTP, která je určena pro synchronizaci s časovými servery v internetu. Druhou 

možností je hodnota NT5DS. Nastavením druhé hodnoty tedy bude čas počítače řídit 

doménový řadič. Celá cesta k tomuto parametru je: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Para

meters\Type 

 

Obrázek 24 : Změna typu služby W32Time [Zdroj: vlastní] 



Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava Synchronizace času PC v ŘS 

©HGF VŠB-TU Ostrava 2015 - 26 - 

5.3 Group Policy 

Výše uvedené řešení pro vnitřní část podnikové sítě se může jevit jako snadné. A na 

první pohled tomu tak opravdu je. Ovšem pouze v případě použití jednoho počítače. 

V podnikové síti se jich však většinou nachází desítky, takže je zapotřebí toto pravidlo o 

synchronizaci nastavit hromadně.  

Group Policy (skupinové politiky) slouží k centrální správě počítačů s pomocí 

Active Directory. Nejčastěji upravují registry, ale také mohou měnit bezpečnostní 

nastavení, instalovat SW, nastavovat Internet Explorer, apod.  Politiky mají dvě hlavní 

části. Computer Configuration a User Configuration. 

Část Computer Configuration (konfigurace počítače) se týká nastavení pro počítač. 

Toto nastavení se pak může aplikovat například na počítače v organizační jednotce Active 

Directory (uplatňuje se na vybraný počítač a nezáleží na přihlášeném uživateli).  

Část User Configuration se týká nastavení pro uživatele. Politiku s tímto 

nastavením můžeme aplikovat na uživatelské účty v Active Directory (uplatňuje se na 

vybraného uživatele a nezáleží, na kterém se nachází počítači). 

Politiky aplikované na počítač se standardně uplatňují při startu počítače, politiky 

aplikované na uživatele probíhají při přihlášení uživatele. Z toho plyne, že je nutné politiku 

pro synchronizaci času v doméně uplatnit jak na počítače, tak na uživatele. Někteří 

zaměstnanci mohou mít totiž přístup k doméně například z notebooku, který si nosí domů. 

V takovém případě se pak doma přihlašují místním účtem místo doménového a čas se 

může změnit. Nebo se může stát, že se pak v práci budou mezi účty přepínat. Což jsem 

praktikoval i já během této práce.  

K vytváření politik slouží nástroj Group Policy Management. Politika se dá 

aplikovat například na jakoukoli organizační jednotku nebo klidně na celou doménu. Což 

se v daném případě hodí, jelikož jsme si jednu takovou organizační jednotku s názvem 

HGF, při zprovoznění Windows Serveru vytvořili. Všem počítačům a uživatelům v rámci 

této organizační jednotky tedy nastavíme námi požadované hodnoty registru. Group Policy 

Management se nachází v Server Manageru, konkrétně v záložce Tools.  

 

 

Obrázek 25 : Group Policy Management [Zdroj: vlastní] 
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Z obrázku 25 na předchozí straně je vidět již aktivní politika pojmenovaná NTP. 

Lze ji snadno vytvořit kliknutím pravého tlačítka na vybranou organizační jednotku. Na 

obrázku níže se pak jedná o samotné nastavení vytvořené politiky. Jak již bylo výše 

zmíněno, upravuje konfiguraci pro počítače a uživatele dané organizační jednotky. Stačí 

opět pouze výběrem pravého tlačítka vyvolat editor, který je možno vidět na obrázku níže. 

 

 

Obrázek 26 : Editace vytvořené politiky [Zdroj: vlastní] 

 

 

Obrázek 27 : Editor politik [Zdroj: vlastní] 

 

Výše se nachází již upravený parametr Type naší služby W32Time. Postup je velmi 

obdobný jako u nastavování jednotlivého počítače. Otevřeme si editor registru a přidáme si 

pravým tlačítkem myši nový záznam. Pak si jen otevřeme vlastnosti (Properties) záznamu 

(obrázek 28), zadáme cestu parametru naší služby anebo ji vybereme pomocí prohlížeče 

(Browseru). Nastavíme parametr na námi požadovanou hodnotu (obrázek 29) a politika je 

hotova. Posléze provedeme stejné nastavení i pro uživatele organizační jednotky a 

synchronizace času vnitřní podnikové sítě je hotova.  
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Obrázek 28 : Vlastnosti záznamu [Zdroj: vlastní] 

 

 

Obrázek 29 : Prohlížeč registru [Zdroj: vlastní]  
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5.4 Synchronizace času doménového řadiče s internetem 

Stejně jako nastavení týkající se synchronizace času vnitřní sítě, tak i synchronizace 

doménového řadiče s internetovými NTP servery se dá správně nastavit pomocí úpravy 

několika parametrů registru. 

Jako první by bylo vhodné zmínit, že se registr momentálně nachází ve výchozím 

nastavení. Jelikož je za daných podmínek možné otestovat pouze synchronizaci 

s veřejnými časovými servery, je toto výchozí nastavení plně dostačující a v podstatě by už 

žádné úpravy nevyžadovalo. Ukážeme si tedy pouze jak toto nastavení změnit a kterých 

parametrů registru se tato úprava vlastně týká a proč. 

Jako druhé bych pak zmínil již výše uvedenou nutnost zaplatit si tuto službu u 

nějakého poskytovatele. Veřejné servery opravdu nejsou vhodnou volbou pro 

synchronizaci podnikové sítě. Při testování se ukázalo, že jsou vlastně všechny stále 

nedostupné a jediným funkčním veřejným českým serverem v době tvorby této práce byl: 

tik.cesnet.cz. Ze zahraničních veřejných serverů pak nebyl dostupný ani jeden, který jsem 

vyzkoušel. 

 

 

Obrázek 30 : Výchozí nastavení synchronizace s internetem [Zdroj: vlastní]  
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5.4.1 Parametr Type 

Prvním parametrem je již dříve zmiňovaný Type. Tentokrát musí byt logicky 

ponechán na hodnotu NTP. Celá cesta: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameter

s\Type 

5.4.2 Parametr NtpServer 

Druhým a to velmi důležitým je parametr NtpServer. Jedná se v podstatě o seznam 

NTP serverů, se kterými chceme počítač nebo v našem případě doménový řadič 

synchronizovat. Časový server může být zapsán pomocí názvu (time.windows.com) jako je 

například na obrázku 30. Anebo pomocí IP adresy. Celá cesta k parametru je: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameter

s\NtpServer 

Důležité přitom je dbát na správný zápis seznamu serverů. V případě zápisů více 

serverů se každý server odděluje mezerou. Za každým názvem serveru se přidává příznak 

(Flag) oddělený čárkou a uvádí se v hexadecimální podobě. Příznaků je více druhů, lze je 

najít v tabulce uvedené níže. 

 

Tabulka 2: Seznam příznaků NTP serverů 

Příznaky NTP serverů 

0x1 SpecialPollInterval 
Pro synchronizaci bude použit parametr 

SpecalPollInterval 

0x2 UseAsFallbackOnly  Použít, jako založní server 

0x4 SymmatricActive Čas bude synchronizován symetricky 

0x8 Client Při synchronizaci vystupovat jako klient 

0x9 (0x1+ 

0x8) 

Client + 

SpecialPollInterval 
Kombinace (vhodné použít) 

0xa (0x2+ 

0x8) 

Client + 

UseAsFallbackOnly 
Kombinace (vhodné použít) 
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Námi zvolné příznaky, které uvidíte na následujícím obrázku, jsou v tabulce 

uvedeny jako poslední dva. Je zřejmé, že je vhodné mít hlavní a záložní časový server, jak 

je uvedeno v části věnované analýze problému. Dále je vhodné použít parametr 

SpecialPollInterval, kterým se dá ovlivnit frekvence synchronizování. A jako poslední 

použitý je příznak klient. Ten říká počítači, aby při synchronizaci vystupoval jako klient. Je 

to z toho důvodu, že časový server, se kterým počítač synchronizuje svůj čas, nemusí běžet 

na platformě Windows, a tudíž bez toho příznaku by synchronizace nemusela proběhnout.  

 

 

Obrázek 31 : Ukázka seznamu NTP serverů [Zdroj: vlastní] 

5.4.3 Parametr SpecialPollInterval 

Tento parametr, pokud je příznakem použit, nám umožnuje ovlivnit jak často se 

bude čas synchronizovat. Hodnota parametru se dá zadat hexadecimálně anebo desítkově, 

přičemž se zadává v sekundách. Celá cesta k parametru je: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProvi

ders\NtpClient 

 

Obrázek 32 : Ukázka výchozího nastavení parametru SpecialPollInterval [Zdroj: vlastní] 

 

Ve výchozím nastavení má Windows Server nastavenu hodnotu 604800, která po 

přepočítání znamená 7 dní. To je podle mého názoru velmi málo. Tento interval si však 

musí každý správce sítě určit sám dle potřeby. Jak jsem se ale v předchozích odstavcích 

zmínil, neměla by být frekvence synchronizace zase přehnaná. Já jsem vybral periodu 

dvakrát za den, což je 12 hodin a o to se rovná 43 200 sekund. 
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5.4.4 Parametry MaxPhaseCorrection 

Jedná se o poslední dva parametry uvedené v této práci. A to přesněji o 

MaxNegPhaseCorrection a MaxPosPhaseCorrection. Jejich úplná cesta je: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\M

axNegPhaseCorrection 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\M

axPosPhaseCorrection 

 Tyto parametry slouží k povolení maximální odchylky referenčního času od času 

počítače (serveru). Jeden parametr určuje zápornou a druhý kladnou odchylku. Pokud by 

byl čas referenčního časového serveru odlišný od času počítače více, než jak je nastaveno u 

obou parametrů, synchronizace nebude provedena. 

 

 

Obrázek 33 : Ukázku výchozího nastavení záporné odchylky času [Zdroj: vlastní] 

 

Na obrázku 33 je zobrazena výchozí hodnota odchylek (u kladné je hodnota stejná), 

která je nastavena na 5400, což znamená 15 hodin. S tímto nastavením nevidím problém, 

proto ponechávám výchozí. Samozřejmě opět závisí na zvážení každého administrátora a 

také na kvalitě a hlavně spolehlivosti našeho referenčního časového serveru.  
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6 ZÁVĚR 

Tato práce měla za úkol vyřešit synchronizaci času počítačů v řídicích systémech. 

Základními nástroji se staly protokol NTP a produkty Microsoft Windows. Nejprve se 

pomocí objasnění základních principů NTP protokolu a následné analýzy problému 

podařilo stanovit hierarchii synchronizace při využití NTP protokolu a časových serverů na 

něm založených. 

Dalším krokem se stalo zprovoznění funkčního modelu řídícího sytému, k čemuž 

posloužily počítač a notebook společně s operačními systémy Microsoft Windows 8.1 Pro 

a Microsoft Windows Server 2012 R2. Tím byl prakticky realizován nejběžnější typ 

řídicího systému vyskytujícího se v dnešní době. Díky tomu bylo možno reálně otestovat 

zanalyzované hierarchické řešení. 

V poslední části se podařilo prakticky ověřit všechny předpoklady a naplnit tak cíl 

práce. To znamená synchronizovat čas celého řídicího systému zajištěním stejného času 

všech počítačů a srovnáním času řídicího systému vůči světovému času. 

Vzhledem k tomu, že byla celá práce prakticky vyzkoušena a plně funkční, lze celý 

postup použít v reálném provozu.  
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8 SEZNAM ZKRATEK 

AD DS – Active Directory Domain Services 

DC – Domain Controller 

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol 

DNS – Domain Name Systém 

DOS – Denial Of Service 

GPS – Global Positioning Systém 

GUI – Graphical User Interface 

IP – Internet Protocol 

LAN – Local Area Network 

NTP – Network Time Protocol 

PC – Personal Computer 

ŘS – Řídící Systém 

SNTP – Simple Network Time Protocol 

SOHO – Small Office Home Office 

TCP – Transmission Control Protocol 

UDP – User Datagram Protocol 

UTC – Coordinated Universal Time 

WAN –  Wide Area Network 

WS – Windows Server 
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