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Anotace 
Bakalářská práce „Srovnání Linux Server a Windows Server z hlediska administrace“ se 

zabývá porovnáním dvou dnes nejpoužívanějších platforem serverů. Toto srovnání má za úkol 

nastínit problematiku vytvoření prostředí pro zavedení informačního systému. Tyto operační 

systémy budou srovnány tak, aby byly vidět jasné výhody a nevýhody nejenom v administraci 

těchto systémů, ale i v celkových nákladech na řešení a následný vývoj serveru. Práce se 

zabývá softwarovým řešením, jen okrajově probírá hardwarovou náročnost. 

Práce se nevěnuje jen operačnímu systému, ale pozastavuje se i na popisu základních 

služeb a protokolů. K těmto službám jsou přiloženy i příklady konfigurace, tak aby si čtenář 

vytvořil představu o složitosti administrace.  

 

Klí čová slova: Windows, Linux, operační systém, administrace, služba, aplikace 

 

 

Summary 

 

 The bachelor work "COMPARISON OF LINUX SERVER AND WINDOWS 

SERVER IN PERSPECTIVE OF ADMINISTRATION " compares two most commonly 

used server platforms. This comparison outlines the problems of making environs to install an 

information system. These systems will be compared so that they clearly identify the 

advantages and disadvantages of administration of these systems, and also of total costs and 

consequential development of the server. The software solutions consider rather than hardware 

demandingness is the main gist of the work.  

The work does not only pursue the operation system but describes basic services and 

protocols as well. The examples of configuration are attached to these services. The examples 

too should give the readers a notion about the complexity of administration. 

 

Keywords: Windows, Linux, operating system, administration, service, application
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1 Úvod 

Počítač se skládá z mnoha částí, které mají různé funkce. Pro správnou funkčnost těchto 

částí je třeba pro počítač zvolit správné programové vybavení. Základním programovým 

vybavením je operační systém, ten by měl být schopný ideálně využívat jednotlivé 

hardwarové komponenty a systémové prostředky. V současné době je počítač omezen hlavně 

rychlostí procesoru a paměťovou a přenosovou kapacitou. 

Operační systémy začaly vznikat v 60.letech, kdy bylo nutné ovládat velké sálové 

počítače. Operační systém zabezpečuje, aby pro různé hardwarové platformy platily ty samé 

příkazy. Každý operační systém má své příkazy a způsob jakým programy zpracovává. Zde 

budou popsány 2 platformy nejpoužívanějších operačních systémů a to Linux a Windows 

2003 server. Tyto operační systémy byly zvoleny z ohledem na rozšířenost a dostupnost.   

Tyto dva operační systémy budou popsány z hlediska administrace. Bude tedy popsána 

instalace, bezpečnost, licencování, spouštění a nastavování některých služeb, uživatelské 

prostředí a způsoby vzdáleného ovládání. Dalším hlediskem budou náklady na pořízení, 

údržbu a konfiguraci těchto operačních systémů. Pro obě platformy budou detailně popsány 

služby, které jsou nutné pro zavedení informačního systému na server. Informačním systémem 

bude uvažován program, který má webové rozhraní, využívá databázi, je schopný emailem 

komunikovat s uživateli. Takovými systémy jsou například redakční systémy Joomla, 

Wordpress, Drupal nebo eshopové systémy Zen Cart , Quick card.  

Cílem této práce je popis a srovnání těchto operačních systémů, jež by mělo vést 

k jasnému rozhodnutí, kdy jaký operační systém použít.  

2 Operační systémy 

Operační systémy se stále vyvíjejí. Jejich vývoj je závislý na rozvoji hardwarových 

platforem počítačů a nárocích uživatelů. Zpočátku měly operační systémy velikost několik 

desítek kilobytů a zvládali tisíce operací za sekundu, dnes samotný operační systém zabírá 

jednotky gigabytů a zpracovává miliardy operací za sekundu. Vývoj operačních systémů na 
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Unixovém základu je vidět v Příloha 1. Vývoj Windows NT i Linuxu z něj vycházejí a budou 

popsány v kapitole 2.4 Vývoj. 

2.1  Rozdělení softwaru  

Software je programové vybavení počítače. Pro správné posouzení, co je část operačního 

systému a co jen program, který se má vykonávat, je nutné si rozdělit software podle funkce 

na několik druhů. 

Aplikační software: umožňuje uživateli vykonávat nějakou užitečnou uživatelskou 

činnost. Jsou to programy, které jsou vytvořeny a po té zkompilovány pro určitý operační 

systém. Mohou to však být i programy interpretované. Interpretované programy, jsou většinou 

přenositelné i na jiné platformy operačních systémů, využívají programové rozhraní. Program 

pak vykonává přímo operačním systémem nebo jejich interpret, to je program, který čte 

program a postupně jej vykonává. 

Systémový software: umožňuje využívat počítač co nejefektivněji a spouštět nebo 

zpracovávat aplikačního software. Mezi systémový software patří operační systémy a 

ovladače. Operační systém obsahuje nástroje pro komunikaci se standardními periferii. 

Ovladače přizpůsobují komunikaci mezi hardwarem a operačním systémem. 

Firmware: je software, který je součástí hardwaru. Dnes většinou každé složitější 

zařízení obsahuje procesor a firmware je program, podle kterého se zařízení přijímá , 

zpracovává nebo vysílá informace. Firmware je většinou program uložený v přepisovatelné 

paměti - EPROM, EEPROM, flash. Firmware, který nejvíce ovlivňuje běh počítače je uložena 

na základní desce a jmenuje se BIOS. Ten se načítá při každém zapnutí či restartování 

počítače. Funkcí BIOSu je zjištění a kontrola technického vybavení počítače a následné 

správné načtení operačního sytému. 

Operační systém je software, který se načte po startu počítače. A zůstává načtený 

v paměti až do jeho vypnutí. Skládá se z jádra – kernelu, ovladačů a dalších systémových 

nástrojů. Hlavním úkolem operačního systému je zajistit uživateli možnost ovládat počítač, 

vytvořit pro procesy stabilní API a přidělovat jim systémové zdroje. [5] 
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2.2 Funkce 

Operační systém je tedy program, který koordinuje činnost ostatních programů a 

zprostředkovává přidělování prostředků počítače. Přidělování systémových zdrojů spočívá v 

přidělovaní paměti, priority vykonávání spuštěných procesů, ovládání zařízení počítače 

pomocí ovladačů. Dále musí zabezpečovat synchronizaci a komunikaci mezi procesy. [6] 

Funkce operačního systému: 

- správa procesu: zabezpečuje načtení souboru s aplikačním kódem do paměti, přidělí mu 

paměťový prostor a zásobník pro program. Po té předá řízení vlastnímu programu, který 

začne vykonávat. Operační systém musí také zabezpečovat multitasking. Multitasking 

přepíná vykonávání jednotlivých procesů tak, že se uživateli zdá, že procesy běží 

současně. Dobu, kterou se procesor má věnovat jednomu procesu se může operační 

systém nastavit podle jeho priority. 

- správa paměti: operační systém má jediný přístup do celé paměti. Jednotlivým procesům 

však přiděluje jen její část, a to paměť virtuální, dosaženou stránkováním nebo 

segmentací. Virtuální adresování umožňuje nahradit adresování fyzické tak, že stejná 

adresa ve 2 různých procesech se nachází jinde ve fyzické paměti. Každý proces se 

chová tak, jako by byl v paměti jediný. Operační systém tento prostor hlídá a tím 

předchází kolizím. 

- správa zařízení: operační systém musí udržovat seznam dostupných zařízení. Tento 

seznam je vytvořen instalací zařízení uživatelem nebo samotným zjištěním Plug and 

play technologií přímo za běhu. Zařízení jsou ovládána přes jejich ovladač, který je 

obsažen přímo v systému nebo je dodáván výrobcem. 

- Systémová volání: jednotlivé procesy musejí být schopny přistupovat ke službám 

poskytovaným operačním systémem. Dále se systémová volání používají, aby operační 

systém neztratil kontrolu nad nějakým běžícím procesem. Mezi metody volání jádra 

patří softwarové přerušení, volací adresová brána, speciální instrukce procesoru, pomocí 

fronty, kdy se uloží systémové požadavky do zásobníku a ten pak postupně operační 

systém zpracovává. 
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2.3 Platformy operačních systémů 

Platforma je skupina stejných nebo podobných technických prostředků. Stejnou 

platformou operačního systému je považován operační systém, který používá podobné či 

shodné prostředky pro zajištění správných funkcí operačního systému a vychází ze stejného 

základu z nějž je systém navržen. Zde budou porovnávány nejdostupnější a nejpoužívanější 

operační systémy pro servery a to Linux a Windows 2003 server. Následující obrázek 

zobrazuje nejpoužívanější platformy operačních systémů na veřejných serverech. Způsob 

výzkumu a výsledky jsou popsány na webových stránkách [10].  

Linux; 69,20%

OpenBSD; 
0,70%

NetBSD; 1,40%

Ostatní; 0,90%

Solaris; 0,40%

AIX; 1,10%

FreeBSD; 4,50%

Window s; 
21,80%

Linux

Window s

FreeBSD

NetBSD

AIX

OpenBSD

Solaris

Ostatní

 
Obrázek 1  Zastoupení operačních systémů na veřejných serverech [10] 

U pracovních stanic však bez diskuze vedou produkty firmy Microsoft, které jsou 

nainstalovány na 98% počítačů. U Superpočítačů je však situace opět obrácená, vedou zde 

v 74% počítače s Linuxovým jádrem[10][8]. 

2.4 Vývoj 

Nejstarší platformou operačního systému je Unix. Ten vydali v roce 1969 Bell Labs. 

Jeho vývoj je v příloze č.1. Vlastní vývojovou Unixovou větev měl i Microsoft pod názvem 

Xenix. Ten byl Microsoftem používaný až do chvíle, kdy vyvinuli NT technologii. Microsoft 

v roce 1981 na trh vypustil jednouživatelský operační systém MS-DOS. Byl to nástupce 

operačního systému CP/M, který byl vytvořen pro 8bitové počítače. MS-DOS ovládal trh až 

do roku 1994. Další MS-DOS byl již součástí nového operačního systému s GUI, a to 

Windows 95 následně 98. Paralelně Microsoft však vyvíjel i serverové a víceuživatelské 
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Windows NT (r.1993). Tyto se následně vyvinuly ve Windows2000(r.2000), Windows XP 

(r.2001), Windows 2003 (r.2003), Windows Vista (r.2007), Windows 2008 (r.2008) a 

připravují se Windows7. Serverové však byly jen NT, 2000, 2003, 2008. 

Linux byl naprogramován jako Open Source OS, tedy OS s otevřeným zdrojovým 

kódem, jako alternativa ke komerčnímu Unixu v roce 1991. Vzhledem k otevřenému kódu 

vzniklo mnoho distribucí, které však do dnespoužívají stejné vývojové jádro. Následující 

tabulka obsahuje nejúspěšnější distribuce Linuxu.[2] 

Logo  Název distribuce 

  FEDORA – 2003 nástupce Red hatu 

  UBUNTU – 2004 vznikl z debian 

 
 SUSE – 2003  firma Novell 

  RED HAT ukončeno 2003, nástupci Mandriva a Fedora 

  MANDRIVA – 1998 z Red Hat 5.1 

  DEBIAN – 1996 

  GENTOO – 2001 z FreeBSD 

Tabulka 1  Nejúspěšnější Linuxové distribuce 

Vývoj dnešních operačních systémů se stále více ubírá směrem k mobilním 

technologiím, mezi nejpopulárnější patří Symbian, Windows Mobile, PalmOS. Dalšími 

operačními systémy jsou například MAC OS , OS/2. 

3 Základní rozbor platforem Linux a Windows 

Tato část bude pojednávat o pořízení OS, jejich licencování a následném zavedení. 

Bude zde rozebrána bezpečnost těchto systémů a spouštění služeb a aplikací. Tato část je 

důležitá pro určení nákladů, výběru a instalace samotného systému. 

3.1 Instalace 

K zavedení obou platforem je třeba datové médium, na kterém je zaváděcí instalační 

program. Ten je nečastěji na médiu jež se načítá při bootování systému, aby instalace nebyla 

narušena jiným spuštěným programem nebo virem, jež by se šířil již od počátku instalace.  
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Před samotnou instalací je třeba správně nastavit setup základní desky. Setup je 

rozhraní, kde se dají nastavit některé vlastnosti BIOSu. Lze jej spustit před samotným 

bootováním, nejčastěji klávesou Del nebo F2. Nejdůležitějšími vlastnostmi, které je nutno 

nastavit je správné bootovací médium a RAID. Ten odstraňuje nebezpečí ztráty dat zrcadlením 

disků a podporuje i jejich spojování. Na spojené disky je možné zapisovat vyšší rychlostí. Po 

instalaci jde RAID jen velmi obtížně měnit. 

Po správném nastavení setupu BIOSu se vloží instalační datové médium do počítače.. 

Toto médium může být CD, DVD, Flash disk nebo jiný pevný disk. Windows 2003 se instalují 

z CD, které obsahuje 559MB. U Linuxu záleží na zvolené distribuci a instalaci. Nejznámější 

distribuce jsou v tabulce č.1. Instalace může být uložená na datovém médiu celá, ale dnes se 

stále více využívá síťová instalace, kdy je na datovém médiu jen malý zaváděcí program a 

datové soubory se stahují přímo z počítačové sítě. Tento druh instalace byl umožněn 

rozšířením vysokorychlostního internetu. Je sice zdlouhavější, ale instaluje se aktuální verze 

systému. Odpadá doba, kdy je systém ohrožen bezpečnostními riziky. Plná aktualizace může 

trvat i několik dní, po kterou může být operační systém napaden hackerem nebo virem. Na  

Windows 2003 server byly vydány zatím 2 velké service packy, přehled o nich je v příloze 

č.2. Mezi jednotlivými service packy však vycházení průběžně další aktualizace, které 

průběžně odstraňují odhalené bezpečnostní rizika.  

Při instalaci nebo reinstalaci Windows je potřeba dát pozor zda na disku, kam má být 

operační systém nainstalován, nejsou uložena uživatelská data. Tento problém je v Linuxu 

vyřešen tak, že pro uživatelská data je vytvořen zvláštní disk. Dojde-li k pádu systému, při 

reinstalaci data zůstanou oddělena od systémového disku. Toto lze u Windows 2003 server 

vyřešit také ukládáním uživatelských profilů na jiný disk, ale při reinstalaci nemusí být patrné, 

kde se uživatelská data nacházejí. 

Každý se systémů používá svůj souborový systém. Windows používají NTFS a Linux 

nejčastěji EXT3. Při instalaci je třeba tento souborový systém vytvořit, není-li již na disku  

zaveden. Při vytvoření nového souborového systému musí proběhnout formátování.  

Instalované komponenty jsou u Linuxu zvoleny většinou již v průběhu instalace, aby 

mohly být do systému řádně zkompilovány. U Windows se nainstaluje celý systém a teprve po 
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té jsou doinstalovány jednotlivé serverové komponenty. Aplikace pro Windows musí být 

určena pro správnou verzi tohoto operačního systému. U Linuxu stačí, aby programy měli při 

kompilaci dostupné všechny knihovny, které nejsou součástí samotného programu. 

Dalším společným prvkem instalace obou platforem je nastavení administrátorského a 

uživatelského účtu. U Linuxu se účet s nejvyššími oprávněními jmenuje root v případě 

Windows je to administrátor. U těchto uživatelů by se mělo dbát na bezpečnosti hesla a měli 

by se používat jen v nejnutnějších případech.  

Instalace Windows končí restartováním, po kterém naběhne již grafické prostředí. Po 

přihlášení se ještě musí nainstalovat ovladače hardwaru, po kterém dojde opět k restartu. Po 

tomto se však již může nastavovat prostředí a instalovat jednotlivé komponenty pro 

požadované funkce serveru. Před restartováním u Linuxu se nastavuje, jaké programy mají být 

při startu spuštěny, jaké prostředí se má spustit.U Linuxového serveru se nejčastěji spouští jen 

konzolové prostředí, grafické je jako nadstavba. Dále se nastavuje základní hardware, jako je 

klávesnice, myš, síťové a grafické karty. Po restartu by měly být všechny programy spuštěny a 

jejich konfiguraci stačí jen doladit. 

3.2 Bezpečnost 

Bezpečnost serveru a operačního systému lze posuzovat z mnoha hledisek. Jedním 

z největších bezpečnostních rizik je bezpečnost služeb přístupných z počítačové sítě. V tom 

zřejmě i největší rozdíl v obou platformách. V Linuxu jsou pod systémovým účtem root 

spuštěny jen služby jádra pro webový, emailový i databázový server je vytvořen účet, který 

má práva jen zapisovat do svých datových souborů. Má-li aplikace bezpečnostní díru, pak se 

útočník může zmocnit jen dat ovládaných touto aplikací. Situace ve Windows se liší tím, že 

většina aplikací je spuštěna uživatelem SYSTÉM, takže jakmile dojde k ovládnutí jedné z 

aplikací se systémovým účtem, má útočník přístup téměř k celému systému. Proti 

bezpečnostním dírám systému je potřeba mít aktualizované systémy a aplikace, dobře 

rozmýšlet jaké služby a jaké programy využívat. Dále je potřeba v systému dobře nastavit 

uživatelská práva. Ty by měly být nastaveny tak, aby uživatel měl vše zakázané kromě toho, 

co výhradně potřebuje. Dalším a jedním z největších pomocníků proti útokům ze sítě je 



Josef Veselý: Srovnání Linux Server a Windows Server z hlediska administrace 
 

2009                                                                                                                                      8 

firewall. Firewall umožňuje síťový přístup k požadovaným službám, omezuje útoky proti 

přehlcení nebo skenování sítě. Je dobré kombinovat hardwarový firewall routeru nebo switche 

a firewall implementovaný přímo v operačním systému. Dalším pomocníkem proti odhalování 

nebezpečných souborů je antivirový program. Ten slouží k odhalování virů, červů, trojských 

koňů a různého špionážního spywaru.  

Bezpečnost systému končí ve velké řadě případů chybou uživatele. A to vyzrazením 

přihlašovacích informací. Základem každého multiuživatelského systému je ochrana 

uživatelským jménem a heslem. Základem bezpečnosti je mít veškerá hesla vytvářena tak, aby 

nebylo jednoduché jejich odhalení. Zvláště by se měli ctít zásady délky hesla minimálně 

8znaků, administrátorské účty 14znaků. Mělo by jít o  kombinaci speciálních znaků, čísel a 

velkých a malých písmen. Heslo by se nemělo nikam psát, mělo by se měnit po 2 měsících. Při 

psaní hesla by nikdo neměl koukat na klávesnici ani monitor. Heslo by se nemělo zadávat na 

cizích počítačích na kterých by mohl být vir nebo software pro odposlech klávesnice. Dnes již 

začínají být běžné biometrické scannery. Další ochranou počítače může být klíč na kartě nebo 

flash disku. Při přihlašování do vzdáleného systému by se měl dát pozor zda je linka 

kriptovaná, a zda je stránka nebo systém autentický. Mohlo by dojít jednoduše 

k odposlechnutí hesla.  

Administrátorský účet by se neměl využívat jako běžný uživatelský účet. Jeho 

prozrazení by mělo za následek, že přes tento účet budou odhaleny data i ostatních uživatelů. 

Jen administrátor má práva do systému instalovat software a tudíž by se mohlo stát, že 

z ukořistěného účtu by do systému mohl být nainstalovaný program, který by odposlouchával 

veškerou komunikaci, data a hesla aniž by si toho někdo všiml. Dalším způsobem, kterým 

jdou odhalit uživatelská hesla přímo jsou různé hackerské nástroje, které se pouští při bootu 

systému místo operačního systému, ten pak ovládnou a vygenerují hesla, jsou schopné odhalit 

všechna hesla v systému během několika minut. Takovým nástrojem je například OPH crack. 

Před takovými nástroji je třeba mít server z dosahu nepovolaných uživatelů . Nejčastěji je pro 

server vyhrazena celá místnost, která je uzamčena. Dále by měl být server v racku, který je 

také na zámek. 
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3.3 Licencování 

Jedním ze zásadních rozdílů mezi Windows a Linuxem je otázka licencování. Pro 

každého začínajícího podnikatele bude důležité rozhodování jakými informačními 

technologiemi svou kancelář nebo celý provoz vybaví. Tato část by mohla napovědět, kolik je 

třeba investovat na pořízení serveru a následně i softwarového vybavení celé firmy.  

Windows je komerční produkt Microsoftu. Ten v průměru každé 4 roky vydá nový 

operační systém, který se musí opětovně koupit. U licencování Windows 2003 server je 

licencování ještě složitější. Jednak musíte zaplatit samotný operační systém, dále pak licence 

na každý počítač nebo uživatele – CAL licence (5 kl.licencí stojí asi 3700,-). Windows 2003 

s 5 CAL licencemi stojí kolem 17 000,-. Má však jen základní emailový server a firewall. Jako 

emailový server používá MS Exchange, jehož náklady na 10 licencí činí kolem 17 000,- . Jako 

firewall využívá ISA server, který se musí též dokoupit a náklady činí řádově 47 000,-. ISA 

server je integrovaná brána zabezpečení na hranici sítě, která pomáhá chránit prostředí IT před 

ohroženími z počítačové sítě a současně poskytuje uživatelům rychlý a zabezpečený vzdálený 

přístup k aplikacím a datům. [12](15.2.2009) 

Na uživatelské stanice poskytuje Microsoft dva způsoby licencování, a to levnější OEM 

a dražší plné krabicové vydání FPP(Full Package Product). Zásadní rozdíl je v tom, že OEM 

verze se prodává jen s hardwarem, na který je vázána licence. Je-li OEM verze operačního 

systému koupena se základní deskou a ta rozbije-li se, pak přestává platit i licence na operační 

systém. Krabicová verze není vázána na počítač a je přenositelná. Pro porovnání jsou uváděny 

ceny Windows Vista Home Basic Czech OEM 2428,– Kč a FPP 6152,- [12](15.2.2009) 

Otázka licencování Linuxu je o něco jednodušší. Linuxové jádro je poskytováno zdarma. 

Nejnovější verze se dá stáhnout na http://www.kernel.org/. Jádro celého operačního systému 

má zhruba 285MB, skládá se přibližně z 25 000 souborů. Aplikace, které se k jádru přidávají, 

tvoří různé distribuce Linuxu. Distribuce vytvářejí různé týmy, které se shromažďují 

v komunity. Z toho vyplývá, že každá komunita vydává svojí distribuci Linuxu. Nejznámější 

distribuce jsou v tabulce č.1. Většina těchto distribucí je poskytována s GNU GPL 

licencováním. Avšak například Mandriva, Red Hat vydávají kromě distribuce zadarmo i 

komerční distribuce. Tyto distribuce se liší hlavně množstvím ovladačů, množstvím a vizuální 
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podporou serverových aplikací, přístupem k aktualizacím. Pro srovnání Mandriva Corporate 

Server 4.0 stojí 7 884,-. Pro pracovní stanici lze stáhnout distribuci zdarma nebo si ji objednat 

v krabicové podobě s příručkou za 540,-. 

Na Linuxové jádro se vztahuje GNU GPL. První část této zkratky je název organizace 

GNU, jde o rekurzivní název GNU's Not Unix, což česky znamená GNU Není Unix. Tato 

organizace vznikla z projektu, který byl založen v roce 1983 a programátorem Richardem 

Stallmanem. Cílem bylo vytvoření kompletního svobodného operačního systému. To se 

podařilo v roce 1992, kdy bylo zkompletováno první Linuxové jádro. Druhá část zkratky GPL 

je nejpoužívanější licence, jejímž autorem je právě organizace GNU. Český, kompletní 

překlad této licence je na stránce http://www.gnu.cz/article/32/ , kde jsou popsány i další 

licence vydané organizací GNU. 

Některé zásady GNU GPL: Software můžete distribuovat a chtít za tuto distribuci 

poplatek. Můžete ho měnit, přidávat design a obsah a můžete za to chtít poplatek. Nesmíte na 

něj měnit licenci. Nesmíte na něj měnit autorská práva, vlastníkem je firma Open Source 

Matters. Nesmíte se tvářit, že software je váš výtvor a nesmíte za něj chtít poplatek. Poplatek 

za distribuci by měl být patřičný a kryjící náklady s distribucí spojené. Měla by být 

podporována komunita kolem příslušného softwaru zveřejňováním úprav. [11] 

3.4 Spuštění a běh programů 

 Spuštění znamená zavedení programu z disku do operační paměti a vykonávání jeho 

kódu. Vznikají tak procesy, které mohou vytvářet podprocesy nebo vlákna. Operační systém 

Windows umí přímo spouštět soubory s příponou exe a com. Většina programů je vytvořena 

pro grafické prostředí. To sice zjednodušuje práci s aplikací, ale na druhou stranu omezuje 

možnosti nastavení na tlačítka, zaškrtávací pole a ostatní vizuální nástroje. Windows má 

některé programy vytvořené pro práci s příkazovým řádkem. Tyto programy jsou určené pro 

tvorbu spouštěcích skriptů nebo nástroje pro opravu systému, dojde li k pádu grafického 

prostředí. V prostředí Windows se terminál pro práci s textovými příkazy nazývá command, 

spouští se příkazem cmd.exe. Je to pozůstatek z dob operačního systému MS-DOS.  
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V Linuxu se tento terminál jmenuje shell a užívá se daleko častěji. Linux je většinou 

nastaven tak, že po startu všech služeb naběhne jen textový shell. Grafickou nadstavbu si 

uživatel může spustit až po přihlášení příkazem startx. Grafické prostředí nemusí být 

v systému vůbec nainstalováno. Ke konfiguraci serverových aplikací se používá textových 

konfiguračních souborů, které jsou většinou dobře zdokumentovány. Uživatel tedy většinou 

vidí všechny volby a možnosti nastavení. Konfigurační soubory jsou téměř vždy uloženy ve 

složce \etc. V linuxu není striktně dána přípona spustitelných souborů. 

V obou platformách jsou tedy soubory, jež jsou programy, které jde spustit v procesy. 

Procesy, které se spouštějí při startu počítače, běží na pozadí a nevyžadují uživatelské 

přihlášení, se nazývají daemony. Většina serverových aplikací běží právě jako daemon. 

Správce systému s nimi pracuje jen při konfiguraci. Proto je grafická nadstavba u serverů 

zbytečná. 

Hlavní rozdíl mezi oběma uváděnými platformami je v IPC, tedy v meziprocesové 

komunikaci. Jsou mechanizmy umožňující komunikaci a sdílení dat mezi procesy. Typicky, 

aplikace používají IPC jako server nebo jako klient. Klient je aplikace nebo proces, který 

požaduje službu od jiné aplikace nebo procesu. Server je aplikace nebo proces, který odpovídá 

na požadavky klientů.  

 Obě platformy využívají pro komunikaci mezi procesy POSIXové metody. Mezi 

nejznámější POSIXové metody patří roury, semafory, sdílená paměť, paměťově mapovaný 

soubor. Dalšími společnými metodami pro IPC jsou komunikace přes soubor, socket, fronty a 

zasílání zpráv. Windowsové aplikační rozhraní API využívá zejména tyto mechanizmy IPC: 

schránku, Dynamic Data Exchange , Object Linking and Embedding, Remote Procedure Call, 

ActiveX, Component Object Mode. Linux využívá spíše POSIXové rozhraní doplněné o 

signály jádra. Rozhraní POSIX bylo vytvořeno pro standardizaci sdílení v čase u operačních 

systémů postavených na bázi UNIXu, rozhraní Windows API především pro definici vláken a 

plánování. 
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4  Detailní rozbor administrace na obou serverových platformách 

Jak bylo již uvedeno dříve, obě platformy mají pro konfiguraci celého systému speciální 

účet. Tyto účty se nastavují již při instalaci. Pomocí těchto uživatelů se vytvářejí další účty, 

kterým jsou přidělena práva a skupina jejímž jsou účastníky. Linux má administrátorský účet 

nazvaný root a je ve skupině root. Uživatel musí mít jedinečné uživatelské jméno, které je 

zařazeno do určité skupiny. Uživatelská práva jsou přidělována na uživatele, skupinu a ostatní. 

Uživatelská práva jsou čtení, zápis a výpis nebo spuštění. U Windows je administrátorský účet 

administrator je ve skupině administrators. Používá však ještě jeden účet, kterým se sice nelze 

přihlásit, ale ovládá většinu systémových aplikací, je to system, který běží nad standardními 

uživatelskými právy. Uživatelská práva jsou o něco složitější, a to úplné řízení procházet 

složky/soubory, zobrazit obsah složky/číst data, číst atributy, číst rozšířené atributy, vytvářet 

soubory/zapisovat data, vytvářet složky/připojovat data, zapisovat atributy, zapisovat rozšířené 

atributy, odstraňovat, číst oprávnění, měnit oprávnění, přebírat vlastnictví. Jsme-li přihlášeni 

jako administrátoři, můžeme začít nastavovat server. Měli bychom se držet pravidla, vše je 

zakázáno, povolit jen to co je nezbytně nutné pro správnou funkci systému. 

Ve Windows 2003 server se vzhledem i ovládáním podobají klasickým Windows XP. 

Windows XP jsou určeny pro uživatelské stanice a jejich omezení pro server je hlavně 

maximální počet připojených počítačů na 10 a může na něm pracovat pouze 1 uživatel, i když 

se dají přepínat účty. Výhody serverových Windows jsou v možnosti násobného přihlašování, 

omezený počet připojených počítačů je omezen jen počtem zakoupených CAL licencí., jsou 

rozšířené o serverové služby. Windows 2003 server je pokračovatelem Windows 2000 server 

a mají již i následovníka, Windows 2008 server.   

 Nejpoužívanějšími serverové služby jsou: řadič domény, webový server, ftp server, 

souborový server, emailový server, tiskový server, server vzdáleného přístupu a virtuální 

privátní sítě, DNS server, DHCP server, WINS server, Terminálový server.  

Po instalaci Windows 2003 a přihlášení v grafickém režimu se objeví prostředí obdobné 

uživatelským Windows XP, navíc se objeví okno – Správa serveru, kde je seznam právě těchto 

nejpoužívanějších služeb. Každá služba se dá na server nainstalovat pomocí jednoduchého 
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průvodce. Detailní nastavení se však musí provést až v nastavení serverové aplikace. 

Serverové aplikace lze nalézt v ovládacím panelu v nástrojích pro správu, jak je vidět na 

obrázku č.2 . Některé ikony se neliší od Windows XP, jsou zde navíc mnohé další. 

 
Obrázek 2  Nástroje pro správu Windows 2003 server 

 U Linuxu je situace trochu jiná, serverové aplikace se instalují již při instalaci a jejich 

konfigurace probíhá úpravou textových konfiguračních souborů. To znamená, že je lze 

upravovat libovolným nástrojem na úpravu textů, ať v textovém nebo grafickém režimu. 

Samozřejmě, že existuje i veliká škála nastavovacích skriptů, grafických i webových aplikací, 

které vytvářejí nebo upravují konfigurační soubor. Pro načtení nové konfigurace se 

znovuspustí jen služba. Jednou z nevýhod Windows je, že při větších úpravách je potřeba 

restartovat celý systém. A dojde-li k závažné chybě konfigurace, nenačte se systém a je těžké 

chybu napravovat.  

4.1 Uživatelské prostředí 

Grafické prostředí obou platforem se liší jen nepatrně. Windows 2003 server má 

prostředí obdobné pro všechny platformy Windows NT. Na volitelném kraji je panel nástrojů. 

Ten obsahuje rozhrnovací tlačítko start, kterým se jednoduše spouští programy. Obsahuje 

naposledy otevřené soubory, příkazový řádek, ovládací panely a odkazy na důležité objekty, 

kterými jsou Dokumenty, tento počítač, okolní počítače, internetový prohlížeč a manilový 

klient.V pravé části panelu je zobrazen čas, klávesnice, stav síťových rozhraní a další 
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informační ikony některých nainstalovaných daemonů. Hlavní panel se dá různě upravovat a 

volit zobrazení jeho součástí. Zobrazení grafického prostředí Windows je v příloze č.3. 

Dále prostředí obsahuje plochu, na které se zobrazují nejpoužívanější programy a 

soubory svojí ikonou nebo pomocí zástupce. Zástupce je odkaz na objekt, který není uložený 

přímo na ploše. U zástupce je zobrazena šipka v pravém dolním rohu. Toto prostředí je 

navržené tak aby se většina úkonů dala ovládat jen myší.  

U Linuxu se situace liší jen v tom, že grafické prostředí je jen nadstavba vlastního 

operačního systému, jako tomu bylo například ve Windows 3.11. To vede k veliké 

rozmanitosti grafických zobrazení. Prostředí s největší podporou a zároveň nejpoužívanější 

grafické prostředí jsou KDE a GNOM. Nejnovějšími verzemi těchto prostředí je KDE 4.2 a 

GNOM 2.24. Na internetu je možné najít velké grafických prostředí pro Linux. Tato prostředí 

se liší hlavně programovým vybavením, nástroji pro práci a nastavením grafického prostředí. 

Na následujícím obrázku je zobrazeno prostředí KDE.  

 
Obrázek 3  Grafické Linuxové prostředí KDE 3.5 distribuce Mandriva 

 Základním uživatelským prostředím, obzvláště u serverových počítačů, je prostředí 

terminálu v textovém režimu. Na terminál se dá připojit různými způsoby. Základní připojení 

je přímo na lokálním počítači, ale dá se též připojit pomocí místních portů, jako je například 
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sérový port. Dalším způsobem jak se připojit na terminál, je pomocí síťových protokolů telnet 

nebo SSH. V terminálu se dají pouštět příkazy z textového řádku, terminálové aplikace nebo 

skripty.  

 Dalším prostředí, ve kterém může uživatel pracovat se serverem, je webové prostředí. 

Nejpoužívanějším webovým nástrojem pro ovládání operačního systému je aplikace Webmin, 

která je schopna ovládat celý běh systému. Využívá se obzvláště u Linuxu., ale dá se aplikovat 

i pro Windows, jen jsou některé funkce jsou značně omezené. Windows 2003 server má své 

vlastní webové rozhraní. Obsahuje však jen nejzákladnější nástroje pro monitoring a správu 

serveru, správu uživatelských účtů, nastavení webového serveru a webové připojení na 

vzdálenou plochu. 

4.2 Způsob administrace 

Zde bude popsáno, jakým způsobem lze nainstalovat novou službu na server, 

odinstalovat, jak ji monitorovat, jakým způsobem ji lze ovládat a nastavovat. Některé 

nejdůležitější služby budou detailně popsány v kapitole 5.Srovnání administrace z 

definovaných hledisek.  

Do Windows se služba nebo program přidává v ovládacím panelu, kde je inona přidat 

nebo odebrat programy. Otevře se okno, které nabízí volbu: 

- Změnit nebo odebrat programy: zde se dají odinstalovat již nainstalované aplikace nebo 

změnit komponenty, které mají být nainstalovány, případně opraveny nebo 

přeinstalovány. 

- Přidat nové programy: většina programů, jež se mají nainstalovat do systému mají 

vlastní instalátor. Tato volba vybere instalační soubory, které se mají nainstalovat. 

Umožňuje i zjišťování aktualizací systému. Většina programů má vlastní instalátor, to je 

program, který tvoří průvodce instalací. Nejčastěji se instalace spustí přímo po vložení 

instalačního disku. Takže se tato volba moc nevyužívá. 

- Přidat nebo odebrat součásti systému: v této volbě je seznam všech programů, které jsou 

dodávány na instalačním CD. Programy jsou strukturovány do jednotlivých kategorií. 
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Obsahují všechny služby, které jsou potřeba pro vytvoření prostředí, kam by bylo možné  

instalovat zamýšlený informační systém. Instalace jednotlivých programů a služeb 

probíhá jen zaškrtnutím požadovaného programu. Zde pozor na podkategorie, aby se 

opravdu nainstalovaly všechny potřebné komponenty. 

Výhodnějším způsobem instalace serverových služeb je využitím průvodce konfigurací 

serveru nebo správu serveru z nástrojů pro správu. Tito průvodci pomáhají správně nastavit a 

kompletně nainstalovat zvolené serverové aplikace, pomáhají při odinstalování, upozorňují, 

kdy je nutno provést zálohu a kontrolují zvolené volby v průběhu instalace. 

Třetím způsobem, jak přidat program do Windows, je zkopírovat jej přímo z datového 

disku nebo internetu na disk systému. Tento způsob lze použít jen u krátkých programů, které 

nezasahují do operačního systému a nepotřebují pro svůj běh registraci dynamických 

knihoven, mají většinou jen textové rozhraní. Mohou to být různé příkazy pro monitorování 

systému nebo jednoduché příkazy využívající systémové funkce vhodné například pro tvorbu 

různých skriptů. 

 
Obrázek 4  Správce úloh systému Windows 

Běží-li na serveru požadované služby je potřeba zjišťovat, zda služby běží a běží-li 

správně. K monitorování aplikací, procesů, sítě, zatížení procesoru a využití paměti se používá 

Správce úloh. Správce úloh lze spustit současným stiskem tlačítek Ctrl+Alt+Del nebo 
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v nabídce Start ve volbě spustit napsat taskmgr. Tento správce je zobrazen na obrázku č.4. Je 

vidět grafický výstup na vytížení procesoru, paměti a využívání síťových rozhraní. Umožňuje 

však graficky uložit mnoho dalších informací vhodných pro odhalení problémů systému. Dále 

tento správce zobrazuje aplikace a procesy a detaily o jejich běhu, to jsou informace tom kdo 

proces spustil, kolik paměti potřebuje, jak vytěžují procesor a dalších 20 diagnostických 

informací, dokáže je seřadit podle zvoleného kritéria. Procesy a aplikace umožňuje uzavírat. 

To je vhodné v případě, že nějaký proces nebo aplikace přestane komunikovat se systémem. 

Poslední záložka uživatelé zobrazuje všechny uživatele, kteří jsou připojeni na tomto serveru 

přes vzdálenou plochu nebo terminálovou službu. Je vhodné tuto záložku kontrolovat před 

restartem nebo vypnutím systému tak, aby nedošlo ke ztrátě dat přihlášeného uživatele. 

Přihlášené uživatele umožňuje odpojit nebo odhlásit. Správce úloh zobrazuje aktuální 

informace o systému.  

Je-li potřeba zjistit, jaký program nefunguje správně, je možné zobrazit z nástrojů pro 

správu, prohlížeč událostí. Zde jsou zobrazeny informační a chybová hlášení systému, 

aplikací, zabezpečení, adresářové služby, serveru DNS, služby replikace a sítě. Dá se zde 

nastavit, jak dlouho se mají tyto informace uchovávat, jaké místo mají na disku maximálně 

zabírat. Tyto informační soubory jsou uloženy ve složce C:\WINDOWS\system32\config\ a 

mají příponu *.evt. Vznikne-li chyba, tak ji tato aplikace popíše a nabídne i určité řešení. 

Ovládání systému se provádí většinou v grafickém režimu pomocí ovládacího panelu a 

nástrojů pro správu, je zobrazen na obrázku č.2. Většina systémových programů zde má své 

ikony, přes které se dá systém jednoduše nastavit. Úpravy konfigurace se většinou ukládají do 

registrů. Pro nahlédnutí do registrů lze spustit program regedit. Bohužel tyto registry obsahují 

velké množství dat a orientace v nich bývá zdlouhavá a dosti nepřehledná.  

Dalším prostředím, kde lze nastavovat tento systém je webové prostředí. Webová 

administrace je vytvořena v ASP skriptu. Jak je vidět z obrázku č.5, dá se přes toto webové 

rozhraní připojit ke zprávě i protokolem telnet a vzdálenou plochou. Toto rozhraní by mělo 

být obzvláště zabezpečeno, je-li přístupné z internetu. Přes telnet jde pracovat jen s příkazy, 

programy a skripty určené pro příkazový řádek. Připojení telnetem je na obrázku č.6. Do 

systému je možné doinstalovat power shell, kterým se konzolové využití rozšíří. 
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Obrázek 5  Webové administrátorské rozhraní Windows 2003 server 

 
Obrázek 6  Telnetové připojení k serveru 

Dalším nástrojem pro administraci je nástroj pro ovládání služeb. Tento se dá nalézt 

v nástrojích pro zprávu. Otevře-li se nástroj služby, tak se otevře seznam všech služeb, které 

jsou v systému nainstalovány, ne všechny musí být spuštěné. Tento seznam obsahuje 5 

sloupců. V prvním je název služby, ve druhém bývá její popis. Třetí sloupec obsahuje její stav, 

to znamená zda je spuštěná či nikoli. Služby, které jsou špatně nastaveny nebo u nich došlo 

k chybě se většinou přepnou do neaktivního stavu. V dalším sloupci je způsob spuštění, zda se 

má služba spouštět automaticky při startu nebo ručně, když je služba potřeba. Poslední sloupec 

obsahuje účet, ze kterého je služba spuštěna. U Windows to bývá systémový účet. 

Po kliknutí na službu se zobrazí dialogové okno se čtyřmi záložkami. První záložka je 

obecné, tam je popsáno, jaká aplikace se pouští a zda má být spuštěna automaticky nebo ne. 

Dále se dá služba zastavit a následně opět spustit. Druhá záložka obsahuje informace, pod 

kterým účtem se má služba spouštět. Třetí záložkou je zotavení, zde se nastavuje, jaká akce se 

má provádět při selhání nebo chybě služby. Tato nabídka umožňuje neprovádět žádnou akci, 
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restartovat službu, restartovat počítač a spustit program, který může sloužit například k 

informování administrátora nebo k zapsání chybového hlášení do souboru. Poslední záložkou 

jsou závislosti. Zde jsou informace o službách, které jsou na této službě závislé a na něž může 

mít selhání této služby vliv. Pomocí tohoto nástroje by se mělo nastavit spouštění jen služeb, 

které jsou pro správný běh systému nutné.  

Instalace souborů v Linuxu je daleko rozmanitější. Lze je instalovat nejen ze souborů 

uložených na místních discích, ale i z internetu. Instalační soubory jsou určené pro instalaci 

z konzole, proto není problém s instalací v grafickém i webovém prostředí. Pro instalaci jsou 3 

možnosti. První způsob je obdobou instalace ve Windows, a to pomocí instalačních balíčků. 

Ty obsahují veškeré informace pro kopírování souborů, kompilace a nastavení práv a 

parametrů. V tomto případě je potřeba mít balíček určený pro správnou distribuci a verzi 

Linuxu. Například balíčky distribuce Mandriva mají příponu *.rpm, distribuce Debian mají 

příponu *.deb. Další možností je instalace z binárních souborů. To jsou soubory, které jsou již 

zkompilovány a většinou obsahují ještě skript pro správné zkopírování a nastavení. Mohou být 

přenositelné mezi distribucemi, obsahuje-li systém všechny knihovny a služby potřebné pro 

správnou funkci. Třetím způsobem je instalace ze souborů se zdrojovým kódem. Tato 

instalace je nejvíce kompatibilní. Ke kompilaci celého programu dojde až při instalaci 

programu, to znamená, že se využijí aktuální knihovny a nastavení jádra operačního systému. 

Po kompilaci dojde k přesunu souborů na správné místo a nastavení konfiguračních souborů. 

Pro monitorování systému se používají konzolové nástroje, navíc má Linux speciální 

složku /proc, kde jsou detailní informace o všech spuštěných procesech a sytému. Dají se 

zobrazit jako textové sobory. V tabulce 2 jsou konzolové příkazy nahrazující některé funkce 

správce úloh z Windows. 

Příkaz Funkce 
kill  Ukočí proces 
ps Výpis všech spuštěných procesů 
df  Informace o discích 
who Informace o přihlášených uživatelích  
top Informace o zatížení procesoru a procesů 
iptraf / tcpdump Informace o zatížení sítě 
ifconfig Informace o síťových rozhraních 
netstat Statistiky síťových rozhraní 
mc Diskový manager 

Tabulka 2  Linuxové příkazy nahrazující některé funkce se správcem úloh z Windows.[2] 
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 Pro případ, že je potřeba sledovat události, které se v systému odehrály, jsou vytvářeny 

log soubory ve složce /var/log/. V systému se dají nastavit parametry těchto informačních 

souborů. Dá se nastavit, jak dlouho mají zůstávat na disku a jak podrobné informace se mají 

do těchto souborů zapisovat. U většiny programů lze nastavit, při jaké akci se má zapsat 

informace do těchto informačních souborů. Mezi nejdůležitější monitorovací soubory systému 

patří: syslog, messages, secure, kernel, daemons. Pro zobrazování těchto souborů se používá 

příkaz tail. Například pro zobrazení aktuálních systémových událostí v reálném čase se 

používá příkaz: tail -f /var/log/messages . 

Konfigurace programů se prování pomocí úpravy textových konfiguračních souborů. 

Pro tyto soubory je určená složka /etc/ , konfigurační soubory jsou přímo v této složce nebo 

podsložce nazvané podle služby nebo programu. Konfigurace a orientace je přehledná, 

konfigurační soubory jsou dobře okomentované. Protože jde o textové soubory, opět je 

jednoduchá konfigurace z terminálu, grafického i webového rozhraní. V grafickém prostředí 

jsou jen nástroje, kdy je ulehčená konfigurace tlačítky a zaškrtávacími poli.  

Ke konfiguraci jde použít tedy grafické prostředí, libovolný textový editor, lokální 

terminál nebo připojení přes SSH nebo telnet, webové rozhraní například Webmin. 

Nejpoužívanější klienti pro připojení z Windows k Linuxovému serveru jsou Putty pro 

připojení k terminálu a WinSCP jako vzdálený diskový manager.  

 
Obrázek 7  Správa daemonů v Linuxovém grafickém prostředí KDE 
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U Linuxu se dá nastavit několik variant pro spuštění systému – runlevel. Například 

runlevel 3 startuje jen do textového shellu, runlevel 5 je start přímo do grafického prostředí. 

Všechny služby, které mají být spuštěny po startu, jsou nastaveny pomocí shellových skriptů 

ve složce /etc/rc.d/, jsou zde služby a skripty pro jejich start, stop a restart. Tyto funkce jsou i 

v grafickém režimu. Na obrázku č.7 je vidět, jak jsou služby zobrazeny v prostředí KDE. 

Podobné je to i ve Windows, ale tam není možnost zasahovat přímo do spouštěcího skriptu. 

Obdoba tohoto okna je i při správě z webového prostředí Webminu. Webmin dále nabízí 

v seznamu služeb restart a vypnutí systému, nastavení runleveleu. 

4.3 Vzdálené ovládání  

V dnešní době je kladen důraz na to, aby server fungoval bez zásahu administrátora. Měl 

by tedy sám zvládat aktualizace a provádět zálohování. Při výpadku napájení by měl být 

schopný korektně ukončit všechny aplikace a vypnout se v čase, kdy je systém napájen ze 

záložního zdroje. Obnoví-li se napájení, měl by se automaticky spustit. Dále by se měl dokázat 

zotavit při nečekaných chybách systému a informovat administrátora, děje-li se v systému 

něco neočekávaného.  

Vzdálené ovládání je tedy vhodné pro řešení problémů nebo instalaci či konfiguraci 

nových služeb. Servery jsou většinou umístěny v uzamčených místnostech, někdy i kilometry 

vzdálených od pracoviště administrátora systému. Proto je vhodné mít nástroje, které umožní 

převzetí kontroly nad celým operačním systémem. Dříve se používalo modemů a telefonních 

sítí. Dnes se pro připojení ke vzdálenému počítači používá nejčastěji sítě LAN nebo internet. 

Toto připojení kromě výhod se správou od „stolu“ skrývá též hrozby z ovládnutí systému cizí 

osobou a zneužití serveru či dat. 

Jedním z nejpoužívanějších způsobů, jak se připojit ke vzdálenému systému, je připojení 

ke vzdálené ploše. Po síti se přenáší obraz a souřadnice myši. Tento způsob mohl být používán 

až s rozvojem vysokorychlostního internetu. S Windows je dodávaný program mstsc.exe, 

který používá port TCP:3389. Na serveru musí být povolené připojení ke vzdálené ploše a 

uživatelé, kteří mají povolený přístup musí být členy skupiny Remote Desktop Users. Ke 

vzdálené ploše se lze připojit i z webového rozhraní pro vzdálenou administraci. U 
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Linuxových serverů se používá přihlašování ke vzdálené ploše málo a využívá se VNC server 

a klienta, který bývá ve většině distribucí. 

 Telnet je další služba, přes kterou je možné připojení na vzdálený server pomocí 

terminálu. Tato služba je pozůstatkem z propojováním sériovými kabely a modemy. Z důvodu 

bezpečnostních rizik se nehodí pro používání z veřejného internetu. Telnet slouží spíše 

k připojení k příkazovému řádku Windows nebo k veřejným službám serverů. Jeho nevýhodou 

je nešifrovaný přenos. Výhodu má ovšem v tom, že umožňuje terminálový přístup k většině 

služeb z aplikační vrstvy.  

Nástupcem telnetu je protokol SSH. Tento protokol se používá spíše pro konfiguraci a 

ovládání, využívá port TCP:22. Jeho pomocí jdou ovládat konzolové aplikace, jako jsou 

například iptraf, mc v Linuxu. Pomocí různých klientů je možné jednoduše spravovat disk. 

Jedním takovým klientem je například WinSCP. Další možností tohoto protokolu je 

„protunelování“ do lokální sítě nebo zabezpečené přenášení souborů. Jeho výhodou je 

zašifrované přihlašování a přenos dat. Tento protokol používá spíše Linux. 

Další výhodné ovládání je přes webové rozhraní. Počítač se dá ovládat z běžného 

internetového prohlížeče. Opět by tato komunikace měla být dobře zabezpečena, komunikace 

by měla probíhat po zabezpečené lince SSL a přístup by měl být omezen jen na adresy, které 

jsou důvěryhodné. K tomu slouží ověřování uživatelských certifikátů protokolem SSL. 

Windows mají vlastní administrátorské rozhraní, používá protokol HTTPS a běží na portu 

TCP:8098. Toto webové rozhraní je zobrazené na obrázku č.5. 

 Jako webové rozhraní využívá linux Webmin, ten je původně nastaven na port 

TCP:10000 a využívá protokolu HTTPS. Toto webové rozhraní je propracované na tolik, že 

má webové nastavení pro většinu běžných služeb, obsahuje připojení ke službě telnet, SSH, 

obsahuje diskový manager, má přístup k příkazovému řádku. Obsahuje veškerou správu 

systému, služeb, uživatelských účtů, podporuje přidávání a odebírání programů do systému a 

aktualizace systému. Toto webové prostředí je zobrazeno na obrázku č.8 
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Obrázek 8  Webové prostředí Webminu 

4.4 Běh systému 

U operačních systémů s monolitickým jádrem, jakými jsou Linuxové systémy, je jasná 

hranice mezi systémovým voláním, knihovnami a procesy. Například souborový systém je u 

nich typickou součástí operačního systému. Naopak systémy s mikrojádrem, jakými jsou 

systémy Windows NT, tuto hranici jasnou nemají, protože výše zmíněná obsluha souborového 

systému je zde realizována jako samostatný proces v uživatelském prostoru, tedy serverem.[6] 

U Linuxu je jádro přestavováno procesem Init, což je rodičovský proces pro všechny 

další potomky. Z konzolového výpisu na obrázku č. 9 je vidět spuštění procesu, který vypsal 

tento strom, je to proces pstree. Je vidět, že pod Init procesem běží podproces sshd, což je 

daemon služby SSH. Ten pro připojení spustí svého potomka sshd, ten spustí podproces 

terminálu bash a v něm je spuštěn podproces pstree, který vypsal tento strom. Dojde-li 

k ukončení nadřazeného procesu, ukončí se i všechny podřízené procesy. Tato jasná struktura 

přispívá ke stabilitě systému. 

Druhý výpis na obrázku č. 10 je strom procesů na Windows 2003 serveru, kde je vidět, 

že nemá jasný kořen. Jeden kořen tvoří proces Idle, což je prázdný proces, který je vykonáván, 

čeká-li jádro na akci, kterou by zpracovával. Systémové služby, deamoni, jsou spouštěné ve 

větvi systém. Pro každého přihlášeného uživatele se vytvoří proces explorer, pod kterým jsou 
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spouštěné aplikace spuštěné v grafickém prostředí po přihlášení. Cesta k výpisu tohoto stromu 

je explorer podproces pro příkazový řádek cmd a program pslist. Tento konzolový nástroj pro 

výpis procesů lze získat i s dalšími užitečnými programy na stránkách 

http://live.sysinternals.com/. Je tam několik důležitých programů, bez kterých se administrátor 

Windowsového serveru neobejde. Nejsou součástí instalační sady programů. Oba následující 

výpisy, které jsou pořízené ze serverů, mají nainstalovány obdobné služby, které budou 

uvedené v další kapitole.                         

 
Obrázek 9  Strom procesů v Linuxu 

 
Obrázek 10  Strom procesů Windows 

       

5  Srovnání administrace z definovaných hledisek 

V této části budou detailně rozebrány jednotlivé služby, kterých je třeba pro fungování 

serveru, jejich možnosti a použití. Budou popisovány protokoly a programy, které je ovládají 

v obou platformách. 

5.1 HTTP  

Http je protokol, který je určený pro přenos hypertextových dokumentů. Hypertextový 

dokument znamená, že text obsahuje návěští, které se odkazuje na upřesnění nebo zdroj 
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uváděných informací. Tomuto návěští se říká hyperlink. Pro čtení takovýchto dokumentů se 

používají nejčastěji internetové prohlížeče. Prohlížeč zobrazuje HTML soubor, jež si jako 

klient stáhne z webového serveru. Webové servery nejčastěji pracují na TCP:80 portu, a na 

zabezpečeném šifrovaném TCP:443 portu. Prohlížeč komunikuje s webovým serverem 

pomocí metod, které jsou popsány v příloze č.4. 

Komunikaci se serverem lze ověřit například připojením pomocí telnetu. V příkazovém 

řádku se spustí telnet www.jovesoft.cz 80, po připojení se spustí metoda GET / a zobrazí se 

HTML kód webového serveru. .[9] 

 Nejčastěji používané webové servery jsou Apache http server a IIS. Apache http server 

je součástí většiny Linuxových distribucí již od roku 1996. Pro jeho oblíbenost existuje i jeho 

verze pro Windows.  

Apache je součástí mnoha kompletních softwarových balíků pro vybavení webových 

serverů. Jedním z těchto balíků je Apache2Triad, který obsahuje web, mail, mysql a ftp server. 

Jeho snad největší výhodou je, že tento software je zadarmo a navíc je open source. Vyspělejší 

programátor si tedy může tento server upravit podle vlastních požadavků. Pro nastavení 

webového serveru se používá jeden konfigurační soubor /etc/httpd/conf/httpd.conf. V tomto 

souboru jsou volby dobře okomentovány, jsou zde i vzory konfigurace například virtuálních 

serverů, virtuálních adresářů a jejich zabezpečení a spouštění skriptovacích jazyků. 

Nejvyužívanější skriptovací jazyky jsou PHP, CGI. Pro konfigurační soubor existuje i mnoho 

generátorů, jež vygenerují konfigurační soubor podle vstupních parametrů. Pro webové 

stránky využívá velké množství modulů a tedy způsobů autentifikace jako je: seznam 

uživatelů v textovém souboru, MySql, LDAP, PAM. Tento webový server může uživatele 

ověřovat i na Windowsovém serveru. Jednotlivé metody ověřování jdou i kombinovat. Tento 

server podporuje i hromadné webové stránky. 

 Internetová informační služba je služba, která se nestará jen o webový server, ale jak je 

vidět na následujícím obrázku č.11 i FTP server. Vpravo je na tomto obrázku vidět rozhraní 

pro nastavení výchozího webového serveru. I tento webový server podporuje virtuální webové 

servery, které mohou fungovat na jednom i několika portech. Podporuje i šifrovaný přenos a 

proxy směrování. Jako skriptovací jazyk využívá ASP skript. PHP skript jde také přidat mezi 
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rozšířené webové služby. Jednou z velkých výhod je prostředí napojené na MS Office a 

rozšíření pro FrontPage pro vytváření osobních webových stránek. Pro zveřejňování dat přes 

web používají službu Share point. 

 
Obrázek 11  Nastavení Internetové informační služby 

  K nevýhodám IIS patří práce s webovými stránkami a službami nepodporujícími 

českou kódovou stránku, kterou používají Windows. A také používání ověřování jen lokálních 

nebo doménových účtů, které používají Aktive Direktory a tedy protokol LDAP. 

5.2 FTP  

FTP je protokol pro obousměrný přenos souborů mezi serverem a klientem. Pro přenos 

používá porty TCP:21 a TCP:20. Kromě samotného přenosu souborů podporuje tento protokol 

i procházení adresářovou strukturou a nastavování uživatelských práv souborů a adresářů.[7] 

Existuje několik variant toho protokolu. Jednou z variant je TFTP, který je používán například 

pro přenos firmwaru nebo zaváděcích programů. Další variantou je SFTP , tato varianta je 

vylepšena o šifrovaný přenos. Pro připojení k serveru se používá zápis: 

ftp://<uživatelské jméno>:<heslo>@<adresa serveru></adresář>  

Dnes podporuje připojení k ftp serveru většina prohlížečů. Přenos dat ftp protokolem 

byl určen hlavně pro přenos velkých souborů, pro něž nebyl určen smtp ani http protokol. 
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Příkazy protokolu ftp je dají rozdělit do 3 skupin:  

- přístupové, používají se pro přihlášení na FTP server. Jsou popsány v příloze č.5. 

- přenosové, nastavují přenosové parametry, jsou popsány v příloze č. 6. 

- pro správu, zabezpečují spolupráci se vzdáleným souborovým systémem a přenos dat, 

tyto příkazy jsou popsány  v příloze č.7. 

Jedním z nejpoužívanějších FTP serverů v Linuxových distribucích je Proftp, podporu 

má na stránkách http://www.proftpd.org/. Nespornou výhodou je cena zadarmo a omezení jsou 

závislá na výkonu celého systému. Konfigurační soubor je v uložen /etc/proftpd.conf. 

Umožňuje nastavení standardního portu, uživatelských adresářů lze zde nastavit, jaké ftp 

příkazy má daný uživatel povoleny, do jakých adresářů má přístup kromě svého kořenového. 

Kořenový adresář se zadává při vytváření uživatele. Nečastěji se využívá /home/user/. To 

znamená, že uživatel má přístup k celému svému profilu přes FTP.  

 U FTP, které běží v rámci služby IIS ve Windows je kořenová složka, do které jsou 

přidávány virtuální uživatelské složky a těm se nastavují již při vytváření uživatelská práva. 

S nastavením uživatelských práv u souborů a adresářů pomocí FTP klientů je na tomto serveru 

problém. Většina klientů podporuje Unixové nastavení práv. Další nevýhodou správy FTP ve 

Windows je další nastavování po přidání uživatele. U Linuxu je po přidání uživatele FTP plně 

funkční.  

5.3 DNS 

DNS je systém, kterým jsou pojmenovávány uzly v síti. Služba funguje na portu  

UDP:53, kde přijímá požadavky a vysílá odpovědi překladu adresy a na portu TCP:53, kde 

přenáší a aktualizuje zónové záznamy.[1] Tento protokol překládá názvy serverů na IP adresy 

a IP adresy na názvy reverzní DNS . Pomáhá tedy při určování IP adresy počítače, jehož název 

je napsán například v internetovém prohlížeči. Přes tuto IP adresu pak počítače navazují 

spojení. Kořenové DNS obsahují informace o nejvyšších národních doménách-domény 

prvního řádu, jako je například .cz nebo .eu. Domény druhého řádu se dají koupit u 

registrátora. Ten novou doménu zapíše na hlavní kořenový server a nastaví na jakých 
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serverech je uložen její primární a sekundární zónový záznam. Úkolem primárního serveru je 

editace a přenos zóny na všechny podřízené, tedy sekundární servery. Na ty jsou pak kladeny 

požadavky na překlad jmen. Pro vyhledání IP adresy serveru a otestování, zda DNS server 

funguje správně slouží příkaz nslookup. Názvy počítačů v internetu tvoří tedy: 

 <jméno počítače>.<název uzlu>.<koupená doména2.řádu>.<národní doména>.  

Nastavení DNS u klientských počítačů patří k základním nastavením pro správné 

fungování internetu. Špatným nastavením se dá degradovat rychlý internet, protože při 

načítání webových stránek může překlad adres trvat déle než načtení celé webové stránky. 

Cizí DNS servery mohou představovat bezpečnostní rizika, kdy útočník může přes DNS 

podvrhovat falešné IP adresy, což při vytvoření kopie webových stránek banky na této falešné 

IP adrese může mít fatální následek.  

Na obrázku 12 jsou vidět hlavní části zónového záznamu domény, je to SOA záznam, 

což je hlavička, která obsahuje jméno DNS serveru, kontakt na administátora. Čísla v závorce 

označují sériové číslo záznamu, ten se při každé změně zvedne o jedničku. Další číslo udává 

za jakou dobu mají sekundární servery zjišťovat, zda proběhla změna v primárním záznamu.  

Třetí číslo je doba, za kterou se má opakovat kontaktování primárního serveru, když se pokus 

nezdaří. Předposledním číslem je doba platnosti záznamů a posledním je doba platnosti. 

Dalším důležitým záznamem je MX záznam, který udává jméno emailového serveru domény. 

„A“ záznam přiřazuje jménu počítače IP adresu a na něj se odkazují aliasy pomocí CNAME 

záznamu. 

 
Obrázek 12  Příklad zónového záznamu 
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Windows používají k překladu adres ještě podobnou službu - WINS. Rozdíl mezi nimi 

je jen v tom, že DNS je určen hlavně pro TCP protokol a WINS pro protokol NetBios. Při 

propojení do Windowsové domény je DNS používáno i k mapování dalších služeb jako je 

Kerberos nebo LDAP.  

 
Obrázek 13  Správa DNS serveru ve Windows 2003 

Na obrázku č.13 pořízeného z Windows je dobře vidět stromová struktura domén. 

Doména jovesoft.cz je na tomto serveru jako sekundární, to znamená, že je to kopie 

z primárního DNS serveru. Ten se nachází na Linuxovém serveru. Zde je zónový soubor 

uložen například /var/named/jovesoft.cz.hosts. Na obrázku č.12 je uveden výpis primárního 

zónového záznamu domény jovesoft.cz z webového prostředí Webminu. Zde je oproti 

windows vidět kompletní záznam o této doméně. Bohužel zde není zobrazena stromová 

struktura. Vytvoření by však v textovém souboru neměl být problém. Webmin má pro 

jednotlivé záznamy i webové rozhraní srovnatelné s grafickým prostředím windows. Na tomto 

Linuxovém serveru je pro ovládání DNS služby použit program BIND, který je ve výpisu 

procesů zobrazen jako named. BIND je nejpoužívanějším programem pro DNS server 

v Linuxových distribucích.   
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5.4 SMTP  

SMTP protokol slouží k odesílání a přenosu elektronické pošty mezi jednotlivými smtp 

servery. Slouží tedy jako MTA (Mail Transfer Agent) emailový přenosový agent. Tento 

protokol pracuje na portu TCP:25. Pro přímé doručení je potřebné, aby byla správně nastavena 

služba DNS, kde si počítač přečte adresu SMTP serveru, na níž se nachází uživatelská 

schránka. Adresu nalezne pomocí MX záznamu v zónovém záznamu domény. Zónové 

záznamy jsou popsány v kapitole DNS. Druhým způsobem je zprostředkované doručování. 

Smtp server posílá veškerou poštu nadřízenému serveru a ten se stará o jeho přímé rozesílání. 

Tento způsob používají internetoví provideři. Předcházejí tím zaplavování internetu spamy 

z případných zavirovaných klientských počítačů. Na tomto hlavním serveru je nainstalován 

antispam, antivir, který chrání podřízené SMTP servery i internet před nevyžádanou poštou a 

nebezpečnými maily. [2]. 

Doručování Význam Linux program Windows 2003 
MUA 
(Mail User Agent) 

Emailový klient na uživatelské stanici.  
Přímo systém, 
Thurdebird, Kmail 

Outlook, Mail, 
Thurdebird 

MDA 
(Mail Delivery Agent) 

Lokální doručování emailu do 
schránky je li server jeho cílová adresa  

Procmail, maildrop SMTP a systém 

MTA 
(Mail Transfer Agent) 

SMTP server, stará se o rozesílání 
emailů od zdrojového k cílovému 
serveru.  

Postfix, sendmail 
SMTP služba nebo 
MS Exchange 

Tabulka 3  Přehled služeb a programů používaných při zpracování elektronické pošty[2]. 

 Operační systém Windows 2003 má ve standardní instalaci SMTP server, který umí 

jen přijímat, odesílat a doručovat emaily do místních uživatelských schránek. Doručování do 

poštovních schránek je integrováno již v této službě. Nejdou vytvářet virtuální účty. Nemá 

webové rozhraní a emaily jdou ze serveru získat jen pomocí POP nebo IMAP protokolu. 

Nelze označovat spamy, emaily nemohou být kontrolovány při příchodu antivirem, nelze 

konfigurovat jací uživatelé mají právo odesílat poštu a nejdou nastavovat korektní parametry 

emailu pro odeslaní. Tyto problémy řeší nadstavba celého manilového serveru MS Exchange. 

Jak bylo popsáno dříve, tato nadstavba se musí dokoupit zvlášť nebo je součástí balíku, 

v němž je cena již navýšena. Kromě poplatku za rozšíření počtu mailových účtů se připlácí i 

za aktualizace antispamové a antivirové ochrany. 
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V Linuxovém mailovém serveru je situace o něco jednodušší. Tento systém byl již od 

počátku koncipován pro zasílání emailů a programy postfix a sendmail jen zvyšují komfort 

doručování o další služby mailového serveru. Mezi tyto služby patří vytváření virtuálních 

domén a aliasů uživatelských účtů, antivirovou a antispamovou ochranu. Jdou zde nastavit 

omezující vlastnosti emailu i adresy, ze kterých je možno emaily posílat. Jednoduše se zde též 

dají nastavit filtry, kterými mají emaily projít, než budou doručeny do uživatelské schránky. 

Tímto filtrem může být libovolný program nebo skript, který může email monitorovat, 

analyzovat, modifikovat a odstraňovat. Nejčastějšími filtry jsou antispamový a antivirový 

program. Oba tyto Linuxové programy jsou s GNU licencí, tedy zadarmo i s otevřeným 

zdrojovým kódem. Na následujícím obrázku č.14 je příklad prostředí pro nastavení Postfixu 

jako SMTP serveru. Počet uživatelů je omezen jen technickými prostředky serveru a jeho 

nastavení.  

 
Obrázek 14  Nastavení SMTP serveru přes webové rozhraní Webminu 
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5.5 POP  

Dnes se používá třetí verze tohoto protokolu, tedy POP3. Slouží ke stažení pošty 

z uživatelovy schránky na emailovém serveru do uživatelova počítače. Tento protokol 

používají MUA (Mail User Agent) programy jako jsou MS Outlook nebo Thurdebird. Tato 

služba pracuje na portu TCP:110][2]. 

Windows 2003 emailový server MS Exchange podporuje kromě stahování emailů i další 

služby jako je zadávání a plnění úkolů, naplánované události, které se při každém připojení 

synchronizují s lokálním serverem. MS Exchange obsahuje i webové emailové rozhraní. 

U Linuxu se tato služba používá pouze pro přenos emailů. Tato služba je většinou ve 

stejném instalačním balíčku jako protokol IMAP. Jedná se o obdobný protokol, který 

umožňuje na rozdíl od POP trvalé připojení a má větší možnosti pro správu emailů. Jako 

webové emailové rozhraní lze použít Webmin, ale existuje i několik dalších webových 

emailových klientů. Nejpoužívanější jsou SquirrelMail, Horde, Roundcube. 

5.6 SQL  

SQL je strukturovaný dotazovací jazyk pro práci s relačními databázemi. Tento jazyk je 

nejpoužívanějším databázovým jazykem, používá jej velké množství databázových platforem. 

Firma Microsoft pro své servery vyvinula databázový server MS SQL. Ten pracuje na 

portu TCP:1433. V balíku MS Office je další databázová aplikace MS Access. Databáze 

v Accessu se dá připojit do systému přes ODBC rozhraní. Toto je univerzální nástroj, jak 

pracovat v různých programovacích jazycích s různými databázovými systémy přes standardní 

rozhraní. MS SQL podporuje ověřování uživatelů přímo ze systému, případně z domény. 

Hlavní uživatel pro připojení databáze je SA (superadmin). Pro prohlížení databází v MS SQL 

se dá použít například nástroj MS SQL Querry pad, RazorSQL nebo Microsoft SQL Server 

Management Studio Express. Microsoft má omezenou verzi MS SQL Expres, která je 

k operačnímu systému Windows zdarma. Dalšími verzemi MS SQL jsou Workgroups, 

Standard, Enterprise, které jsou komerční.[1] 
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Linux využívá dnes již multiplatformní databázové servery MySQL běží na portu TCP: 

3306 nebo PostgreSQL pracuje na portu TCP:5432. Pro konfiguraci těchto databázových 

platforem má Webmin vytvořenou webovou správu. Tyto databázové systémy mají velkou 

podporu. Existuje velké množství aplikací, které jsou schopny vizualizovat a zpravovat celou 

databázi i data. Neznámějším programem pro zprávu databáze z webového prostředí je 

PhpMyAdmin. Pro grafický návrh databáze a její synchronizaci s databázovým serverem se 

používá DBDesigner. V Linuxovém prostředí je možné systémové uživatelské účty a 

databázové uživatelské účty jednoduše synchronizovat. Dnes většina webových hostingových 

serverů nabízí MySql, ostatní databázové systémy jsou zastoupeny méně.[2] 

5.7 Sdílení - přihlašování a uživatelská práva  

K identifikaci uživatele, tedy autentifikaci, na lokálním počítači či v síti se používá 

přihlašování do systému. Důvodem přihlašování je k přidělení uživatelských práv k síťovým 

nebo lokálním službám a souborovému systému. Vytvoří-li uživatel soubor je označen za 

vlastníka tohoto souboru. 

Sdílení souborů patří k jedné ze základních služeb serveru. Problémem při sdílení je 

určit jaká data budou přístupná pro jakého uživatele. Další otázkou je, jaká práva bude mít 

uživatel ke sdíleným souborům a složkám, tedy jestli do nich bude moci zapisovat, jen číst, 

spouštět nebo u složek vypisovat obsah. Data mohou být sdílená přímo operačním systémem 

na lokálním nebo síťovém počítači. Pro síťové sdílení souborů se dále mohou používat služby 

jako jsou FTP, DFS, NFS. V současné době je rozšířené sdílení souborů přes peer to peer sítě 

(klient-klient). Příkladem protokolů využívajících tyto sítě jsou například BitTorrent, Direct 

Connect. Tato kapitola se zabývá jen sdílením souborů operačním systémem. 

Ve Windows 2003 server je třeba pro sdílení nainstalovat komponentu souborový 

server. Sdílená složka se vytvoří poklepnutím pravým tlačítkem na složku, volbou vlastnosti a 

vybráním záložky sdílení, kde se nastavuje, pod jakým názvem bude složka v síti sdílená a 

vybírají se uživatelé, kteří mají právo tuto složku připojit a volí se zda se připojí ke čtení nebo 

i k zápisu. Další je záložka zabezpečení. V té se přiřazují práva k souborům jednotlivých 

uživatelů. Ke sdíleným souborům mezi uživateli na jednom počítači se dá přistupovat přes 
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tento počítač nebo diskový manager. Uživatelé by měli mít vytvořené společné složky. 

Oprávnění složky by měla být nastavena tak, aby do ní měli přístup jen uživatelé, kteří mají 

sdílet soubory s ostatními uživateli. Při přístupu k souboru na síťovému disku se může použít 

nástroj místa v síti a následně přes sdílené složky soubor nalistovat. Dalším způsobem je 

připojení přímo pomocí následující adresy: 

\\název_serveru\název_sdílené_složky\cesta_k_souboru.  

Pro rozsáhlejší sdílené datové struktury je ve Windows vytvořena NT doména a systém 

Active Directory. Výhodou je centralizované uživatelské prostředí a možnost vytvoření 

sdíleného distribučního souborového systému i z několika různých serverů. Uživatelé a jejich 

profily, počítače, zabezpečení skupin a ostatní síťové objekty jsou uloženy na centrálním 

doménovém řadiči. Při přihlášení se ověří uživatel na doménovém serveru, ze kterého se 

přenesou oprávnění a případně i uživatelův profil. 

Na Linuxovém serveru lze též podobně sdílet soubory, je k tomu zapotřebí využívat 

službu SAMBA. Přes tuto službu je možné nakonfigurovat i celý doménový řadič. Obrovskou 

výhodou je, že není omezen počet uživatelů a nemusí se kupovat licence na rozšíření počtu 

uživatelů. Poněkud nevýhodnou je složitější konfigurace, ta je uložena v textových souborech, 

které jsou také dobře zdokumentovány. 

5.8 Firewall 

Firewall je dnes již nepostradatelnou součástí každého počítače připojeného do 

počítačové sítě. Je to systém, který chrání počítač nebo síť před neoprávněným a nebezpečným 

připojením. Omezuje nebo vylučuje možnosti útoku na veřejné služby spuštěné na serveru. 

Firewall by měl být schopný zakazovat komunikaci určených protokolů, zakazovat spojení na 

určené porty, neumožnit komunikaci ze zdrojové adresy a neodesílat na cílovou adresu. 

Moderní firewally jsou spojené i s jednoduchými směrovači, které umí směrovat komunikaci 

na různé servery, dokáží maskovat více počítačů za jeden, umí ovládat kvalitu linky pro různé 

protokoly – QoS, ovládají přenosové rychlosti, umí filtrovat komunikaci podle fyzické adresy. 
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V Windows 2003 server se o toto filtrování stará nástroj směrování a vzdálený přístup. 

Tento nástroj má však jen základní filtrovací možnosti: IP filtr, výběr povolených portů a 

povolování kontrolních ICMP paketů. Microsoft vyvinul rozšířený systém pro ochranu serveru 

i celé sítě. Tento systém se jmenuje ISA server. Odstraňuje nedostatky základního firewallu, 

ale není zadarmo, navíc nezanedbatelně zatěžuje prostředky počítače.[1]. 

U Linuxu je situace poněkud jiná. Protože je síťové rozhraní koncipováno jako soubor, 

do kterého lze zapisovat a číst, je také jednoduché tento soubor jednoduše filtrovat podle 

libovolných kriterií. Packety jsou filtrovány jádrem v subsystému, který nazýváme TCP/IP 

Stack. Základní firewall se jmenuje IPtables, ale i ten obsahuje nástroje, jak filtrovat podle 

MAC a IP adresy, portu a protokolu, umí směrovat, ovládat rychlosti a kvalitu linky. Tato 

pravidla umí jednoduše kombinovat. Jednou z nadstaveb IPtables je Shorewall firewall. 

Shorewell má opět jednoduché nastavení přes webové rozhraní, ale dá se opět nastavit i editací 

textových okomentovaných konfiguračních souborů. Pro velmi efektivní, levné a lehce 

konfigurovatelné řešení Linuxového firewallu a směrovače se stal tento systém základem 

firmwaru mnoha aktivních síťových prvků.  

6 Shrnutí a závěr 

V této práci jsem porovnával 2 nejpoužívanější platformy serverových operačních 

systémů. Uvedené poznatky jsem čerpal z použité literatury a webových stránek. Mnohé 

zjištění jsem učinil na již fungujících serverech, avšak pro porovnání instalace a uživatelského 

prostředí a testování některých funkcí systému jsem oba systémy nainstaloval na stejný 

počítač, do různých oddílů jednoho disku.  

6.1  Vhodnost platforem s ohledem na jejich využití 

Windows 2003 server se hodí pro využití rozsáhlých intranetových sítí, kde spojený do 

domény s nainstalovaným Sharpointem a příslušných služeb může být vhodným prostředkem 

a zdrojem dat pro velké množství uživatelů. Linuxové servery se využívají spíše jako veřejné 

servery poskytující jen specifické služby. Nejvyužívanější oblastí Linuxových serverů je 
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elektronická pošta a Webové servery. Linux se také používá jako firemní gateway pro menší a 

střední firmy.    

6.2 Náklady spojené se zřízením webového serveru 

Pořizovací náklady na operační systém budou určitě nižší u Linuxové platformy. 

Instalační disk na klientské stanice s kompletním kancelářským balíkem je možné stáhnout 

z internetu zdarma. Při vhodně zvolené distribuci Linuxu jsou náklady na serverovou instalaci 

minimální nebo alespoň mnohem menší než u Windows 2003 serveru. Mezi další náklady je 

však nutné uvažovat i o správci systému. Prostředí Windows je značně rozšířené a ovládání 

v grafickém režimu je intuitativní a množství průvodců ovládání tohoto systému značně 

zjednodušuje. Mým závěrem je, že kdo porozumí operačnímu systému Linux, je odborník i ve 

Windows, bohužel obráceně to ve větší míře neplatí. Vzhledem k tomu bude Linuxový 

odborník daleko dražší než je tomu u Windowsového administrátora. 

Do kalkulace dalších nákladů je třeba zahrnout hardwarovou náročnost počítačů, na 

kterých server běží. Zde opět vyhrává Linux. Bohužel komerční aplikace jsou většinou 

navrhované pro rozšířenější Windows. V Linuxu jdou spustit jen přes emulátor, nebo nejdou 

spustit  vůbec. Úspěšné programy, původně navržené pro Linux, jsou dnes již běžnou součástí 

Windowsových serverů.  

6.3  Vlastní zkušenosti s administrací 

Pracuji jako učitel ICT na střední škole, máme 4 servery, z toho 1 Linuxový a na 3 jsou 

nainstalovány  Windows 2003 servery. Linuxový je používán jako email server. Při počtu 

1000 žáků by licence od Microsoftu byly neúměrně nákladné.  

Moji práci jsem zpracoval tak, abych si sám ujasnil některé odlišnosti obou platforem a 

zdokonalil se v ovládání obou  operačních systémů. Příští školní rok mám v plánu instalovat 

na žákovské stanice obě platformy operačních systémů. A právě tento dokument by měl 

sloužit jako návod pro práci v méně známém uživatelském prostředí.  
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Aktualizace Datum Velikost 
Originál r.2003 559MB 
Service pack 1 30.3.2005 329MB 
Service pack 2 12.3.2007 372MB 
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Příkaz Funkce 

HTTP definuje několik metod, které se mají provést nad uvedeným objektem (dokumentem). <metoda> <objekt> 

HTTP/<verze> 

GET Požadavek na uvedený objekt se zasláním případných dat (proměnné prohlížeče, session id, …). Výchozí metoda při 

požadavku na zobrazení hypertextových stránek, RSS feedů aj. Celkově nejpoužívanější. 

HEAD To samé jako metoda GET, ale už nepředává data. Poskytne pouze metadata o požadovaném cíli (velikost, typ, datum 

změny, …). 

POST Odesílá uživatelská data na server. Používá se například při odesílání formuláře na webu. S předaným objektem se pak 

zachází podobně jako při metodě GET. Data může odesílat i metoda GET, metoda POST se ale používá pro příliš velká 

data (víc než 512 bajtů, což je velikost požadavku GET) nebo pokud není vhodné přenášená data zobrazit jako součást 

URL (data předávaná metodou POST jsou obsažena v HTTP požadavku). 

PUT Nahraje data na server. Objekt je jméno vytvářeného souboru. Používá se velmi zřídka, pro nahrávání dat na server se 

běžně používá FTP nebo SCP/SSH. 

DELETE Smaže uvedený objekt ze serveru. Jsou na to potřeba jistá oprávnění stejně jako u metody PUT. 

TRACE Odešle kopii obdrženého požadavku zpět odesílateli, takže klient může zjistit, co na požadavku mění nebo přidávají 

servery, kterými požadavek prochází. 

OPTIONS Dotaz na server, jaké podporuje metody. 

CONNECT Spojí se s uvedeným objektem před uvedený port. Používá se při průchodu skrze proxy pro ustanovení kanálu SSL. 

Příloha 4  Příkazy pro komunikaci mez http serverem a klientem [4] 

 

Přístupové příkazy 

USER zadání uživatelského jména 

PASS zadání uživatelského hesla 

ACCT zadání uživatelského účtu (téměř se nepoužívá) 

CWD změna aktuálního adresáře 

CDUP změna aktuálního adresáře na nadřazený adresář 

QUIT ukončení spojení 

Příloha 5 Přístupové příkazy ptotokolu FTP [3] 
 

Přenosové parametry  

PORT specifikuje počítač a port pro datové spojení. Klient pošle tento příkaz a bude na daném portu čekat na datové spojení. 

PASV žádá server o pasivní mód, tzn. že server bude poslouchat a klient bude iniciovat datové spojení. 

TYPE určuje typ reprezentace dat, např. text nebo binární 
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Příkazy pro správu  

RETR slouží k přenosu souboru ze serveru 

GET přenos jednoho souboru ze serveru (příkaz klientského software ftp) 

MGET přenos více souborů ze serveru (příkaz klientského software ftp) 

STOR přenos souboru na server 

PUT přenos jednoho souboru na server (příkaz klientského software ftp) 

MPUT přenos více souborů na server (příkaz klientského software ftp) 

RNFR, RNTO přejmenování souboru 

DELE smazání souboru 

MKD vytvoření nového adresáře 

RMD smazání adresáře (adresář musí být prázdný) 

ABOR zrušení předchozího příkazu 

PWD zjištění aktuálního pracovního adresáře 

LIST získání seznamu souborů nebo adresářů. 

NLST podobný příkazu LIST, jen s tím rozdílem, že seznam vrací na každém řádku jen jméno souboru (adresáře) a žádné další 

SYST slouží k zjištění typu systému, na kterém běží FTP server. 
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