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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku tvorby firemní počítačové sítě 

v projekční kanceláři. S přechodem na digitální zpracování projektové dokumentace 

vzniká ve společnosti mnoţství dat, která je zapotřebí bezpečně uchovávat. V  

předloţené práci se zabývám taxonomií počítačových sítí, následně ochranou dat v síti a 

moţnostmi zabezpečení sítě. Na analýzu stávajícího stavu IT struktury ve společnosti a 

stanovení kritérií pro navrhovanou síť navazuje návrh vhodné varianty počítačové sítě. 

Cílem mé práce je implementace a validace vybraného řešení a tím vytvoření a 

zprovoznění nové, funkční počítačové sítě v projekční kanceláři.  

 

Klíčová slova: počítačová síť, taxonomie sítí, komunikace, informace, data, server 

 

Summary 

This diploma work is focused on the issue of creating company’s computer 

network in a design office. With the transition to digital design documentation there is 

produced a large amount of data that is needed to be stored safely. In this work I write 

about the taxonomy of computer networks, then about the protection of network data 

and network security options. Following there is a suggestion of an appropriate variant 

of the computer network based on the analysis of the current IT structure in the 

company and established criterions. The aim of my work is the implementation and 

validation of the selected solution and hence creation and putting in operation of new, 

functional computer network in the design office. 

 

Keywords: computer network, taxonomy of networks, communications, information, 

data, server 
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1 Úvod 

Informační a komunikační technologie se dnes staly samozřejmou součástí ţivota. 

S rostoucím počtem uţivatelů osobních počítačů roste i počet dat, která jsou na těchto 

počítačích vytvořena a uchovávána. Propojením jednotlivých počítačů vzniká počítačová 

síť, která umoţní vybraným uţivatelům sdílení dokumentů a rychlý přístup k těmto datům. 

Společnost, která si chce na trhu vybudovat stabilní postavení, musí kromě nabídky 

kvalitních sluţeb investovat i do odpovídající informační a komunikační technologie. 

Počáteční investice do těchto technologií se vedení společnosti vrátí v podobě funkčního 

celku, kde lze veškeré informace nejen sdílet, ale i skladovat na „jednom“ místě. 

Vytvořením firemní počítačové sítě se společnosti sníţí náklady na správu softwarového 

vybavení jednotlivých stanic a umoţní napojení na společná výstupní zařízení – plotter a 

tiskárnu, čímţ se sníţí náklady na tisk, které při provozu projekční kanceláře činní 

nemalou součást nákladů. 

V projekční kanceláři kde pracuji, je zřízeno několik pracovních míst s příslušným 

vybavením počítačovou technikou. Kaţdý pracovník má nainstalováno potřebné 

softwarové vybavení a uchovává ve svém počítači velké mnoţství nashromáţděných 

informací. Ve firmě doposud nebyla řešena otázka moţného propojení jednotlivých 

počítačů a přístup k datům ostatních pracovníků byl vţdy časově náročný a v době jejich 

nepřítomnosti obtíţný. Aby bylo moţné tyto informace „skladovat“ na jednom místě a byl 

zajištěn rychlý přístup k uloţeným datům i ostatním pracovníkům firmy je zapotřebí 

vytvořit počítačovou síť, která prozatím nebyla realizována. Zřízením firemní počítačové 

sítě bude moţné sdílet dokumenty vytvořené jednotlivými pracovníky, tato data uchovávat 

a spravovat na centrálním úloţišti. Zároveň dojde k umoţnění vzdálených připojení do 

vzniklé počítačové sítě. Zaměstnanci tak budou mít moţnost práce z domova a rovněţ 

vybraní externí pracovníci budou mít moţnost vzdáleného přístupu do sítě. 

V diplomové práci se budu zabývat taxonomií informačních a komunikačních 

technologií ve firemním prostředí, včetně moţných způsobů zabezpečení počítačové sítě. 

Náplní práce bude navrhnout vhodnou firemní počítačovou síť, která zajistí optimální 

správu hardwarového a softwarového vybavení firmy a jednotlivým uţivatelům zajistí 

snadný přístup k datům. Cílem této práce bude implementace navrţeného řešení a spuštění 

funkční počítačové sítě v projekční kanceláři.  
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2 Taxonomie ICT 

První vyrobené počítače byly označovány jako velké sálové počítače, později 

vznikaly počítače malé sálové, které byly napojeny na velké sálové. Ukládaní informací a 

propojení těchto počítačů bylo centralizované. S nástupem samostatných, 

decentralizovaných osobních počítačů - personal computer (dále PC) v 70. letech 20. 

století bylo zapotřebí tyto počítače spojit s ostatními počítači, aby uţivatelé těchto PC 

nebyli izolováni. Výměna informací mezi jednotlivými PC a jejich propojení je 

realizováno pomocí počítačových sítí. Počítačová síť je souhrnem technických prostředků 

– hardwarového a softwarového vybavení PC, které zajistí vzájemnou komunikaci 

jednotlivých PC. 

2.1 Klasifikace počítačových sítí 

Počítačové sítě lze dělit podle několika kritérií. Základními kritérii pro klasifikaci 

počítačové sítě je rozlehlost počítačové sítě, rychlost přenosu informací v síti a způsob 

aplikace sítě. 

2.1.1 Podle rozlehlosti 

Dělení sítě podle její rozlehlosti (územního dosahu) je na sítě lokální (místní), 

metropolitní (městské) a rozlehlé sítě. V praxi je tímto dělením často obtíţné určit rozhraní 

mezi jednotlivými sítěmi. 

 PAN – personal area networks – sítě slouţící potřebám jednoho uţivatele, 

s krátkým dosahem do několika metrů. Pomocí PAN se propojují stacionární 

(počítač, klávesnice, myš, tiskárna) nebo mobilní zařízení (mobilní telefony, 

hands free, tablet). K propojení se vyuţívají technologie USB, Wi-Fi, DECT, 

Bluetooth, IrDA atd.  

 NAN – neighbourhood area networks – tzv. sousedská síť, kdy jsou propojeni 

uţivatelé na regionální úrovni (pro potřeby vzájemné komunikace, sdílení – 

např. připojení k síti Internet). Řešeno pomocí přístupových sítí, moţnost 

vyuţití Wi-Fi. 

 LAN – local area networks – lokální sítě jsou s dosahem do 10 km, pouţívají 

se jako sítě místní pro pokrytí dané budovy, podniku, místnosti. Zajišťují 

sdílení lokálních tiskáren, aplikací a dat pomocí kabelových linek. 
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 MAN – metropolitan area networks – městské sítě s dosahem do 75 km kde 

jsou sítě spojeny nejen kabelovými linkami, ale i bezdrátově pomocí 

optických kabelů. 

 WAN – wide area networks – rozsáhlé sítě spojující LAN a MAN. Sítě 

s působností po celém státě i kontinentu. Příkladem rozsáhlosti sítí WAN je 

celosvětově rozšířená síť Internet. Podle jejich vnitřní infrastruktury je lze 

rozdělit na sítě – páteřní (propojení několika míst, rychlé a spolehlivé), 

„střední míle“ (přechod mezi přístupovou a páteřní sítí – jejich tvorba není 

bezpodmínečná), přístupové sítě (propojení mezi místem, kde končí síť 

poskytovatele a kde se nachází zákazník). [9] 

2.1.2 Podle rychlosti přenosu 

Počítačové sítě se dle rychlosti přenosu dat dělí na klasické a vysokorychlostní 

s rychlostí nad 100 Mb/s. Dnes jiţ převaţují sítě vysokorychlostní s přenosem dat 1 000 

Mb/s. 

2.1.3 Podle způsobu přenosu dat 

 Počítačové sítě se budují podle typu přenosového média jako kabelové nebo 

bezdrátové. Moţná je i kombinace, kdy budovaná síť je kabelová a je propojena s další sítí 

optickými kabely (např. propojení sítí v sousedních budovách atd.) a koncoví uţivatelé 

jsou připojení pomocí bezdrátové technologie (např. Wi-Fi, Bluetooth). Následující tabulka 

1 zahrnuje rychlost přenosu dat, pouţití a charakteristiku kabeláţe v závislosti na pouţitém 

typu přenosového média. [11] 

Tabulka 1 Parametry přenosových médií 

Přenosové 

médium 
Rychlost Použití Charakteristika 

Kroucená 

dvojlinka 

100 a 1 000 

Mb/s 
V rámci sítí neomezené 

Snadná montáţ, nízké 

pořizovací náklady, nutný 

aktivní prvek switch 

Optický 

kabel 

100 a 1 000 

Mb/s 

Propojení samostatných 

sítí (např. dvě budovy v 

areálu) 

Přenos na větší vzdálenosti, 

odolné proti rušení, nutný 

optický převodník 
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2.1.4 Z aplikačního hlediska 

Počítačové sítě lze z aplikačního hlediska třídit na sítě v průmyslových aplikacích 

jako komunikační systém pro podporu výroby a v informačních systémech, kde poskytuje 

podpůrné sluţby pro informační systém a slouţí jako komunikační subsystém. 

2.2 Hardwarové prvky sítí 

Hardwarové prvky počítačových sítí tvoří síťové karty, přenosová média, jimiţ se 

šíří signál – kabely a aktivní prvky kabeláţí. 

2.2.1 Kabely 

Při budování počítačových sítí se dnes pouţívají převáţně kroucené dvojlinky a 

optické kabely, které vytlačily pouţívání koaxiálních kabelů. Důleţitým hlediskem pro 

výběr síťových kabelů je rychlost přenosu dat. 

 Kroucená dvojlinka (twister pair) – časté pouţití v sítích LAN, odvozena od 

telefonního kabelu. Kabel je tvořen osmi vodiči zkroucenými do čtyř párů, 

coţ zajistí ochranu před vzájemným rušením signálu. Jednotlivé páry jsou 

rovněţ vzájemně překrouceny. Při moţném vnějším rušení signálu se 

pouţívají stíněné kabely, kdy kovové opletení kaţdého páru uvnitř kabelu 

nebo vnějšího pláště zvýší ochranu před vnějším rušením. Mezi dnes 

nejpouţívanější typy patří: 

CAT. 5E – určeno pro pásmo do 100 MHz. Vyuţití u počítačových sítí 

s přenosovou rychlostí 1 Gb/s. Mohou být nestíněné nebo stíněné s kovovým 

opletením, které zabrání rušení z vnějšku.  

Obrázek 1 představuje vlevo pohled na strukturu stíněného kabelu CAT. 5E, 

vpravo na nestíněný kabel CAT. 5E. 

 

Obrázek 1 Stíněná a nestíněná dvojlinka typu CAT. 5E [12] 

 

CAT. 6E - určeno pro pásmo s šířkou 500 MHz. Vyuţití u počítačových sítí 

s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s. 
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Obrázek 2 představuje pohled na strukturu stíněného kabelu CAT. 6E. 

 

Obrázek 2 Dvojlinka typu CAT. 6E [12] 

CAT. 7E - určeno pro pásmo s šířkou 600 - 700 MHz. Kabel má kromě 

samostatného stínění pro kaţdý pár i stínění celkové. Vyuţití např. pro 

přenosy videa. Nevýhodou tohoto typu kabelu je díky plnému stínění jeho 

větší hmotnost, průměr a menší ohebnost. 

Obrázek 3 představuje pohled na strukturu stíněného kabelu CAT. 7E. 

 

Obrázek 3 Dvojlinka typu CAT. 7E [12] 

 Optický kabel (fiber optical cable) – data nejsou přenášena elektricky 

v kovových vodičích jako je tomu u klasických metalických kabelů, ale ve 

světlovodivých optických vláknech světelnými impulsy. Optické kabely 

musejí být zakončeny převodníkem (transceiverem) pro převod výstupních 

dat ze síťové karty PC z elektrických impulsů na světelný paprsek, kterým 

jsou data v optickém kabelu přenášena. Pro napojení optického kabelu na 

kroucenou dvojlinku se pouţívá konvertor, který má v sobě kromě zdířek pro 

oba typy kabelů zabudovaný i převodník elektrických impulsů na světelný 

paprsek. Výhodou optických kabelů je především přenos dat na velké 

vzdálenosti, odolnost proti elektromagnetickým rušením, rychlost a kapacita 

přenášených dat. 

Typy optických vláken: 

- Jednovidové optické vlákno (single mode) – pro přenos dat na větší 

vzdálenosti (desítky km), vhodné pro vysokorychlostní přenos dat v síti 

Internet. 
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- Mnohovidové optické vlákno (multi mode) – pro přenos dat na kratší 

vzdálenosti (v rámci budovy, areálu), přenos dat rychlostí 10Mb/s – 

10Gb/s. [1] 

2.2.2 Aktivní prvky kabeláží 

Kabely, které přenášejí data, tvoří pasivní prvky počítačové sítě. Prvky aktivními 

jsou prvky, které ovlivňují dění v síti, tzn. mají na starosti výběr optimální trasy, kontrolují 

správnost posílaných paketů atd. mezi tyto aktivní prvky patří zesilovač (opakovač), 

převodníky, rozbočovač, most, switch, směrovač, brána atd. 

 Zesilovač, opakovač (repeater) – zesiluje signál (opakuje procházející signál) 

 Převodník (transceiver, media convertor) – signál zesiluje a převádí např. 

z kroucené dvojlinky na optický kabel 

 Rozbočovač, koncentrátor (hub) – větví síť 

 Most – při přenášení dat filtruje pakety a propojuje dvě sítě různých 

standardů 

 Switch – nahrazuje hub při hvězdicovém propojení sítí. Rozdíl v komunikaci 

stanic v síti se zapojením přes hub a switch je znázorněn na obrázku 4. Při 

zapojení PC v síti přes hub je paket vyslaný z PC 1 rozeslán všem PC v síti, 

ale přijme ho pouze PC 4, kterému je určen. Pokud je v síti zapojen switch, 

vytvoří se cesta pouze mezi vysílajícím PC 1 a přijímajícím PC 4. Tím je 

docíleno rychlejšího doručení zprávy a nezatíţení zbylé části sítě. 

 

Obrázek 4 Porovnání zapojení sítí s hubem a se switchem [1] 

 Směrovač (router) – pracuje na úrovni síťové vrstvy ISO/OSI, na základě 

shromáţděných informací o připojených sítích vybírá nejvhodnější cestu pro 
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posílání paketů. Směrovač je prvek, který spojuje funkci filtrace paketů a 

inteligentního směrování. 

 Brána (gateway) – slouţí k propojení dvou rozdílných sítí např. sítě LAN na 

cizí prostředí. Pracuje na úrovni aplikační vrstvy. [1] 

2.2.3 Ethernet 

Ethernet je nejrozšířenějším standardem pro budování sítí LAN. Představuje 

fyzickou a linkovou vrstvu modelu ISO/OSI. Zapojení počítačů v síti Ethernet je často 

hvězdicové s propojením kroucené dvojlinky přes rozbočovací prvek switch. 

Vyuţívá kolizní přístupovou metodu CSMA/CD. Při stavbě Ethernetu je důleţité 

zachovávat topologická pravidla, délku segmentu i celé sítě (kolizní doménu), při které 

ještě můţe CSMA/CD fungovat.  

Dělení ethernetu podle rychlosti přenosu: 

Ethernet (pro rychlost 10 Mb/s) - dnes se jiţ nepouţívá, realizoval se ve 

variantách: 

 10BASE-5 -  základ tvoří tlustý koaxiální kabel a sběrnicová topologie 

 10BASE-2 - tenký koaxiální kabel, sběrnicová topologie 

 10BASE-T -  kroucená dvojlinka, HUB, hvězdicová topologie 

 10BASE-F - optický kabel, specifikace: 

- 10BASE-FB – slouţil pro připojování stanic 

- 10BASE-FL – pro propojení stanic a hubů 

- 10BASE-FB – páteřní rozvody mezi budovami 

Vysvětlení značení, platí pro všechny typy ethernetu: 

- První číslice značí rychlost, jakou standart pracuje 

- BASE popis signalizační metody 

- Poslední písmeno je popisem kabelu (T-nestíněná kroucená dvojlinka, F-

optický kabel) 

Fast Ethernet (pro rychlost 100 Mb/s) – dnes nejpouţívanější norma, nepouţívá jiţ 

koaxiální kabel 

 100BASE-TX - kroucená dvojlinka, délka segmentu aţ 100 m 
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 100BASE-FX - optický kabel, pro vícevidové kabely a poloviční duplex je 

délka segmentu 412 m, pro jednovidové kabely a duplexní reţim je to aţ 

10 000 m 

 100BASE-T4 - max. délka segmentu je 100 m, kroucená dvojlinka s 

vyuţitím všech 4 párů k přenosu dat – téměř se nevyuţívá 

Gigabitový Ethernet (pro rychlost 1 000 Mb/s) – standardizace pro kroucené 

dvojlinky a optické kabely 

 1000BASE-SX - mnohovidové optické kabely, laserový zdroj nebo LED 

dioda, vyuţívá krátkovlnný světelný zdroj 850 nm 

 1000BASE-LX - jednovidové optické kabely, laserový zdroj, přenos světla 

délky vln 1 310 nm 

 1000BASE-T - čtyřpárová kroucená dvojlinka, při přenosu jsou vyuţity 

všechny páry vodičů 

10 GB Ethernet – pouţití pro sítě LAN, MAN, WAN, při pouţití jednovidového 

optického kabelu je přenosová vzdálenost aţ 40 km 

 10GBASE-SR - mnohovidový kabel s přenosovou vzdáleností 26 – 82 m 

 10GBASE-LX4 - při pouţití mnohovidových kabelů je přenos dat 240 – 300 

m, u jednovidových aţ 10 km 

 10GBASE-LR A –ER - jednovidové kabely s přenosovou vzdáleností aţ 40 

km [1] 

2.2.4 Síťové karty 

Síťová karta zprostředkovává propojení počítače se sítí, tvoří tedy rozhraní mezi PC 

a sítí. Parametry karty musejí být v souladu s vlastnostmi počítače a parametry sítě, aby 

karta splnila poţadavek na standard síťového protokolu, přístupovou metodu a pouţitou 

kabeláţ. 

Parametry karta x PC 

 Sběrnice základní desky PC – pokud není karta integrovaná v základní desce 

PC, je důleţitý typ sběrnice, do které bude síťová karta připojena. Síťová 

karta s přenosovou rychlostí 1 Gb/s nebude u starších základních desek 

kompatibilní se sběrnicí. 
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 Wake-On – v případě podpory funkce základní desky PC, umoţňuje vzdálené 

spuštění počítače z jiného prostřednictvím sítě. 

 Ovladač síťové karty – musí být podporován pouţívaným operačním 

systémem PC 

Parametry karta x síť 

 Standard síťového hardwaru – udává informaci o pouţitém síťovém 

standardu pro danou kartu a adrese karty 

 Pouţitá kabeláţ – odvíjí se od pouţitého síťového standardu. Novější síťové 

karty obsahují zdířky pro připojení různých druhů kabelů 

 Duplexní provoz – pokud je síťová karta připojena do sítě pomocí switche, je 

umoţněn obousměrný přenos dat mezi přijímací a vysílací stanicí 

 Vzdálené bootování – součástí síťové karty je tzv. BootROM slouţící pro 

spuštění počítače s vyuţitím počítačové sítě, umísťuje OS na sever v síti, umí 

pracovat s bezdiskovými počítači 

2.3 Komunikace v sítích 

Mezi jednotlivými PC, které jsou do počítačové sítě zapojeny, probíhá komunikace 

podle komunikačních modelů – jedná se o tzv. sítě s navazováním spojení a sítě bez 

navazování spojení. 

2.3.1 Sítě spojované (with connection) 

Sítě spojované, resp. sítě s navazováním spojení, jsou charakteristické tím, ţe před 

zahájením výměny dat mezi dvěma koncovými stanicemi, musejí tyto stanice nejprve 

navázat spojení. Vytvoří tzv. kanál, pomocí kterého jsou data následně přenášena po 

předem stanoveném okruhu - přepojování okruhů. [1] 

2.3.2 Sítě nespojované (connectionless) 

Sítě nespojované, resp. sítě bez navazování spojení, přenášejí data rozdělená na 

jednotlivé pakety - přepojování paketů. Paket je mnoţina dat, která obsahuje úvodní 

skupinu synchronizačních bajtů, cílovou adresu – určuje cílového adresáta v síti, zdrojovou 

adresu, typ přenášených dat a datové pole, které obsahuje přenášená data a pole CRC, coţ 

je pole kontrolního součtu, pro kontrolu správnosti přenášených dat. [1] 



Bc. Tomáš Lagner: Návrh a implementace firemní počítačové sítě 

2011                                                                                                                                      10 

2.3.3 Model ISO/OSI 

Pravidla pro přenos dat v sítích a mezi nimi stanovil tzv. model OSI (Open Systems 

Interconnection), který vypracoval mezinárodní ústav pro normalizaci ISO (International 

Standards Organization). Vzniklý model ISO/OSI dělí práci v počítačové síti do sedmi 

vzájemně spolupracujících vrstev. Komunikace mezi jednotlivými vrstvami je 

v hierarchickém členění vrstev, kdy vyšší vrstva přebírá úkol od vrstvy podřízené a po 

zpracování ho předá své nadřazené vrstvě. Model určuje pouze horizontální spolupráci 

jednotlivých vrstev, kdy dvě stejné vrstvy modelu spolupracují mezi různými sítěmi. 

Vertikální uspořádání spolupráce mezi vrstvami je na uváţení výrobce. 

Vrstvy modelu ISO/OSI a jejich role v síti: 

 Aplikační vrstva – nejvyšší vrstva zpřístupňuje uţivateli sluţby v síti (zajistí 

přístup k souborům, elektronickým zprávám, vzdálený přístup k tiskárnám 

atd.) 

 Prezentační vrstva – zajistí konverzi přenášených dat 

 Relační vrstva – naváţe spojení při přenosu dat a po jeho dokončení ukončí 

spojení 

 Transportní vrstva – zajišťuje přenos dat, dělí přenášené zprávy na pakety a 

přijaté pakety skládá do zpráv 

 Síťová vrstva – zajistí směrování (volbu trasy) při spojení mezi stanicemi, 

příp. sítěmi, mezi nimiţ neexistuje přímé spojení 

 Linková (spojová) vrstva – uskutečňuje spojení mezi dvěma systémy a přenos 

údajů – datových rámců, určuje, zda budou údaje odevzdány vyšší vrstvě, 

kontroluje cílové adresy příjemců atd. 

 Fyzická vrstva – popisuje vlastnosti elektrické (optické), mechanické a 

funkční [1] 

2.3.4 IPX/SPX 

Zásobník síťových protokolů IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced 

Packet Exchange – Intersíťová výměna paketů/Sekvenční výměna paketů) vyvinula 

společnost Novell pro sítě, na kterých je instalován OS Novell NetWare. Zásobník 

protokolů IPX/SPX je sloţen z protokolů, které slouţí pro správu sluţeb poţadovaných na 

vysílajících a přijímajících uzlech.  
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Protokoly IPX/SPX: 

 IPX (Internetwork Packet Exchange) – transportní nespojovaně orientovaný 

protokol zabývající se adresací paketů na síťové vrstvě. Pakety se šíří 

nezávisle na sobě, bez záruky doručení a bez záruky doručení v daném 

pořadí. 

 SPX (Sequenced Packet Exchange) – stará se o sluţby se spojením na 

transportní vrstvě. 

Sada protokolů IPX/SPX se dnes jiţ v sítích LAN nepouţívá, s rostoucí oblibou sítě 

Internet byl vtlačen do pozadí protokoly TCP/IP. [3] 

2.3.5 TCP/IP 

Protokolový zásobník TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – 

Přenosný řídící protokol/Internetový protokol byl vytvořen dříve neţ referenční model 

ISO/OSI, proto se jeho protokoly neshodují s modelem OSI. Protokol TCP/IP stanovuje 

v síti komunikační pravidla pro výměnu dat. Stěţejní je při zřizování sítě typu TCP/IP 

práce s adresami. Adresace a konfigurace sítě neprobíhá automaticky jako je tomu u sítí 

IPX/SPX. IP adresa je reprezentována čtveřicí čísel, které jsou oddělené tečkou a je 

vyjádřena v binární, šestnáctkové nebo dekadické (nejčastěji – př. 195.174.1.15.) soustavě. 

Zásobník TCP/IP se stal základem pro celosvětovou síť Internet, skládá se ze tří vrstev, 

které jsou tvořeny protokoly. 

Aplikační vrstva – příslušné protokoly vrstvy spolupracují s konkrétními 

aplikačními programy. Skládá se z protokolů: 

 HTTP – Hypertext Transport Protocol – protokol pro pohyb mezi WWW 

stránkami a pro jejich uspořádání 

 Telnet – protokol pro ovládání obrazovky vzdáleného počítače 

 FTP – File Transfer Protocol – slouţí jako datový kanál při přenosu souborů 

mezi vzdálenými PC 

 SMTP – Simple Mail Transfer Protocol – zajišťuje přenos zpráv elektronické 

pošty 

 Server DNS – Domain Name System – slouţí pro organizaci názvů počítačů 

v návaznosti na IP adresy 
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 POP3 – Post Office Protocol – slouţí pro doručení pošty serveru do 

uţivatelského PC 

Transportní vrstva – představuje jádro protokolu TCP/IP. Obsahuje dva protokoly: 

 TCP (Transmission Control Protocol) – přebírá data od aplikační vrstvy, 

rozdělí je na segmenty, datům jsou přiřazena čísla a pořadí, v jakém budou 

odesílána (navazují spojení, spolehlivý přenos dat) 

 UDP (User Datagram Protocol) – má obdobnou funkci jako TCP, ale před 

přenosem dat nevytváří relace s protějškem a neprovádí kontrolu, zda byla 

data protějškem přijata 

Síťová vrstva – obsahuje protokol IP: 

 IP (Internet Protocol) – přebírá datové segmenty od protokolů transportní 

vrstvy a před odesláním je opatří vlastní hlavičkou, která obsahuje IP adresu 

odesílatele i příjemce [1] 

2.4 Topologie počítačových sítí 

Způsob propojení stanic v síti kabeláţí, který je znázorněný ve formě mapy, se 

nazývá topologie sítí. V praxi je v síti LAN moţné hybridní spojení různých topologií. 

2.4.1 Sběrnicová topologie (bus topology) 

Jednotlivé stanice jsou k průběţnému vedení připojeny odbočovacími prvky. Způsob 

napojení jednotlivých PC znázorňuje obrázek 5.  

Mezi nevýhody sběrnicové topologie patří především nespolehlivost, kdy přerušení 

vedení (sběrnice) způsobí přerušení komunikace mezi všemi stanicemi. Naopak výhodou 

je jednoduchost realizace a snadné rozšíření sítě. 

 

Obrázek 5 Sběrnicová topologie [1] 
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2.4.2 Hvězdicová topologie (star topology) 

U hvězdicové topologie tvoří střed sítě rozbočovač (hub nebo switch), kde jsou 

soustředěny kabely od jednotlivých stanic. Kaţdá stanice je tak s rozbočovačem spojena 

vlastním kabelem. Výhoda tohoto způsobu propojení stanic spočívá v tom, ţe v případě 

poruchy jedné stanice dojde k vyřazení pouze této konkrétní síťové stanice.  

Hvězdicová topologie je snadno rozšiřitelná, aniţ by byl omezen provoz sítě. U 

větších sítí je však zapotřebí velké mnoţství kabelů a při selhání centrálního prvku 

zkolabuje celá síť. Způsob zapojení stanic při hvězdicové topologii sítě je znázorněn na 

obrázku 6. 

 

Obrázek 6 Hvězdicová topologie [1] 

2.4.3 Kruhová topologie (ring topology) 

Při pouţití kruhové topologie jsou jednotlivé síťové stanice propojeny za sebou do 

souvislého kruhu. Aby bylo moţné předejít obdobným problémům při poruchách jako 

tomu je u sběrnicové topologie, kdy poruchy jedné stanice znamená poruchu v celé síti, je 

u této topologie pouţito zdvojování kabelů.  

Kruhová topologie umoţní pouţít metodu postupného předávání zpráv tzv. token, 

který zajistí, ţe do sítě můţe vysílat pouze ta stanice, která má token právě k dispozici. 

Zajistí se tak, ţe současně nemůţe vysílat více stanic a nedochází tak k rušení přenosu dat. 

Znázornění kruhové topologie je na obrázku 7. 
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Obrázek 7 Kruhová topologie [1] 

2.5 Síťový software 

Počítačová síť se skládá z hardwaru, který tvoří fyzickou část sítě a softwaru, který 

síť zprovozní. Existují síťové systémy dodávané společností Microsoft, Novell a Linux. 

Základní dělení síťových softwarů však spočívá v tom, zda je v síti pouţíván server, v tom 

případě se značí jako síť klient-server nebo server není pouţíván, pak je síť označována 

jako peer-to-peer. 

2.5.1 Síť peer-to-peer 

Síťová architektura typu peer-to-peer (P2P) – v doslovném překladu rovný s rovným 

je tvořena síťovými stanicemi, které mají rovnocenné postavení a přímo spolu komunikují. 

V síti P2P není prostředník, přes kterého stanice komunikují – server, všechny stanice v síti 

jsou si rovnocenné - slouţí zároveň jako klient i server pro jiné klienty. Uţivatelé sítě 

mohou mít zpřístupněné sloţky u jiných uţivatelů, běţné je povolení tisku více uţivatelů 

na jednu tiskárnu. Charakteristiku sítě typu P2P znázorňuje obrázek 8. [11] 

- Výhody: 

- snadná správa sítě běţnými uţivateli 

- síť peer-to-peer je součástí OS Windows 

- odpadají náklady na server 

- Nevýhody 

- malá ochrana dat před zneuţitím 

- špatná orientace v původu uloţených dat 

- malá bezpečnost konfigurace přístupových práv 

- vysoká zátěţ PC při sdílení zdrojů 

- neexistuje centralizované sdílení souborů → obtíţný proces zálohování 
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- vhodné pro síť o max. počtu 10 stanic 

 

Obrázek 8 Charakteristika sítě Peer-to-peer [14] 

2.5.2 Síť klient-server 

Princip síťové architektury typu klient-server spočívá v přesunutí všech dat, sluţeb, 

údajů o uţivatelích na jedno místo v síti - server. Z tohoto místa jsou všem uţivatelům sítě 

nabízeny dostupné sluţby. Na servery jsou kladeny zvláštní poţadavky týkající se jejich 

rychlosti, kvality a zabezpečení uloţených dat, protoţe je na něj ukládáno to nejdraţší 

v celé síti – data. Síťový operační program, nahraný na serveru, organizuje ukládání dat, 

přiděluje přístupová práva a vede evidenci o oprávněnosti spravovat server. 

Charakteristiku sítě typu klient-server znázorňuje obrázek 9. [11] 

- Výhody: 

- centralizované sdílení a řízení dat 

- snadný přístup k datům 

- snadný proces zálohování dat 

- vysoká bezpečnost dat 

- přehlednost 

- snadná konfigurovatelnost 

- Nevýhody 

- náklady na pořízení serveru  

- náklady na pořízení síťového operačního programu 

- náklady na kvalifikovanou obsluhu síťového softwaru 
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- při výpadku serveru se nelze připojit k síťovým zdrojům (pošta, internet, 

uloţená data atd.) 

 

Obrázek 9 Charakteristika sítě Klient-server [14] 

2.6 Server 

Server je počítač, pomocí kterého ostatní počítače v síti spolu vzájemně komunikují. 

Server je tedy počítač, který poskytuje sluţby ostatním PC v síti nebo má nainstalovaný 

program, který tyto sluţby zprostředkovává.  

Umístění serveru se volí s ohledem na citlivá data, která server uchovává tak, aby 

nebyl běţně přístupný. Můţe být umístěn v samostatné místnosti – serverovně, kde bývá 

zřízena klimatizace a přístupové bezpečnostní zařízení. Serverovna můţe obsahovat 

několik serverů (databázový, souborový, terminálový atd.). Servery mohou být umístěny 

do speciálních skříní – racků, ty mají výhodu především v úspoře místa. 

Server tvoří v sítích typu klient-server ústřední prvek, musí zajišťovat poţadavky 

síťových stanic a také zajistit bezpečnost uloţených dat, proto jsou na jeho hardware 

kladeny větší nároky neţ na běţný PC v síti. 

 Mikroprocesor – pouţívají se mikroprocesory vyvinuté speciálně pro servery, 

u velkých sítí se vyuţívá multiprocessoring (na jedné základové síti je více 

mikroprocesorů). 

 Operační paměť – velikost se volí s ohledem na počet uţivatelů sítě, pouţitý 

operační program a na aplikace, které budou na serveru nainstalovány. 

Pouţívají se paměti větší neţ 4 GB. 
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 Pevné disky – slouţí pro ukládání dat z celé sítě, velikost disků je 500 GB a 

výše. 

Servery lze rozlišovat dle způsobu jejich vyuţití na dedikované (vyčleněné), coţ jsou 

takové servery, na kterých je nainstalovaný pouze síťový operační systém a nejsou vyuţity 

pro běţnou práci.  Nededikované (nevyčleněné) servery na rozdíl od dedikovaných mohou 

být vyuţity i pro běţnou práci. Z důvodu ochrany dat, která jsou na serveru uchovávána, 

není nededikovaný způsob vyuţití serverů vhodný ani běţně pouţívaný. [1] 

2.6.1 Typy síťových serverů 

Ve velkých počítačových sítích by během přihlašování a ověřování jednotlivých 

uţivatelů k serveru mohlo dojít k jeho přetíţení, proto jsou v těchto sítích zřízeny další 

specializované servery. 

 Souborové servery – slouţí pro ukládání dat, které sdílí velké mnoţství 

uţivatelů 

 Tiskové servery – zařazují do fronty tiskové úlohy, diskový prostor serveru je 

vyuţit pro ukládání úloh do tiskové fronty 

 Komunikační servery – umoţňují komunikaci uţivatelů po síti pomocí 

elektronické pošty a diskusních skupin 

 Aplikační servery – slouţí pro ukládání různých aplikací a databází 

 Webové servery – vyuţívají se pro vytváření a správu intranetu a pro 

poskytování přístupu do sítě internet [1] 
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3 Bezpečnostní aspekty 

Data, která jsou uţivateli vytvářena a ukládána ve firemní počítačové síti, představují 

know-how společnosti a zároveň tvoří to nejcennější, co má být v rámci firemní sítě 

uloţeno. Na zabezpečení firemních počítačových sítí je tak kladen velký nárok a to jak, 

v rámci zabezpečení před narušiteli, tak i před případným selháním pevných disků na 

serveru či lidským faktorem. 

3.1 Ochrana dat v síti 

Data, která jsou v síti uloţena, musejí být zabezpečena tak, aby při poruše serveru či 

ostatních síťových zařízení nedošlo ke ztrátě dat. Důleţité je rovněţ zajistit, aby hlavní 

počítače v sítí, včetně serveru, byly napojeny na záloţní zdroj, který v případě výpadku 

elektrického proudu umoţní korektní vypnutí spuštěných programů a také bezpečné 

uloţení dat, čímţ se zamezí jejich ztrátě.  

3.1.1 Disková pole 

Způsob, jakým spolu komunikují základní deska a pevný disk, se nazývá rozhraní. U 

serverových disků je moţné se setkat s několika rozhraními. Rozhraní SCSI (Small 

Computer System Interface) se dnes jiţ u nových serverů nepouţívá, umoţňovalo paralelně 

připojit 7 nebo 15 SCSI zařízení (disků), komunikaci mezi těmito zařízeními zajišťoval 

SCSI řadič. Dnes jsou pouţívána dvě rozhraní – levnější SATA (Serial ATA) a draţší 

sériové rozhraní SAS (Serial Attached SCSI), které vychází z rozhraní SCSI, ale umoţňuje 

připojení více zařízení i různých druhů. Výhodou rozhraní SAS je jeho rychlost, duplexita 

– je moţné na něj data současně ukládat i číst a cenová výhodnost oproti SCSI. 

Z důvodu zvýšených poţadavků na bezpečnost uloţených dat jsou u serverů 

sdruţovány pevné disky do diskových polí. K organizaci dat v diskových polích se 

pouţívají metody RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks). Poţadovaná vyšší 

bezpečnost uloţených dat, je zde docílena díky redundanci dat, kdy jsou stejná data 

uchovávána na více discích, ze kterých jsou v případě havárie doplněny ztracená data. 

Metoda RAID se dělí do několika úrovní, dle způsobu redundance dat: 

 RAID 0 – data jsou rozdělena při zápisu do více disků. Vyuţitím této metody 

se sníţí pravděpodobnost selhání. Zvýší se kapacita a umoţní rychlejší čtení a 

zápis.  
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 RAID 1 – data jsou při zápisu současně zapisována na více disků (převáţně 

na dva), jeden disk (sekundární) je pak plnou kopií druhého (primární). 

Pokud dojde k havárii primárního disku, plně ho zastoupí disk sekundární. 

 RAID 5 – data jsou při zápisu rozdělena do více disků. Paritní data jsou při 

zápisu zapsána do všech disků. Při havárii disku, je moţné jeho data 

zrekonstruovat z redundantních paritních dat. 

 RAID 6 – data jsou při zápisu rozdělena do dvou paritních disků. Kaţdý 

paritní disk obsahuje jiný způsob výpočtu parity. Paritní data jsou při zápisu 

zapsána střídavě na všechny disky. Při havárii disků, je moţné jeho data 

zrekonstruovat z redundantních paritních dat. 

 RAID 10 – kombinace metody RAID 0 a RAID 1, kdy zapisovaná data jsou 

rozdělena mezi několik disků, kaţdý disk má pak ještě svojí plnou kopii. [1] 

3.1.2 Zálohování dat v síti 

Pro zálohování dat se pouţívají páskové jednotky, které data zapisují na pásky, které 

jsou ukládány mimo server. Síťový operační systém je nastaven tak, aby data zálohoval – 

zapisoval na pásku v určenou hodinu. Páskové zálohy lze vyuţít pro obnovu starších verzí 

dat. Síťové operační systémy často obsahují zálohovací nástroje. Zálohovací nástroj je 

součástí i běţných Windows XP. Další moţností zálohování dat je jejich kopírování na 

CD-ROM nebo na vyjímatelná disková média. 

Zálohovací softwary nabízejí moţnost volby typu prováděné zálohy dat. Zálohy se 

provádějí generačně plné, rozdílové, přírůstkové. Kaţdá nová záloha se dělá vţdy ze 

zálohy předchozí (poslední). 

 Plná záloha – pravidelně jsou zálohovány soubory určené pro zálohování. Po 

ukončení zálohování jsou soubory indikovány jako zálohované.  

 Rozdílová záloha – při zálohování jsou identifikovány soubory, u kterých 

došlo ke změně od poslední zálohy a záloha se provede pouze u těchto 

souborů. Rozdílová záloha nemění archivační značku indikující, ţe byl 

soubor archivován. 

 Přírůstková záloha – stejně jako rozdílová, zálohuje pouze sobory, které 

byly od poslední archivace změněny. Rozdíl spočívá ve změně archivační 
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značky. Zálohované soubory jsou tedy při tomto způsobu zálohování dat 

označené jako archivované. 

V praxi se často pouţívá kombinace výše zmíněných způsobů zálohování. Kdy je 

například během pracovního týdne prováděna ve večerních hodinách přírůstková záloha a 

o víkendu je prováděna záloha plná. 

Doporučovaná je také kompletní záloha, kdy se provede záloha všech dat ze serveru 

na externí HDD nebo na HDD, který se vloţí do speciálního šuplíku v serveru. Kompletní 

záloha se provádí periodicky (např. 1x měsíčně nebo 1x za ¼ roku).  

HDD nebo externí HDD s kompletní zálohou je doporučeno ukládat mimo budovu, 

pro případ krádeţe nebo např. poţáru, kde se nachází server. [1] 

3.1.3 UPS  (Uninterruptible Power Supply) 

Záloţní zdroje UPS slouţí jako napájecí zdroj pro PC v případě přerušení dodávky 

elektrického proudu po dobu nezbytně nutnou k uloţení dat a bezpečnému ukončení 

spuštěných softwarů. UPS se skládá z akumulátoru, usměrňovače, který mění střídavý 

proud na jednosměrný a na výstupu ze střídače, který mění jednosměrný proud opět na 

střídavý. Podle způsobu zapojení základních obvodů UPS a tím i kvality výstupního 

signálu, je lze dělit na: 

 UPS off-line – nejlevnější třída UPS, výstup nemá sinusový průběh. Pokud je 

v síti dostatečné napětí, je PC napájen přímo ze sítě. UPS je vyuţito pouze 

v případě, ţe v síti klesne hodnota napájecího napětí. 

 UPS line-interactive – střední varianta, PC je připojen k síti, ale UPS 

upravuje napájecí napětí na konstantní, takţe jsou eliminovány moţné 

odchylky v napájecí síti. 

 UPS on-line – nejkvalitnější a nejdraţší třída UPS. Počítač připojený 

k tomuto typu UPS je vţdy napájen přes UPS, není tedy připojen přímo k síti 

a UPS reguluje veškeré odchylky a poruchy, které by v síti mohly nastat. 

Principy zapojení UPS typu off-line, line-interactive a on-line jsou znázorněny na 

obrázku 10. [1] 
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Obrázek 10 Rozdíly v zapojení UPS [1] 

Dalším důleţitým parametrem při výběru typu UPS je výkon (VA - voltampéry), 

který musí být větší, neţ je výkon napájecího zdroje serveru (W - watty). Dále je důleţitý 

čas napájení (doba, po kterou je UPS schopno napájet server z baterie) a softwarové 

vybavení. [1] 

3.2 Zabezpečení počítačové sítě 

Zabezpečení počítačové sítě lze rozdělit na tři problematiky. První se týká ochrany 

dat a s tím souvisejícího nastavení úrovně přístupů uţivatelů k datům v síti. Druhá 

problematika souvisí s rozšířením připojení sítí k internetu a týká se ochrany dat v síti před 

viry. Třetí problematika je spojena s internetem a s rozšířením prezentací firem na webu 

pomocí www stránek a zabývá se ochranou sítě před útoky z vnějšku. 

3.2.1 Nastavení přístupových práv 

 Kaţdý uţivatel sítě má vytvořený v síti svůj uţivatelský účet. Uţivatel se do sítě 

hlásí pomocí uţivatelského jména a hesla. Po ověření jména a hesla má uţivatel dle 
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správcem nastavených uţivatelských práv přístup ke konkrétním datům. Podle úrovně a 

práv přidělených správcem můţe uţivatel některá data editovat, některá má ale právo 

pouze prohlíţet a číst a některá data uţivatel nebude mít vůbec přístupná (nebude mít 

oprávnění k jejich sdílení). 

Síťové operační programy obsahují nástroje pro tvorbu a správu uţivatelských účtů. 

Při vytváření nových uţivatelských účtů je zapotřebí se řídit následujícími pravidly – kaţdé 

přihlašovací jméno je jedinečné, délka přihlašovacího jména je omezena počtem znaků, 

přihlašovací jména by neměla obsahovat speciální znaky. Správce při zřizování 

uţivatelského účtu nastaví, zda uţivatel bude mít moţnost měnit si sám heslo anebo 

kontrolu nad hesly převezme správce a uţivateli ho bude přidělovat, popř. správce nastaví, 

v jakém časovém intervalu bude docházet ke změně uţivatelského hesla. 

Správce má moţnost nastavit časové rozmezí, po které má uţivatel přístup do sítě 

povolen, jinak v případě podezření můţe uţivateli účet zcela zablokovat, čímţ uţivatel 

ztrácí moţnost přihlásit se do sítě. [1] 

3.2.2 Ochrana proti počítačovým virům 

Počítačové viry představují hrozbu pro zabezpečení počítačové sítě především pro 

jejich snadné šíření. Počítačový vir je programový kód, který se sám mnoţí a můţe i 

zformátovat pevný disk nebo zjistit uţivatelská či správcovská hesla. Počítače se jím 

mohou nakazit přenosnými úloţnými médii, staţením souboru z internetu nebo 

z elektronické pošty. 

Některé typy počítačových virů: 

 Bootsektorové viry – spustí se při startu počítače a napadne pevný disk 

 Souborové viry – napadají spustitelné soubory s příponami exe a com, po 

spuštění se virus nahraje do paměti RAM 

 Makroviry – bývají napsány v kódu Visual Basic, napadají soubory typu 

Word a Excel 

 Multiparitní viry – můţe se chovat jako bootsektorové viry tak i jako 

makroviry 

 Trojský kůň – je schopen vytvořit v napadeném počítači portál, který umoţní 

úplný přístup do napadeného počítače 
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 Červ – program, který se dokáţe rychle šířit sám z počítače na další počítače 

v síti vyuţitím slabých stránek operačních sýstémů 

Správce sítě by měl jiţ při tvorbě počítačové sítě mít připravený plán, jakým 

způsobem se bude proti počítačovým virům bránit a zároveň nesmí zapomenout uţivatele 

sítě informovat o pravidlech, která by měla dodrţovat, aby jejich PC a tím i celou síť 

chránili před napadením viry. 

Instalace a pravidelná údrţba softwaru antivirové ochrany na klientské počítače i 

síťový server by měl být stěţejním bodem plánu ochrany proti virům. Antivirové programy 

lze nakonfigurovat tak, aby vloţené přenosové médium zkontrolovaly ihned po zasunutí do 

mechaniky. Výhodné je naplánování spuštění antivirových testů na večerní hodiny, kdy 

nebudou uţivatele omezovat v činnosti a oni sami nebudou mít tendenci testy pozastavovat 

či předčasně ukončovat. Pro aktuálnost pouţívaného antivirového softwaru je zapotřebí 

nastavení periodického zjišťování posledních aktualizací, popř. tyto aktualizace ihned po 

vydání instalovat. [3] 

3.2.3 Ochrana sítě před útoky z vnějšku 

Připojením počítačové sítě do sítě internet se otevírá cesta moţným narušitelům z 

vnějšku. Často k tomu vyuţívají zásobníky TCP/IP, kde vyuţívají k cestě do sítě porty. Na 

ochranu těchto portů se pouţívají firewally. 

Firewally prověřují datové pakety, které z interní sítě odcházejí nebo do ní vstupují a 

pokud data neodpovídají určeným hodnotám, nejsou do sítě vpuštěny nebo naopak není 

moţné je ze sítě odeslat. Firewally bývají tvořeny kombinací softwaru a hardwaru a dělí se 

do několika kategorií podle toho, na které vrstvě OSI pracují a jakým způsobem pracují 

s daty v síti. 

 Paketové filtry – firewall, který pouţívá rozhodovací pravidla (filtry), která 

určí, zda paket přes firewall projde nebo ne. Paketový filtr působí na síťové 

nebo spojové vrstvě modelu ISO/OSI. 

 Okruhové firewally – působí na transportní vrstvě modelu ISO/OSI. 

 Aplikační brány – působí na aplikační vrstvě modelu ISO/OSI. Aplikační 

brány ověřují pravost uţivatelů v síti, teprve poté má uţivatel moţnost dostat 

se do sítě pomocí TCP/IP protokolu aplikační vrstvy. Aplikační brány jsou 

odolné proti falšování IP adres. 
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V praxi je moţné se setkat s kombinacemi výše uvedených typů firewallů. 

V IP síti dochází k následujícím útokům: 

 Naslouchání – eavesdropping – schopnost monitorování provozu 

nezabezpečené sítě 

 Útoky na hesla – dochází k nim v případě, ţe při naslouchání narušitel získal 

informace o uţivatelském účtu a můţe tak získat přístup do sítě 

 Zfalšování IP adresy – na základě předstírané legální IP adresy je narušitel 

schopen přihlásit se do sítě 

 Útoky přes prostředníka – mezi vysílajícím a přijímajícím zařízením je 

útočník schopen data zachytit, monitorovat nebo i řídit 

 Útoky formou odmítnutí sluţby – časté útoky vedoucí k zahlcení webových 

stránek, kdy útočník po získání přístupových práv do sítě vysílá neplatná data 

k aplikacím a zdrojům v síti, coţ můţe při záplavě těchto dat vést k přetíţení 

počítače nebo sluţby 

Ochrana před těmito útoky je pomocí zabezpečených routerů a implementací 

strategie Internet Protocol Security (IPSec – zabezpečení Internet protokolu). IPSec je sada 

zabezpečených protokolů a kryptografických ochranných sluţeb, které se vyuţívají pro 

zabezpečení interních sítí. [3] 
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4 Návrh firemní sítě 

Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací chybějící počítačové sítě 

v projekční kanceláři. Cílem návrhu je, abych stanovil vhodné parametry nové sítě 

s ohledem na firemní prostředí společnosti. Projekční kancelář zaměstnává čtyři 

zaměstnance a spolupracuje s jedním externím zaměstnancem. Přestoţe se tedy jedná o 

menší firmu s pouze několika stanicemi, vzniká na jednotlivých pracovištích, vzhledem 

k zaměření kanceláře a náročnosti projektů realizovaných pomocí CAD programů, velký 

objem dat, která je zapotřebí chránit a uchovávat nejen pro vlastní potřebu, ale i pro 

potřeby investorů, popř. státní správy. S přechodem projekční kanceláře, v roce 2005, od 

klasické papírové formy zpracování projektové dokumentace „na prkně“ k nové formě 

zpracování na počítačích v softwarech k tomu určených začal objem dat narůstat a tím 

stoupat i poţadavek na ochranu dat před jejich ztrátou či znehodnocením. Velký problém 

pak nastává v případě, kdy se kompletní projektová dokumentace skládá z práce více 

zaměstnanců. Protoţe ve firmě není zřízeno centrální úloţiště dat, kde by se tato data 

shromaţďovala, uchovává je kaţdý pracovník ve svém osobním počítači a ostatní 

pracovníci tak v době jeho nepřítomnosti mají ztíţený či nemoţný přístup k těmto datům. 

Rovněţ při poruše jedné pracovní stanice nastává problém s přístupem k datům, která jsou 

na něm uloţena a hrozí jejich znehodnocení nebo ztráta, coţ se jiţ v minulosti stalo. Nejen 

z těchto důvodů, ale i pro zkvalitnění a zjednodušení správy počítačových stanic jsem se 

po dohodě s jednatelem projekční kanceláře v rámci své diplomové práce rozhodl vytvořit 

firemní počítačovou síť, která propojí pracovní stanice a vytvoří prostor pro společné 

ukládání vznikajících dat a zároveň zajistí jejich ochranu před moţnou ztrátou, 

znehodnocením či odcizením. 

4.1 Analýza současného stavu 

V projekční kanceláři, ve které pracuji, budu navrhovat firemní počítačovou síť, 

která zde nebyla doposud vybudována. Veškerá data, která zaměstnanci vytvoří a uloţí, 

jsou tak, aţ na výjimky, uchovávána na pevných discích jejich pracovních PC. Kaţdý 

zaměstnanec, má tak svůj počítač vybaven potřebným hardwarem, má nainstalované 

softwary, které potřebuje s ohledem na své pracovní zaměření - převáţně se jedná o CAD 

systémy a sadu MS Office 97 nebo 2007, rovněţ má moţnost připojení k síti internet 

s vyuţitím prohlíţeče Internet Explorer (řešeno pomocí propojení datového kabelu 
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s modemem). Dvě pracovní stanice jsou vybaveny vlastní tiskárnou, jedna stanice 

plotterem a jedna není vybavena tiskárnou. Konfigurace počítačových stanic jsou 

vzhledem k potřebám zaměstnanců vyhovující, protoţe byly průběţně obměňovány 

s ohledem na jejich ţivotnost i potřeby zaměstnanců. Přestoţe nebylo hardwarové ani 

softwarové vybavení kanceláře řešeno bez předchozího plánu nebude při přechodu na 

počítačovou síť nutná jejich kompletní obměna. S výjimkou příslušenství, kdy značné 

náklady při běţném provozu kanceláře připadají na tisk projektových dokumentací, který 

je vzhledem ke specializaci kanceláře stěţejní pro její chod. 

Abych mohl objektivně zhodnotit nevyhovující současný stav, zpracoval jsem 

blokovou strukturu stávajícího uspořádání společnosti, kterou jsem znázornil na obrázku 

11. Ze struktury společnosti je patrné, ţe ve společnosti nejsou zavedené postupy pro 

manipulaci s vytvořenými daty. Kaţdý uţivatel si data, která vytvoří, uchovává ve svém 

PC. Chybí centrální uloţiště vytvářených dat. Tento nedostatek bude odstraněný po 

vytvoření firemní počítačové sítě. Aby uţivatelé dodrţovali ukládání vytvořených dat, 

navrhl jsem zavedení směrnice, která se bude zabývat jak správou firemní IT technologie, 

tak archivací a zálohou dat. Blokovou strukturu společnosti po doplnění opatření jsem 

znázornil na obrázku 12. Z tohoto schématu je patrné, ţe zřízení firemní sítě povede ke 

zpřístupnění vytvořených dat v rámci společnosti všem uţivatelům, tím dojde i 

k celkovému zlepšení firemního prostředí a k lepší ochraně firemního know-how. 

 

Obrázek 11 Blokové schéma stávajícího stavu 
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Obrázek 12 Blokové schéma po realizaci počítačové sítě 

Nejzávažnější nedostatky současného vybavení projekční kanceláře prostředky 

informační technologie jsou následující: 

- Dodavatel HW a SW pracovních stanic není jednotný 

- Vytvořená data jsou ukládána pouze lokálně v PC kaţdého pracovníka 

- Neexistuje centrální úloţiště dat 

- Jednotlivé stanice nemají moţnost vzájemné komunikace 

- Ztíţený či nemoţný přístup k datům jiných pracovníků 

- Nedostatečná ochrana dat před jejich ztrátou či znehodnocení 

- Neexistuje archivace kompletní projektové dokumentace v elektronické podobě 

- Nepřiměřené náklady na tisk projektových dokumentací (dále PD) 

- Není vytvořený systém pro archivaci a zálohu dat 

- Není vytvořené síťové propojení stanic 

- Chybějící firemní počítačová síť 

Po zhodnocení stávající situace v projekční kanceláři a s přihlédnutím k 

uvedeným nedostatkům, jsem došel k závěru, že optimálním řešením pro vylepšení 

stávající situace bude vytvoření firemní počítačové sítě. 
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V rámci přípravných prací pro vytvoření počítačové sítě jsem připravil 

následující návrh na optimalizaci HW a SW vybavení kanceláře: 

- Vytvořit pravidla pro případné rozšíření HW a SW vybavení kanceláře => zajistit 

výhodnější licence pro více uţivatelů u části stávajících SW 

- V rámci modernizace stávajícího HW vybavení zajistit nákup tiskárny, která by 

byla sdílena všemi uţivateli jako výchozí a umoţnila úsporu nákladů na tisk a 

kopírování PD => stávající zařízení zůstanou v provozu po dobu jejich ţivotnosti 

(netýká se plotteru) 

- Vytvoření systému pro archivaci a zálohu dat => pracovník bude mít povinnost po 

dokončení své dílčí práce na PD uloţit vytvořená data na určené místo 

- Data budou vedena pod příslušným číslem zakázky, které bude totoţné s číslem 

smlouvy o dílo => zřízení číselného seznamu zakázek 

Po zřízení firemní počítačové sítě dojde k vytvoření následujících bodů a tím i 

ke zlepšení stávající situace: 

- Zřízení síťového propojení stanic => moţnost ukládání dat na centrální úloţiště 

- Zřízení centrálního úloţiště dat, kde budou archivovány kompletní vytvořené PD 

v elektronické podobě  

- Nastavení přístupových práv k datům ukládaných na server 

- Zálohování dat => ochrana dat před jejich ztrátou a znehodnocením 

- Správa aktualizací SW  

- Zajištění přístupu všech stanic do sítě Internet 

4.2 Návrh firemní počítačové sítě 

Počítačová síť, která bude ve firmě vytvořena, musí být přizpůsobena běţnému 

provozu společnosti, potřebám jednotlivých pracovníků a zároveň musí být dostatečně 

otevřená pro moţné rozšíření o další pracovní stanice i moţný nový software. Pro majitele 

společnosti bude důleţitá také finanční náročnost nejen na zřízení počítačové sítě, ale i na 

její další údrţbu, popř. rozšíření.  

Z tohoto důvodu jsem si před samotným návrhem stanovil následující kritéria, 

na která budu muset brát při návrhu zřetel: 

- přehledná a bezpečná struktura sítě 

- snadná údrţba navrţené sítě 
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- dostatečně otevřená síť 

- nízké náklady na provoz sítě 

- moţnost vzdáleného připojení do sítě 

- zváţit moţnost připojení externího pracovníka 

- dostatečné zabezpečení dat v síti 

- zálohování dat ve večerních hodinách 

- finanční náročnost projektu 

- budovaná síť bude typu LAN 

Vzhledem k náročnosti celého projektu a restrukturalizaci, která bude při vytvoření 

firemní sítě probíhat, jsem se rozhodl pro návrh několika moţných variant řešení, kdy při 

výběru nejvhodnější budu přihlíţet nejen k výše uvedeným kritériím pro vytvořenou 

počítačovou síť, ale i k finanční náročnosti celého projektu. Proto budu ke kaţdému 

navrţenému řešení vytvářet propočet předběţných nákladů na zřízení firemní počítačové 

sítě daného typu a odhady na její další údrţbu. 

4.2.1 Návrh varianty sítě peer-to-peer 

Pro návrh varianty sítě typu peer-to-peer jsem se rozhodl zejména s ohledem na 

omezené finanční prostředky pro realizaci projektu a pro porovnání finanční náročnosti 

této varianty s variantou sítě na bázi serveru. Vzhledem k vhodnosti sítě peer-to-peer pro 

sestavu pouze několika počítačů (literatura udává 5 - 10), bylo by moţné ji s ohledem na 

počet stanic v projekční kanceláři vybudovat. Vedení kanceláře do budoucna nepočítá 

s větším počtem uţivatelů sítě neţ uvedených deset, proto by tato varianta mohla přicházet 

v krajním případě v úvahu. Výhodou by byla niţší pořizovací cena. Při případné realizaci 

by odpadl nákup síťového softwaru – obsaţen v OS Windows, který je instalovaný 

v různých verzích na všech PC společnosti a nákup serveru – PC jsou si v síti peer-to-peer 

rovny. Pro zřízení sítě by byly postačující stávající PC s vyuţitím jejich operačních 

systémů pro instalaci síťových klientů, kde bych vytvořil pracovní skupiny, definoval 

přístupová práva ke sdíleným sloţkám a nakonfiguroval síťové protokoly a sdílení zdrojů - 

tiskárny. Pro zřízení funkčního propojení sítě bude nezbytná instalace kabeláţe, kterou 

bych vzhledem k dispozici projekční kanceláře i s ohledem na potřebné metry kabeláţe 

volil z kroucené dvojlinky CAT5E s konektory RJ45. Jako další komponent, nezbytný pro 

zprovoznění sítě, bude pořízení switche a instalace síťových karet typu Gigabitový 

Ethernet, pro urychlení přenosu dat v síti. 
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Instalace a zřízení sítě typu peer-to-peer (P2P) neřeší moţnost dostatečně 

bezpečného způsobu archivace dat. Rovněţ nelze nijak zamezit v případě poruchy jedné 

stanice znemoţnění přístupu k datům uchovávaným v této stanici, protoţe síť P2P 

neumoţňuje centrální uchovávání dat. Data jsou i nadále uchovávána lokálně 

v jednotlivých pracovních stanicích, odkud je ostatním uţivatelům sítě umoţněno jejich 

sdílení. I přes tyto nevýhody jsem se rozhodl nastínit moţnou realizaci této sítě, protoţe 

jejím zřízením by bylo moţné sdílet tiskárny, sjednotit připojení k síti internet a sdílet 

vybraná data. 

 Návrh realizace sítě typu P2P v prostředí projekční kanceláře jsem znázornil na 

Obrázku 13. 

 

Obrázek 13 Schéma navrhované sítě typu Peer-to-peer 

Realizace sítě peer-to-peer: 

Pokud by byla vybrána tvorba sítě typu peer-to-peer, postupoval bych při její 

implementaci v následujících krocích: 

- instalace kabeláţe, síťových karet a switche 

- přiřazení počítače do sítě – nastavení Klienta sítě Microsoft, spolu s ním se 

automaticky instaluje protokol TCP/IP 

- donastavení protokolu TCP/IP – nastavení IP adresy kaţdému PC (automatická 

konfigurace) 

- vytvoření pracovní skupiny a přiřazení PC, názvy PC ponechám stávající 
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- nastavení uţivatelských účtů 

- nastavení uţivatelských profilů 

- nastavení přístupových práv 

- nastavení připojení k síti Internet 

- nastavení sdílení sloţek a souborů 

- nastavení sdílení tiskáren 

Cenový návrh na zřízení firemní počítačové sítě typu peer-to-peer: 

- nákup a instalace kabeláţe -  2 000 Kč 

- nákup a instalace síťových karet (2 ks) – 1 000 Kč 

- nákup switche – 1 000 Kč 

- komponenty pro propojení – 5 000 Kč 

- odhad nákladů celkem – 9 000 Kč 

4.2.2 Návrh varianty sítě klient-server 

Firemní počítačová síť na bázi serveru je vhodná pro rozsáhlé počítačové sítě, ale i 

pro sítě, které jsou svojí rozlohou malé a to převáţně z důvodu správy, zálohy a ochrany 

dat, která je zde oproti síti peer-to-peer vzhledem k centrálnímu řízení zdrojů jednodušší. 

Firemní počítačovou síť jsem se v rámci své práce rozhodl vybudovat převáţně z důvodu 

moţnosti centrálního ukládání a správy dat, rád bych tuto variantu navrhl, protoţe z mého 

pohledu by po zřízení byla ve společnosti i přes její finanční náročnost větším přínosem 

oproti síti peer-to-peer. V rámci rozlehlosti by se jednalo o síť typu LAN s Ethernetem, 

komunikační protokol TCP/IP, jednotlivé počítačové stanice by byly propojeny kroucenou 

dvojlinkou CAT5E s konektory RJ45.  

Uspořádání bych v rámci poţadavku na nízkou chybovost volil jako hvězdicovou 

topologii, kdy při poruše jedné stanice (či kabelu) dojde pouze k jejímu vyřazení 

z provozu, nikoli celé sítě. Nevýhodou topologie hvězda oproti sběrnicové je nárůst ceny 

při vyšší spotřebě kabeláţe a pořízení rozbočovače. 

Tato varianta je oproti variantě P2P finančně mnohem náročnější. Náročnost spočívá 

převáţně v nutnosti nákupu serveru, serverového operačního systému a zajištění správy 

serverového systému.  

Návrh sítě typu klient-server v prostředí projekční kanceláře jsem znázornil na 

Obrázku 14. 
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Obrázek 14 Schéma navrhované sítě typu Klient-server 

Výběr serveru  

Na výběr vhodného typu serveru bude třeba klást velký důraz. Převáţně z důvodu 

vysokých nároků na dostatečné zabezpečení uchovávaných dat a moţného velkého počtu 

dat, která budou v rámci zálohování na serveru uchovávána.  

Vhodná je základní deska, která podporuje paměťové moduly typu ECC. Tyto 

moduly výrazně pomáhají ke stabilitě systému v případě dlouho zapnutého serveru. 

Výběru kvalitní základní desky bych přiřadil větší váhu před výběrem výkonného 

procesoru, proto při mém návrhu preferuji platformy AMD. Ty mají v procesorech oproti 

konkurenci funkce zajišťující virtualizaci procesů. 

Platforma AMD má oproti konkurenci pomalejší řadiče disků v čipsetech. Tento 

handicap bych omezil pouţitím externího řadiče. Externí řadič lze v případě poruchy 

základní desky na serveru snadno přesunout na desku jinou. Dle mého názoru je kvalitní 

RAID řadič základem pro vytvoření stabilního serveru. 

Proto jsem sestavil následující požadavky na server, na základě kterých bych 

při realizaci sítě na bázi serveru přizpůsobil pořízení serveru. 

- hardwarové požadavky na server: 

 procesor – po prozkoumání trhu jsem vybral osmijádrový serverový procesor 

AMD Opteron 6136  

 základní deska podporující paměťové moduly typu ECC 
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 velikost paměti RAM 8 GB 

 pevný disk HDD 4x500 GB 

 UPS 

 kvalitní řadič RAID 

 mechanika – DVD+-R/RW 

 síťová ethernetová karta 

- další komponenty pro realizaci sítě serverového typu: 

 switch – min. 8 portů 

 router s Wi-Fi 

 záloţní zdroj UPS 

 monitor - Philips 190X6 (vyuţit stávající vyřazený při přechodu na 22“) 

Vytvoření serveru mohu v mém případě řešit dvěma způsoby: 

- pořízení nového samostatného serveru – při prvotních úvahách o vytvoření 

nové sítě jsem počítal s touto variantou, kdy bych samostatný server umístil 

do místnosti, která v současné době slouţí jako archiv. Server by nebyl běţně 

přístupný. O případném umístění jsem uvaţoval tak, aby byl oddělený od 

běţného provozu kanceláře. Archiv je dostatečně odvětrávaný, proto by 

nebylo zapotřebí řešit přídavné ventilátory či dodatečné odvětrání, popř. 

chlazení místnosti. Nevznikly by ani náklady na zakoupení monitoru, ten 

bych pro server vyuţil stávající, vyřazený, avšak stále funkční a pro potřeby 

serveru zcela dostačující. Konkrétně se jedná o monitor Philips 190X6. 

Pořízením samostatného serveru by v projekční kanceláři musel vzniknout 

další pracovní prostor, zvýšily by se i náklady na kabeláţ a celkové náklady 

na provoz kanceláře - nonstop pracující další stanicí. Proto jsem, převáţně 

s přihlédnutím k datům, která budu na server archivovat, od tohoto úmyslu 

upustil. Zřízení samostatného serveru, je dle mého názoru, vhodnější pro 

databázový server (SQL server), kdy je zapotřebí archivovat velké 

mnoţství dat. 

- využití stávající pracovní stanice současně jako server – z výše 

uvedených důvodů jsem zkoumal moţnost vyuţití stávající pracovní stanice, 

současně jako server. Správu vznikající sítě budu realizovat vlastními silami, 

proto jsem si zvolil moji pracovní stanici jako tu, která bude zároveň slouţit 
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jako server. Server, který takto vytvořím, bude muset poskytovat přístup k 

souborům, které jsou na něm uloţeny, zároveň mi umoţní centrální správu 

dat a jejich zálohování. Vyuţitím stávající stanice a s ohledem na 

archivovaná a sdílená data vytvořím tedy tzv. souborový server (File 

server). Volbou této varianty docílím značné úspory nákladů a vzhledem 

k tomu, ţe na PC budu neustále pracovat, bude pro mě i snadnější údrţba. 

Nevýhodou zůstává, ţe pokud dojde k poruše, bude nefunkční síť a současně 

i moje pracovní PC. Vzhledem k tomu, ţe jsem se ale zavázal, dělat správce 

nové sítě, bude moje činnost při jakékoliv poruše na síti soustředěna prioritně 

na její odstranění. I proto jsem se rozhodl při realizaci sítě nepořizovat 

samostatný server. 

Výběr serverového operačního systému 

V současné době je na trhu moţný výběr síťových operačních systémů od několika 

distributorů. Mezi nejrozšířenější patří síťové OS firmy Microsoft, Novell a další 

distribuce Linux (př. Red Hat Enterprise Linux 4). Pro moţné porovnání a následný výběr 

vhodného síťového OS jsem se rozhodl pro srovnání, dle mého názoru nejpouţívanějších 

softwarů, aktuálních verzí OS firmy Novell a Microsoft: 

 Microsoft - Windows Server 2008 R2 Standart  

Produkt společnosti Microsoft Windows Server 2008 R2 byl na trh uveden v 2. pol. 

roku 2009 a nahradil předchozí produkt Windows Server 2003. Vzhledem k pouze 

několika pracovním stanicím ve společnosti, bude vznikající síť rozlohou řazena mezi sítě 

malé. Přesto jsem se nerozhodl pro edici Windows Server 2008 R2 Foundation, která je 

pro tyto malé sítě určena, ale pro verzi Standart, která je robustnější a nabízí moţnost 

snadné správy a konfigurace (uspořádání) dat. 

 Novell -  Novell Open Enterprise Server 2  

Serverový operační systém Novell Open Enterprise Server 2 je nástupcem síťového 

operačního systému Novell NetWare. Software nabízí kompletní správu dat, včetně 

podpory rychlého přístupu k datům a moţnosti dynamického ukládání dat pomocí 

technologie Dynamic Storage, která spočívá v rozpoznání aktivních a nepouţívaných dat 

dle definovaných zásad. Tato data jsou automaticky přesouvána na příslušná úloţná 

zařízení. 
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Oba produkty nabízejí obdobné sluţby a výběr jednoho z nich je velmi obtíţný. 

V mém případě se jedná i o odstranění předsudků vůči softwarům pracujícím na 

platformách Linux.  

Proto jsem se rozhodl pro moţné objektivní porovnání stanovit několik kritérií, která 

jsem zakomponoval do tabulky 2 na straně 37. Zvoleným kritériím jsem poté přiřadil váhu 

vyjádřenou v procentech tak, aby výsledný součet činil 100%. Varianty porovnávaných 

serverových operačních programů jsem ke konkrétnímu kritériu ohodnotil bodově od 

nejniţší váhy (1) po váhu nejvyšší (10). Celkové hodnocení posuzované varianty jsem 

stanovil tak, ţe jsem bodové hodnocení vybrané varianty vydělil počtem variant a 

přenásobil procentní vahou hodnoceného kritéria. Takto jsem vyhodnotil všechna zvolená 

kritéria a výsledný součet těchto kritérií jsem zapsal na konec tabulky. 

Po detailnějším prozkoumání zvolených kritérií a s přihlédnutím 

k multikriteriální analýze (tabulka 2), pomocí které jsem zhodnotil zvolené serverové 

operační systémy dle několika zvolených kritérií, jsem se přiklonil k výběru síťového 

operačního systému firmy Microsoft Windows Server 2008.  

Zajištění správy serverového systému 

Správu budované počítačové sítě lze zajistit vlastními zdroji (pověřením schopného 

pracovníka), formou outsourcingu nebo přijmutím nového zaměstnance na správu sítě. 

Vzhledem k tomu, ţe navrhovaná síť nebude příliš rozsáhlá a pokud dojde k realizaci sítě 

typu klient-server, rozhodl jsem se vedení kanceláře nabídnout správu sítě bezplatně ve své 

reţii jako poděkovaní, za vstřícný přístup k realizaci mého projektu. 

Realizace sítě klient-server: 

Pokud by došlo k realizaci varianty počítačové sítě, která by byla na bázi klient-

server, byla by její implementace náročnější nejen finančně, ale i časově a úkolově.  Pro 

účel návrhu vhodné varianty nové počítačové sítě jsem celý proces implementace shrnul do 

následujících bodů: 

- nákup komponent a vytvoření serveru na stávajícím PC 

- instalace kabeláţe, síťových karet a switche 

- instalace síťového operačního systému 

- zřízení zrcadlového svazku dynamických disků (vyuţití metody RAID 1) 

- nastavení IP adresy serveru 

- nastavení uţivatelských účtů 
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- přidělení diskových kvót 

- sdílení sloţek 

- nastavení zálohování dat 

- nastavení sdílení tiskáren a plotteru 

Realizací sítě klient-server by oproti síti peer-to-peer vznikla moţnost centrálního 

úloţiště dat, přidělení diskových kvót uţivatelům a moţnost bezpečného zálohování dat. 

Cenový návrh na zřízení firemní počítačové sítě typu klient-server: 

- nákup a instalace kabeláţe -  5 000 Kč 

- server -  5 000 Kč 

- síťový operační systém - 25 000 Kč 

- nákup a instalace síťových karet (2 ks) – 1 000 Kč 

- nákup switche – 1 000 Kč 

- komponenty pro propojení – 5 000 Kč 

- správa síťového softwaru - 0 Kč (vlastní reţie) 

- odhad nákladů celkem – 42 000 Kč 

4.2.3 Zhodnocení a výběr vhodné počítačové sítě 

Před konečným výběrem vhodné varianty jsem se rozhodl i přes mnou preferovanou 

variantu sítě serverového typu, přistoupit k objektivnímu porovnání obou navrhovaných 

variant.  

Přestoţe jsem se od počátku přikláněl k vytvoření firemní počítačové sítě na bázi 

serveru, chtěl jsem zhodnotit a navrhnout i síť typu peer-to-peer. Pro snadnější porovnání 

těchto dvou typů počítačových sítí v přenesení na potřeby a prostředí projekční kanceláře 

jsem zpracoval pomocí multikriteriální analýzy porovnání těchto dvou typů sítí obdobným 

způsobem, jako jsem hodnotil serverové operační programy viz. tabulka 2. 

 Multikriteriální analýzu pro výběr vhodného typu sítě jsem zpracoval v tabulce 3. 

Do tabulky jsem zahrnul dříve stanovená kritéria pro návrh firemní počítačové sítě.   

Ze závěru tabulky 3 je patrné, že kritériím, která jsem stanovil, lépe odpovídá 

síť serverového typu. Vzhledem k přihlédnutí k důležitosti archivování vytvořených 

dat je tato varianta preferována i mnou, proto jsem se rozhodl předložit tento návrh 

na realizaci nové firemní počítačové sítě vedení společnosti s žádostí o povolení jeho 

realizace a financování. 
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Tabulka 2 Multikriteriální analýza Microsoft x Novell 

Váhy kritérií (%) 22% 16% 19% 8% 18% 9% 5% 3% 
Celkem     

100 % 

                        Kritéria                   

Varianty 

Náklady na 

pořízení a 

správu 

Spolehlivost Zabezpečení 
Moţnosti 

rozšíření 

Kompatibilita 

s návrhem firemní 

počítačové sítě 

Vzdálený 

přístup 

Efektivní 

ukládání dat 

Celkový 

dojem 
Hodnocení 

varianty 

Windows Server 2008 

R2 Standart  
2 9 10 10 9 10 10 8 98,00 

Novell Open  

Enterprise Server 2 
9 7 5 6 9 10 8 6 95,38 

 

Tabulka 3 Multikriteriální analýza P2P x Klient-sever 

Váhy kritérií 

(%) 
17% 10% 11% 8% 9% 6% 15% 7% 5% 12% 

Celkem     

100 % 

              Kritéria                   

Varianty 

Přehledná 

a 

bezpečná 

struktura 

sítě 

Snadná 

údrţba 

navrţen

é sítě 

Dostatečně 

otevřená 

síť 

Nízké 

náklady 

na 

provoz 

sítě 

Moţnost 

vzdáleného 

připojení 

do sítě 

Moţnost 

připojení 

externího 

pracovník

a 

Dostatečné 

zabezpečení 

dat v síti 

Záloho

vání 

dat 

Finanční 

náročnost 

projektu 

Budovaná 

síť bude 

typu LAN 

Hodnocení 

varianty 

Peer-to-peer 7 5 1 9 1 1 2 1 8 10 48,80 

Klient-server 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 95,10 
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5 Implementace navrženého řešení 

V rámci návrhu firemní počítačové sítě jsem zhodnotil několik moţných variant 

s přihlédnutím k finanční náročnosti projektu, s ohledem na stávající hardwarové a 

softwarové vybavení projekční kanceláře a na moţnost budoucího rozšíření a to jak 

hardwarového, tak převáţně softwarového. V kapitole 4.2.3 Zhodnocení a výběr vhodné 

počítačové sítě jsem porovnal mnou navrţená řešení a na základě kritérií, která jsem si pro 

funkční počítačovou síť stanovil, jsem vybral konkrétní návrh sítě, která by dle mého 

uváţení byla pro provoz projekční kanceláře optimální a byla zároveň dostatečně otevřená 

pro moţná rozšíření.  Konkrétně se jedná o tento návrh sítě: 

- Počítačová síť typu LAN, hvězdicová topologie, typ klient-server, budovaný server 

bude součástí stávající pracovní stanice 

- Síťový operační systém Windows Server 2008 R2 Standart 

Navrţený záměr jsem spolu s předběţným nákladem na realizaci projektu předloţil 

jednateli společnosti, který ovšem nebyl příliš nakloněn uvolnit jednorázově finanční 

náklady na zřízení počítačové sítě v poţadované výši. Zároveň však trval na realizaci sítě 

typu klient-server a nechtěl přijmout nabízenou variantu síťového operačního systému od 

firmy Novell. Z tohoto důvodu jsem byl nucený přehodnotit a pozměnit navrţené řešení a 

předloţit nový návrh, který by byl finančně méně náročný, ale zároveň se příliš neoddálil 

od předloţeného návrhu.  

Proto jsem se rozhodl pouze zaměnit původně vybranou verzi serverového 

operačního systému Windows Server 2008 R2 Standart za dvě moţné varianty, kdy obě 

budou pro potřeby vytvoření funkční počítačové sítě v projekční kanceláři dostačující a 

zároveň nedojde k přílišnému sníţení stanovených kritérií pro firemní síť.  

1, změna edice Windows Server 2008 R2 Standart na Windows Home Server, jehoţ 

pořizovací cena se pohybuje kolem 3 000 Kč a je určen pro malé, spíše domácí sítě, 

s maximálním počtem 10 uţivatelů. 

2, pořízení zkušební verze Windows Server 2008 R2 Standart s dobou platnosti 

licence 180 dnů, kdy by došlo k rozloţení finanční náročnosti projektu na dvě etapy: 

 1. etapa – zřízení serveru a zřízení počítačové sítě 

 2. etapa - nákup serverového operačního systému, přechod na plnou verzi 
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Rozdělením projektu na tyto dvě etapy, by rovněţ vznikl prostor pro validaci 

navrţeného řešení v rámci projekční kanceláře a pro ověření, zda vybraný serverový OS 

plně vyhovuje zvoleným kritériím při návrhu nové firemní počítačové sítě. 

Po předloţení těchto dvou variant došlo ze strany vedení společnosti ke změně 

postoje. Nová firemní počítačová síť tak bude realizována v původní předložené 

variantě a proběhne ve dvou etapách s přislíbením uvolnění finanční částky na nákup 

plné verze serverového OS Windows Server 2008 R2 Standart v průběhu 08/2011. 

5.1 Realizace firemní počítačové sítě 

Samotnou realizaci nové počítačové sítě jsem v projekční kanceláři připravoval 

postupně, tak abych ostatní pracovníky ani sebe neomezoval při běţné práci. Před 

zahájením implementace jsem zpracoval schéma s rozmístěním pracovních stanic, u mé 

zároveň serveru a rozvodů kabeláţe budoucí počítačové sítě. Schéma jsem musel vytvořit i 

pro upřesnění potřebného mnoţství kabeláţe a pro konkrétnější znázornění uspořádání a 

struktury vznikající sítě. Schéma představuje obrázek 15. Při sestavování charakteristiky 

sítě jsem byl nucený vycházet z toho, ţe v kanceláři jsou pracovní místa jiţ vytvořena a 

vybavení kanceláří je jim uzpůsobeno, proto jsem při návrhu a vlastní realizaci sítě 

přihlíţel k tomuto faktu. 

Při návrhu rozmístění kabeláţe jsem počítal i s moţným rozšířením budované sítě o 

nové pracovní stanice. S přihlédnutím k rozloze prostor, kde je v současné době projekční 

kancelář umístěna, i k poţadavkům majitele společnosti jsem navrhované schéma 

zpracoval tak, abych při realizaci sítě vytvořil v budoucnu prostor pro připojení tří nových 

pracovních stanic.  

Na obrázku 15, kde je toto schéma znázorněno, jsem barevně odlišil PC, která budu 

při zřizování zapojovat do počítačové sítě tedy ty, které jsou vyuţívány jiţ v současné době 

a ty, pro které budou pouze připraveny kabeláţe a jejichţ pořízení a následné zapojení 

bude otázka budoucího moţného rozšíření kanceláře. Rozvody kabeláţe stávajících 

pracovních stanic jsem ve schématu znázornil červeně, modře jsem pak znázornil kabeláţ, 

kterou jsem připravil pro moţné budoucí připojení dalších pracovních stanic. Tyto 

uvaţované stanice jsem označil jako X1, X2 a X3. Ve schématu jsem modře znázornil i 

umístění uvaţované nové multifunkční tiskárny a kabeláţ, kterou jsem jiţ pro její umístění 

připravil. 
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Obrázek 15 Schéma budované počítačové sítě 
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5.1.1 Proces vytváření počítačové sítě 

Před zahájením realizace počítačové sítě jsem si předem naplánoval časovou 

posloupnost jednotlivých kroků tak, abych co moţná nejméně omezoval ostatní pracovníky 

a zároveň měl dostatečnou rezervu pro realizaci jednotlivých činnosti při budování firemní 

sítě. Impulsem pro vytvoření harmonogramu pro mne byla skutečnost, ţe vlastní realizaci 

počítačové sítě musím provést v dostatečném předstihu, abych mohl její implementaci 

zapracovat do své diplomové práce. 

Pro vytvoření harmonogramu jsem vyuţil nástroje Ganttova diagramu v programu 

sady MS Office Microsoft Project 2010. 

Harmonogram prací jsem vypracoval tak, aby obsahoval veškeré činnosti, které jsem 

vykonal od oficiálního zadání tématu diplomové práce (31.10.2010), aţ po výběr 

parametrů nové sítě a spuštění implementovaného návrhu (03/2011). 

Ganttův diagram jsem v programu Project rozčlenil dle činností, které jsem během 

návrhu a vytváření nové počítačové sítě vykonal, strukturoval do následující částí: 

- Příprava 

 Zadání diplomové práce 

 Taxonomie ICT, bezpečnostní aspekty 

- Návrh firemní sítě 

 Analýza současného stavu 

 Návrh firemní počítačové sítě 

 Zhodnocení a výběr vhodné počítačové sítě 

- Implementace navrženého řešení 

 Realizace firemní počítačové sítě 

- Spuštění počítačové sítě 

- Přechod na plnou verzi OS Windows Server 2008 R2 Standart 

Vytvořený Ganttův diagram je znázorněný na následujícím obrázku 16 Realizace 

počítačové sítě v projekční kanceláři. Je z něho patrná posloupnost jednotlivých činností, 

navrţená doba trvání jednotlivých činností a předpokládaná finanční náročnost navrţeného 

řešení. Realizace počítačové sítě končí jejím spuštěním. Dokončena ale bude aţ v období 

08/2011, kdy dojde k nákupu a přechodu ze zkušební verze serverového operačního 

systému Windows Server 2008 R2 Standart na verzi plnou. 
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Obrázek 16 Realizace počítačové sítě v projekční kanceláři 
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Při budování počítačové sítě jsem vycházel ze situačního schématu (obrázek 15), 

které jsem si za tímto účelem vytvořil. Myslím, ţe toto schéma by mělo být samozřejmou 

součástí kaţdé budované počítačové sítě. V následujících kapitolách budu chronologicky 

popisovat celý proces implementace počítačové sítě po jednotlivých dílčích úsecích. 

Kabeláž 

Jako první jsem v projekční kanceláři připravil rozvody kabeláţe vč. zásuvek pro 

datové kabely. Pro rozvody jsem pouţil kroucenou dvojlinku CAT5E s konektory RJ45. 

Rozvody kabeláţe jsem překryl lištami. Ukončení rozvodu je opatřeno krabičkou pro 

zastrčení konektoru od připojovaného počítače. Pro lepší orientaci umístění jednotlivých 

PC a rozvodu síťových kabelů jsem navrhl situační schéma budoucí počítačové sítě. Toto 

schéma jsem znázornil na Obrázku 15. Z obrázku je rovněţ patrné prostorové rozmístění 

serveru a klientů, příslušenství a je zde zvýrazněn rozvod kabeláţe, včetně zapojení do 

switche. 

Server 

Po dokončení rozvodu kabeláţe jsem přistoupil k pořízení a přípravě serveru pro 

instalaci Windows Serveru 2008. S přihlédnutím na hardwarové poţadavky na server, 

které jsem si stanovil v rámci kapitoly 4.2.2 Návrh varianty klient-server, jsem zakoupil 

následující komponenty: 

- HDD 

- Záloţní HDD 

- Externí HDD 

- UPS 

Zakoupené komponenty jsem instaloval do mé pracovní stanice, čímţ jsem zároveň 

docílil toho, ţe bude slouţit i jako server. Volbou této varianty vytvoření serveru jsem 

sníţil finanční náklady na vytvoření serveru, ale došlo i k vyuţití potenciálu stávajícího 

PC. Zakoupení samostatného serveru by s přihlédnutím k současnému typu dat, která 

budou ostatní uţivatelé pomocí serveru sdílet, bylo neefektivní. 

Při spuštění PC budu mít moţnost volby, zda se chci přihlásit k pracovní stanici nebo 

jako administrátor k vytvořenému serveru. 

Umístění serveru/pracovní stanice Projektant1 jsem znázornil na obrázku 15, kde 

jsem zachytil celou charakteristiku budované sítě. 

Samotné vytvoření počítačové sítě jsem realizoval v následujících krocích: 
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Switch 

Pro účely zřízení firemní počítačové sítě jsem zakoupil switch s 8 porty. 

Instalace síťového operačního systému 

Po přípravě serveru jsem přistoupil k instalaci zkušební verze síťového operačního 

systému Windows Server 2008 R2 Standart. Program jsem získal staţením ze stránek 

http://www.microsoft.com, kde ho společnost Microsoft nabízí jako zkušební software 

s dobou platnosti licence 180 dnů. 

Instalace serverového OS probíhala standardním způsobem, kdy jsem po instalaci 

zadal heslo k administrátorskému účtu na serveru, pod kterým se budu hlásit k serveru při 

kaţdém spuštění, správě serveru nebo při změně uţivatelských nastavení. Dále jsem při 

prvním spuštění serveru v okně „Úlohy počáteční konfigurace“ nastavil informace o 

počítači, aktualizace a přizpůsobení serveru. Prostředí systému jsem lokalizoval v českém 

jazyce po staţení jazykových sad ze stránek http://www.microsoft.com. Aktuální vydání 

OS jsem zajistil instalací opravného balíku Servise pack 1. 

Jako další krok po instalaci jsem přes ovládací panel „Centrum sluţeb a sdílení“ 

nastavil statickou IP adresu serveru prostřednictvím protokolu TCP/IPv4. Statická IP 

adresa mi bude nápomocná při instalaci DNS serveru, kdy při nastavení řádku 

„Upřednostňovaný server DNS“ pouţiji odkaz na tuto statickou adresu.  

Jako další jsem instaloval Server DHCP. Po instalaci serveru DHCP jsem nastavil 

v konfiguraci protokolu TCP/IP, aby byly IP adresy klientů zadávány ze serveru DHCP i 

DNS automaticky. 

Vytvoření uživatelských účtů 

 Uţivatelské účty jsem na serveru vytvořil pomocí sluţby AD DS v kontejneru 

Users => Nová poloţka => Uţivatel. Kaţdému uţivateli, kterého jsem do sítě připojoval, 

jsem tak nastavil kromě jména a příjmení i přihlašovací uţivatelské jméno a zadal heslo 

pro první přihlášení, uţivatel si tak bude muset při dalším přihlášení heslo změnit. 

V Editoru zásad jsem nastavil, ţe uţivatelé budou vyzváni kaţdých 90 dnů ke změně hesla 

s upozorněním 10 dnů před jeho vypršením. Poţadavky na sloţitost hesel jsem nestanovil. 

Přihlašovací uţivatelská jména jsem nechtěl volit totoţná se jmény uţivatelů, ale 

přidělil jsem je dle funkce a dle umístění jejich pracovních stanic na situačním schématu 

(obrázek 15) vzhledem k serveru. Při vytváření situačního schématu jsem jiţ nad tímto 
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označením uvaţoval, proto jak je patrné z obrázku 17, pojmenoval jsem pracovní stanice 

jiţ ve schématu shodně se vznikajícími uţivatelskými účty. 

Přehled vytvořených uţivatelských účtů: 

- Vedeni 

- Projektant1 

- Projektant2 

- Projektant3 

Seznam připojených pracovních stanic k serveru je znázorněn na následujícím 

obrázku 17. 

 

Obrázek 17 Připojené pracovní stanice 

Pro uţivatelské účty jsem nestanovil ţádné restrikce, protoţe v kanceláři není 

zavedena pevná pracovní doba a nechci tedy uţivatele časově omezovat. Zároveň jsem 

nepovolil jejich přihlášení k jiným pracovním stanicím. Kaţdý pracovník bude mít přístup 

pouze na svůj PC a dále k určeným datům na serveru. 

Diskové kvóty 

K nastavení diskových kvót jsem chtěl přistoupit převáţně z preventivních důvodů, 

aby uţivatelé neukládali na server přemíru dat a byli nuceni s ukládanými daty efektivněji 
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pracovat. Dalším důvodem, proč chci diskové kvóty nastavit je, abych měl přehled, jaký 

objem dat jednotliví uţivatelé budou na serveru shromaţďovat a mohl tak nastavení kvót 

dle jejich potřeb přerozdělit. Jako výchozí limit jsem zvolil omezení 10 GB na uţivatele, 

přičemţ jsem nastavil úroveň pro upozornění o blíţícím se vyčerpání limitu na 9 GB.  

Při úvahách o zřízení diskových kvót jsem si byl vědom i jejich moţných nevýhod. 

Kapacitou serveru by se nemělo plýtvat, avšak právě jen uloţená data na serveru jsou 

pravidelně zálohována. Realizaci nastavení diskových kvót jsem chtěl v rámci 

implementace sítě realizovat v praxi. Diskovou kvótu jsem nastavil pro účely zkoumání 

pouze u svého PC, abych mohl vyzkoušet, jestli její nastavení má smysl.  

Připojení uživatelů k síti Internet 

Připojení počítačové sítě k síti Internet jsem mohl realizovat dvěma způsoby. Pomocí 

routeru nebo připojením přes server. Připojení jsem při realizaci po zváţení kladů i záporů 

obou moţností realizoval pomocí routeru. K této variantě jsem se přiklonil z důvodu 

snadnější obnovy připojení po moţném výpadku v síti Internet. Pokud by k tomu došlo, 

měli by ostatní uţivatelé v době mé nepřítomnosti restartovat pouze router a nezasahovat 

do serveru. Obsluhu serveru chci mít výhradně ve své kompetenci vzhledem k rozdílné 

počítačové gramotnosti ostatních uţivatelů sítě.  

Router 

Router jsem pořídil od firmy Zyxel. Výběr vhodného typu pro vytvářenou síť jsem 

přizpůsobil tomu, aby pořizovaný router splňoval poţadavky na stabilní a rychlé připojení 

sítě Internet s moţností připojení přes Wi-Fi. Z oblasti zabezpečení jsem router pořizoval 

s podmínkami, aby obsahoval firewall, filtrování obsahu a podporoval kódování 

přenášených dat. Zakoupený router navíc umoţňuje vzdálené připojení přes Virtual Private 

Network (VPN). 

Sdílení složek 

 Sloţky, které budou na serveru uţivatelé vytvářet a vyuţívat budou mít k dispozici 

všichni uţivatelé sítě. Jako výchozí jsem vytvořil kaţdému uţivateli sloţku dle jeho 

přihlašovacího jména (např. Projektant1), kam si budou moci ukládat svá data. Dále jsem 

vytvořil následující sloţky. 

-  Archiv zakázek – bude slouţit pro uloţení jiţ zpracovaných a odevzdaných 

zakázek. V této sloţce bude další interní členění, aby bylo zachováno 

jednotné ukládání a následné snadné vyhledávání akcí. 
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- Rozpracované zakázky – sloţka, která bude slouţit pro ukládání dílčích 

pracovních výsledků a dat, která by mohla ostatním pracovníkům být 

nápomocna během realizace zakázky. 

Výjimku bude na přání majitele kanceláře tvořit sloţka, kterou jsem nazval 

„Kancelář“, kterou bude mít viditelnou pouze uţivatel „Vedení“. Název jsem schválně 

volil odlišný, neţ je přihlašovací jméno majitele, abych na serveru mohl vytvořit sloţku 

pro ostatní uţivatele viditelnou a s běţným pojmenováním – „Vedení“. 

Při vytváření sdílených sloţek jsem nenastavoval blokování souborů, nechci 

uţivatele omezovat ve výběru dat, která se rozhodnou na server ukládat a zároveň 

předpokládám, ţe budou mít při volbě ukládaných dat dostatečnou soudnost. 

Nastavení oprávnění 

 Protoţe jedna sloţka („Kancelář“) na serveru nebude zpřístupněna ani viditelná pro 

uţivatele sítě, s výjimkou uţivatele „Vedení“, nastavil jsem ostatním uţivatelům pro tuto 

sloţku oprávnění tak, aby pro ně sloţka nebyla viditelná. 

Sdílení tiskáren 

Dvě tiskárny, obě budou uţivatelé mít moţnost vyuţívat, rovněţ k tisku na plotteru 

bude moţnost přístupu všech uţivatelů. Při jejich instalaci a následném nasdílení pro 

ostatní uţivatele jsem postupoval následovně: 

- Instalace dané tiskárny na server a následné sdílení. 

- Zároveň jsem zajistil, aby na serveru byly nainstalované ovladače jak pro 

instalované tiskárny, tak pro všechny potřebné systémy. V budoucnu si tak 

ušetřím čas při jejich případném hledání. 

- Instalované ovladače jsem volil 32bitové (x86) a 64bitové (x64). 

Vzdálené připojení k PC 

 Moţnost vzdáleného připojení k pracovnímu PC byla další kritérium, které jsem 

v rámci své práce chtěl vytvořit. Při nastavení moţnosti vzdáleného připojení jsem pouţil 

tuto cestu: 

- Připojení pomocí vzdálené plochy k serveru, a z něho následně připojení ke 

klientskému PC pomocí aplikace typu VNC. 

Volil jsem ji z důvodu, protoţe například VNC umoţňuje připojení k ploše za 

vzájemné interakce s klientem. A tím má moţnost uţivateli pomoci v řešení problému, se 

kterým se právě potýká. Je zde i moţnost, kdy jsou veškerá PC v kanceláři mimo serveru 
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vypnutá. Vysláním speciálního packetu ze serveru je pak lze probudit. Dle mého názoru 

bude většina poţadavků na dálku realizována za účelem přístupu k datům uloţeným na 

serveru.  

Výhodou zůstává moţnost připojit se ke klientským počítačům. 

Při nastavení připojení pomocí vzdálené plochy k serveru jsem se vyhnul 

možnosti nastavit přístup na klientské počítače rovnou pomocí nastavení virtuálního 

serveru na routeru. 

Rozhodl jsem se tak z těchto důvodů: 

- Uţivatelé si často zadávají jednoduchá hesla k přihlášení do svého PC 

- Uţivatelé si hesla navzájem sdělují, úmyslně nebo z důvodu své 

nepřítomnosti na pracovišti 

- PC, která jsou rovnou zpřístupněné do internetu, jsou snadno napadnutelná 

při útoku z vnějšku 

- Zpřístupňuje se tak mnoţství otevřených portů do internetu, které jsou 

vyuţity případnými útoky ze sítě 

- Heslo, které slouţí k připojení k serveru, má být sloţitější a má podléhat 

častější změně 

- Minimalizují se tím i útoky od propuštěných zaměstnanců, kteří mohou být 

potenciální bezpečnostní hrozbou pro firmu 

Diskové pole RAID 1 

Jedním ze stěţejních důvodů, proč jsem se rozhodl vytvořit v projekční kanceláři 

firemní počítačovou síť, byl fakt, ţe zde vzniká spousta cenných dat, která je potřeba 

důkladně archivovat a chránit tak, aby se zabránilo jejich moţným ztrátám i při poruše 

serveru.  

Původně jsem zamýšlel vytvořit zálohu z disků, které bych vyuţíval jako dynamický 

svazek disků typu RAID 1 (zrcadlový svazek). RAID 1 je podporován Windows Serverem 

2008. Záloha probíhá tak, ţe data jsou v reálném čase kopírována z jednoho disku na 

druhý. Data, která budou uţivatelé na server ukládat se tak během procesu zálohování 

ukládají i na další disk. V případě poruchy jednoho, je moţnost, po výměně poškozeného 

disku, poškozená data doplnit z jejich kopie – vyuţívá se tak jejich tzv. stínová kopie.  

Takovýto svazek, je svazkem softwarovým RAID, je náchylný k častému rozpadu a 

tím můţe dojít k problémům. Svazky je nutné obnovovat a tím dochází ke zpomalení 
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celého serveru. Omezení je pak i pro klienty PC při zadání poţadavků na práci s daty ze 

serveru. 

Pro server jsem vyuţil hardwarový řadič RAID, který bývá součástí kvalitní základní 

desky PC.  

Záloha dat 

Zálohování dat jsem realizoval tak, abych zvětšil pravděpodobnost zachování 

ukládaných dat. Proto budu zálohování realizovat dvojím způsobem: 

- na další pevný disk v systému:  

U tohoto disku jsem neměl ţádné zvláštní poţadavky. Důraz jsem v podstatě kladl 

jen na jeho velikost. Zálohu jsem nastavil tak, aby systém dělal jednou týdně o víkendu 

úplnou zálohu systému a kaţdý den, pak jen rozdílovou zálohu od předešlé úplné zálohy. 

Velká týdenní záloha zabírá velikostně prostor rovnající se součtu zaplněného místa 

systémového a datového disku. Denní záloha zabírá místo rovnající součtu datového 

přírůstku za daný den a informací o případných přesunech souborů a odmazů. 

- kompletní záloha serveru: 

Zajistím tak celkovou zálohu dat s tím, ţe historie tohoto zálohování je omezená 

velikostí pevného zálohovacího disku. Ke kompletní ztrátě serveru by mohlo dojít např. při 

poţáru pracoviště, krádeţi, úderu blesku do budovy nebo přímého okolí atd.  

Z těchto důvodů jsem řešil dvě moţnosti -  zda zakoupit HDD a šuplík do serveru 

nebo zakoupit pro tyto účely externí disk. 

Po zváţení jsem se rozhodl, ţe kompletní zálohu dat budu realizovat na externí disk, 

který není trvalou součástí serveru a pracoviště. Po připojení externího disku k serveru se 

ručně spustí záloha celého PC pomocí nástroje zálohy systému. Po skončení zálohy mohu 

externí disk i za chodu systému odpojit a poté ho uloţím mimo kancelář. 

Komprimaci dat jsem v současné době neřešil, bude to spíše otázka budoucnosti, po 

dlouhodobějším provozu počítačové sítě. 

Bezpečnost 

Zabezpečení vytvořené počítačové sítě jsem realizoval nainstalováním softwarového 

antiviru AVG a nastavením firewallů. Serverový operační systém i operační systémy 

pracovních stanic jsem nastavil tak, aby se pravidelně automaticky stahovaly nově vydané 

aktualizace. 
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5.2 Spuštění počítačové sítě 

Spuštění počítačové sítě proběhlo v závěru období 03/2011. Samotný přechod na 

firemní počítačovou síť jsem realizoval během víkendu tak, abych neomezoval ostatní 

pracovníky v jejich činnosti. Termín realizace jsem volil úmyslně tak, abych měl zároveň 

dostatek prostoru a času pro testování a validaci mnou realizovaného návrhu sítě. 

Během spuštění sítě nedošlo k závaţným problémům, které by implementaci 

navrţeného řešení zásadně ovlivnily.   

Skutečné náklady na zřízení počítačové sítě 

V závěru této kapitoly bych chtěl shrnout skutečné náklady, které projekční kanceláři 

vznikly při přechodu na firemní počítačovou síť v porovnání s prvotně plánovanými 

náklady. Tyto náklady jsem sestavil do následující tabulky 4. 

Tabulka 4 Skutečné náklady na zřízení počítačové sítě x náklady plánované 

KOMPONENTY PRO ZŘÍZENÍ SÍTĚ 
ODHAD 

NÁKLADŮ 

SKUTEČNÉ 

NÁKLADY 

NÁKUP A INSTALACE KABELÁŢE 5 000 Kč 1 687 Kč 

SERVER 5 000 Kč 2 480 Kč 

SÍŤOVÝ OPERAČNÍ SYSTÉM 25 000 Kč 0 Kč (nákup v 2. etapě) 

NÁKUP A INSTALACE SÍŤOVÝCH KARET (2 KS) 1 000 Kč 820 Kč 

NÁKUP SWITCHE 1 000 Kč 450 Kč 

KOMPONENTY PRO PROPOJENÍ + ROUTER 5 000 Kč 4 440 Kč 

NÁKLADY CELKEM 42 000 Kč 
9 877 Kč (+ 2. etapa 

cca 25 000 Kč) 

5.3  Realizace návrhu na optimalizaci HW a SW vybavení kanceláře 

Při vytváření analýzy současného stavu IT technologie v projekční kanceláři jsem 

stanovil návrh na optimalizaci HW a SW vybavení kanceláře.  

Následující body jsem vyřešil zřízením firemní počítačové sítě: 

- Vytvořená data jsou ukládána pouze lokálně v PC kaţdého pracovníka 

- Neexistuje centrální úloţiště dat 

- Jednotlivé stanice nemají moţnost vzájemné komunikace 

- Ztíţený či nemoţný přístup k datům jiných pracovníků 
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- Nedostatečná ochrana dat před jejich ztrátou či znehodnocení 

- Neexistuje archivace kompletní projektové dokumentace v elektronické podobě 

- Není vytvořené síťové propojení stanic 

- Zajištění přístupu všech stanic do sítě Internet 

Body, které budou řešeny zavedením směrnice pro správu IT technologie, 

archivaci a zálohu dat: 

- Zřízení centrálního úloţiště dat, kde budou archivovány kompletní vytvořené PD 

v elektronické podobě  

- Není vytvořený systém pro archivaci a zálohu dat 

- Dodavatel HW a SW pracovních stanic není jednotný  

- Správa aktualizací SW 

- Zřízení centrálního úloţiště dat, kde budou archivovány kompletní vytvořené PD 

v elektronické podobě  

- Zřízení síťového propojení stanic => moţnost ukládání dat na centrální úloţiště 

- Vytvoření systému pro archivaci a zálohu dat => pracovník bude mít povinnost po 

dokončení své dílčí práce na PD uloţit vytvořená data na určené místo 

- Data budou vedena pod příslušným číslem zakázky, které bude totoţné s číslem 

smlouvy o dílo => zřízení číselného seznamu zakázek 

Nová směrnice pro správu IT technologie, archivaci a zálohu dat, v podobě, ve 

které jsem ji zpracoval, je součástí přílohy 1. 

Body, které v první etapě zřízení počítačové sítě nebyly řešeny: 

- Nepřiměřené náklady na tisk projektových dokumentací (dále PD) 

- V rámci modernizace stávajícího HW vybavení zajistit nákup tiskárny, která 

by byla sdílena všemi uţivateli jako výchozí a umoţnila úsporu nákladů na 

tisk a kopírování PD => stávající zařízení zůstanou v provozu po dobu jejich 

ţivotnosti (netýká se plotteru) 

- Bude řešeno v druhé fázi, po doţití stávajících tiskáren 
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6 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval počítačovými sítěmi, jejich zabezpečením, 

návrhem a realizací. Cílem mé práce bylo specifikovat parametry nové sítě a na základě 

tohoto návrhu implementovat informační a komunikační technologii ve firemním prostředí. 

V první části mé diplomové práce jsem zmapoval taxonomii firemních počítačových 

sítí. Provedl jsem klasifikaci počítačových sítí dle různých aspektů, analyzoval jsem 

hardwarové prvky sítí, způsoby komunikace v sítích, popsal moţné topologie sítí a typy 

síťových softwarů, včetně moţných typů sítí v návaznosti na pouţitý síťový software a 

moţnost vyuţití specializovaných síťových serverů. V následující kapitole jsem se zabýval 

otázkou bezpečnostních aspektů sítí, kdy jsem popsal moţnosti ochrany dat v síti a moţná 

zabezpečení počítačové sítě, zejména před útoky zvnějšku. Tento průřez problematikou 

počítačových sítí mi pomohl pro pochopení vztahů v počítačových sítích a zároveň jsem 

z něho mohl čerpat informace při návrhu firemní počítačové sítě v projekční kanceláři, coţ 

byl jeden z cílů mé práce.  

Proto, abych mohl provést návrh konkrétní počítačové sítě, která bude parametry i 

funkčními prvky plně vyhovovat prostředí projekční kanceláře, analyzoval jsem současný 

stav IT technologie ve společnosti. Při této analýze jsem specifikoval nejzávaţnější 

pochybení současného vybavení IT technologií. V návaznosti na tyto nedostatky jsem 

zpracoval návrh na optimalizaci hardwarového a softwarového vybavení kanceláře. 

Závěrem mé analýzy je vypracovaný přehled činností, které by po realizaci počítačové sítě 

přispěly ke zlepšení stávající situace ve společnosti, současně jsem nastínil uvaţovaná 

zlepšení, která po realizaci uvedených činností nastanou. Zpracoval jsem také blokovou 

strukturu stávajícího uspořádání společnosti a strukturu novou, po realizaci sítě. Z nové 

návrhové struktury je patrné, ţe zřízení sítě bude mít kladný přínos pro společnost. V rámci 

analýzy jsem stanovil kritéria, která nová počítačová síť musí splňovat a na základě 

kterých jsem provedl vlastní návrh  - stanovení parametrů nové sítě. 

Při samotném návrhu počítačové sítě jsem prověřoval moţnosti realizace sítě typu 

peer-to-peer a varianty sítě klient-server. Kritériím, která jsem pro navrhovanou síť 

stanovil, lépe vyhovuje síť serverového typu. Přesto jsem se pokusil zpracovat předběţný 

návrh na cenovou náročnost realizace obou typů sítě. Konkrétněji jsem ovšem rozebíral 

realizaci sítě serverového typu, nejen vzhledem ke stanoveným kritériím, ale i z celkové 

vyšší náročnosti na realizaci této sítě. Při této analýze jsem zhodnotil moţnost vyuţití 
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stávající pracovní stanice i jako server anebo pořízení samostatného serveru. 

S rozhodnutím vyuţít stávající stanici i jako server, jsem stanovil poţadavky na 

hardwarové vybavení, které budu za tímto účelem potřebovat na dovybavení stávajícího 

PC. Následovala multikriteriální analýza, jako pomocný prostředek, pro výběr vhodného 

serverového operačního systému. Závěrem kapitoly zaměřené na návrh nové firemní sítě 

jsem vytvořil přehled s porovnáním sítě typu peer-to-peer a serverového typu v konfrontaci 

s kritérii, která jsem si pro navrhovanou síť stanovil. Pomocí této multikriteriální analýzy 

jsem porovnal tyto dva typy sítí. Na základě tohoto porovnání jsem předloţil vedení 

společnosti návrh na realizaci sítě typu klient-server s operačním systémem Windows 

Server 2008 a s vyuţitím stávajícího PC zároveň jako serveru. 

Pro realizaci počítačové sítě jsem tak stanovil parametry pro její úspěšnou 

implementaci. Vzhledem k finanční náročnosti celého projektu jsem byl nucený rozdělit 

realizaci sítě na dvě etapy, kdy v první budu vytvářet počítačovou síť pomocí zkušební 

licence vybraného síťového operačního programu a po uplynutí této licence, tedy po 180 

dnech, dojde k nákupu a přechodu na verzi plnou. Před zahájením realizace sítě jsem si 

vypracoval harmonogram jednotlivých činností. Vytvořil jsem tak Ganttův diagram, kde 

jsem provázal důleţité úkoly a mohl jsem si naplánovat jejich časovou posloupnost. 

Před zahájením rozvodu kabeláţe jsem sestavil schéma budované sítě – 

charakteristiku sítě, ze které je zřejmé rozmístění pracovních stanic současných i 

uvaţovaných. Po dokončení rozvodu kabeláţe jsem přistoupil k přípravě mé pracovní 

stanice. Abych ji mohl vyuţít zároveň jako server, rozšířil jsem hardwarové vybavení PC o 

zakoupené komponenty. Následně jsem nainstaloval zvolený síťový operační program a 

postupně jsem zprovoznil uţivatelské účty, sdílení dat, jejich zálohování a sdílení tiskáren. 

Postupoval jsem tak, abych splnil kritéria, která jsem si pro novou síť stanovil. 

Zřízením centrálního úloţiště dat na serveru jsem zajistil prostor pro archivaci 

vytvářené projektové dokumentace. Pro řízení této archivace jsem zpracoval Směrnici pro 

správu IT technologie, archivaci a zálohu dat. 

Hlavním cílem mé práce bylo implementovat navrţené řešení a vytvořit tak ve firmě 

chybějící firemní počítačovou síť. Tento cíl práce jsem splnil zprovozněním sítě v 

závěru března tohoto roku. Po dokončení druhé etapy – přechodu ze zkušební verze 

vybraného serverového systému na verzi plnou, dojde k úplnému dokončení mé práce. 
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