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Abstrakt 

Tato práce rozebírá zkušenosti studenta na praxi ve firmě Tieto Czech s.r.o. . Na prvních 

stránkách tohoto dokumentu bude společnost krátce představena, dále je věnován prostor 

konkrétní náplni studentské praxe. Jsou popsány technologie a postupy řešení zadaných úkolů a 

nově nabyté zkušenosti. Závěrem je zhodnocení průběhu praxe a informace o znalostech a 

dovednostech ze studií, které byly při praxi ve společnosti Tieto použity. 
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Abstract 

This bachelor thesis analyses the author’s experience gained during his internship at Tieto 

Czech Ltd. In the first part of this work, the company is briefly introduced. The following part 

describes the newly gained experience, the specific work tasks assigned during the internship 

and the technologies and the work procedures used to solve these tasks. In the conclusion, the 

internship is evaluated and the skills and knowledge applied during the internship at Tieto are 

described. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

CCNA – Cisco certified network associate 

DNS – Domain name system 

MPLS - Multiprotocol Label Switching 

POE – Power over Ethernet 

RADIUS - Remote Authentication Dial In User Service 

SSH – Secure shell 

SSL - Secure Sockets Layer 

SSTP - Secure Socket Tunneling Protocol 

VLAN - Virtuální lokální síť 

VOIP – Voice over Internet Protocol 

VPN – Virtual private netwok
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1. Úvod 
 

V tomto dokumentu popisuji průběh a zkušenosti ze studentské praxe ve společnosti Tieto Czech s.r.o.. 

Pro absolvování studentské praxe jsem se rozhodl, jelikož mne lákalo ověřit si znalosti získané při studiu 

v reálném provozu ve velké nadnárodní společnosti. Zabýval jsem se diagnostikou aktivních síťových prvků, 

monitoringem sítí zákazníků a vzdáleného připojení zákazníků do sítě Tieta. Popisuji technologie, které jsem 

pro svou práci využil, a proces, jakým se ve společnosti Tieto postupuje při řešení problémů. 

 

  



3 

 

2. Popis odborného zaměření společnosti Tieto 

2.1. O společnosti Tieto 
 

Společnost Tieto zaměstnává v třiceti zemích světa přes sedmnáct tisíc zaměstnanců, z toho přes devatenáct 

set lidí v Ostravě. Firma se zabývá pronájmem svých IT služeb a řešení. Je rozdělena na několik divizí podle 

oblasti působení. Jedná se o divize Automotive, Financial services, Telecom & Media, Healthcare & Welfare, 

Forest, Energy, Manufacturing, Retail & Logistics a divizi Public. 

Společnost vznikla pod názvem TietoEnator v roce 1999 sloučením finské společnosti Tieto Corporation  

a švédské Enator AB, v roce 2008 byla přejmenována na Tieto, což lze z finštiny přeložit jako vědomost nebo 

znalost. Právě znalost se vyskytuje i v oficiálním firemním mottu: „Knowledge, Passion, Results“ (znalosti, 

zapálení pro věc, výsledky). [1] 

2.2. Popis pracovního zařazení studenta 
 

Byl jsem zařazen do Network / VPN teamu, který má osmdesát pět členů a stará se jako druhá a třetí vrstva o 

přepínače, směrovače, VPN koncentrátory, DNS servery a firewally jak u zákazníků Tieta, tak v rámci TECA
1
  

sítě. Jednotlivé technologie budou krátce popsány v pozdějších kapitolách. 

3. Systém podpory 
 

Systém podpory je ve společnosti Tieto rozdělen do několika vrstev viz. Obrázek 1. První vrstva, což je 

Service a Control desk, se stará o přímou komunikaci se zákazníkem, případně informuje o větších výpadcích 

systémů. Druhá vrstva se stará o řešení problému zákazníků a systémovou správu. Třetí vrstva provádí přímé 

změny na infrastruktuře. 

Příklad: Na Service desk se obracejí zákazníci, že jim jejich lokální síť funguje velmi pomalu. Pracovníci na 

druhé vrstvě zjistí, že je to způsobeno přetížením síťových prvků, a navrhnou změnu v infrastruktuře. Pokud 

je změna schválena, jsou nová vyhovující zařízení zapojena a nakonfigurována pomocí pracovníků třetí 

vrstvy. 

                                                      
1
 TECA (Tieto Enator Common Area) je zkratka označující vnitřní důvěryhodnou síť společnosti Tieto 
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Obrázek 1 

4. Vzdálená správa 
 

Jelikož jsou zákazníci Tieta rozeseti po celém světě, je nemožné mít ke každému prvku fyzický přístup. 

Řešením je systém vzdálené správy. 

 

4.1. Systémy vzdálené správy 

4.1.1. Jumppointy 

 

Prakticky veškerý nestandardní síťový provoz je blokován firewally jak na straně Tieta, tak na straně 

zákazníků. Pro efektivní diagnostiku zařízení je třeba mít k dispozici přes vzdálené ovládání počítač zvaný 

jumppoint, který bude součástí firemní infrastruktury zákazníka. V Tietu se pro vzdálený přístup používá 

často se vyskytující protokol RDP (Remote Desktop Protocol) od Microsoftu [2], pro tento protokol a pro 

konkrétní IP adresy počítačů jsou potom aplikována pravidla na firewallu obou stran. 
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K přihlášení na jumppoint je třeba být členem speciální AD (Active Directory) domény, o kterou je nutné 

požádat, přístupy k jumppointům mají tedy pouze ti, kteří to potřebují ke své práci. 

4.1.2. Monitorovací software HP Open View 
 

Software HP Open View Network Node Manager (OVW NNM) je používán k diagnostice síťových prvků. Je 

schopen zobrazovat kompletní síťovou infrastrukturu a přehledně informovat o jejím stavu. Struktura 

zobrazení sítě připomíná strom, pro větší přehlednost je zobrazena síť každého zákazníka jako jeden bod,  

o úroveň níž je již vidět jednotlivá města, kde má zákazník umístěné kanceláře (Obrázek 2).  Ještě nižší 

úroveň poskytuje přehled side routerů 
2
a takto je možno pokračovat a zobrazit si i nejposlednější switch  

a server. Každý bod na mapě má barvu, která vyjadřuje jeho současný stav. Zelená barva znamená, že prvek  

i všechny prvky připojené v hierarchii pod ním pracují korektně. Červená barva hlásí problém, který se 

zobrazuje i v nejvyšší struktuře - jde tedy okamžitě zjistit, v síti jakého zákazníka se chyba vyskytuje. 

Pro zjištění stavu zařízení OVW NNM používá protokol Simple Network Management Protocol neboli SNMP 

[3]. Server Open View se jednou za čas zeptá zařízení, zda jsou v pořádku, a žádá od nich odpověď. Zařízení 

může odpovědět, že je v pořádku, ale také, že má problém s konkrétní linkou, případně neodpoví vůbec. 

Pokud Open View zjistí problém, vytváří automaticky tzv. network alarm tiket a ten odesílá na oddělení 

Control desk. 

 

 

Obrázek 2 

                                                      
2
 Side router je směrovač poskytnutý nejčastěji poskytovatelem konektivity, je to hraniční zařízení, přes které teče mimo 

místní síť celý provoz do internetu 
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5. Seznam úkolů v průběhu odborné praxe  
 

5.1. Řešení nedostatku volných portů v rámci ostravské TECA sítě 
S narůstajícím počtem zaměstnanců Tieta se tenčil počet volných portů síťových zařízení v Ostravě. Mým 

úkolem bylo analyzovat a aplikovat změny v infrastruktuře tak, aby nebylo nutné kupovat nová zařízení. 

 

5.2. Diagnostika sítí zákazníků pomocí vzdálených serverů 
Byly mi přidělovány network alarm tikety týkající se zákazníků Ministry of Foreign Affairs of Finland (síťová 

infrastruktura finských ambasád rozmístěných v různých místech světa), IF Insurance (síťová infrastruktura 

velké skandinávské společnosti v oblasti pojišťovnictví a finančního poradenství) a také tikety týkající se 

Tieto sítě TECA. U každého zákazníka bylo nutno postupovat podle instrukcí a povinností vyplývajících ze 

smlouvy s danou společností. 

 

5.3. Řešení problémů zákazníků s VPN 
Mnoho zaměstnanců Tieta potřebuje přístup do sítě společnosti z firem zákazníků, nehledě na dnešní trend 

home office. K tomuto účelu se v Tietu používají SSL VPN [4] řešení od společnosti Juniper, SSTP od 

společnosti Microsoft a IPsec VPN od Cisca [5]. Můj tým se kompletně stará o Juniper a Cisco VPN včetně 

jejich koncentrátorů
3
. 

5.3.1. Typy a použití konkrétních VPN 
Ve společnosti Tieto bylo preferováno užití řešení od firmy Juniper oproti řešení od Cisca, někteří uživatelé 

měli oprávnění se připojovat na oba typy VPN. 

5.3.1.1. Cisco VPN 
Cisco VPN používá pro svůj chod bezpečnostní rozšíření protokolu IP s názvem IPsec a tunelování na síťové 

vrstvě. Jeho velkou výhodou je, že je součástí přímo síťové infrastruktury a není závislý na konkrétní aplikaci. 

Nevýhodou je nutnost instalace klienta, kladné body sbírá naopak díky menší citlivosti na kvalitu 

internetového spojení oproti SSL řešením. Při připojení je uživateli přidělena stálá statická IP adresa. 

5.3.1.2. Juniper VPN 
Juniper VPN se ve společnosti Tieto označuje jako TERAS (Tieto Enator Remote Access Service), jedná se  

o Secure Sockets Layer VPN, což znamená, že pro přenos zpráv používá šifrovaný protokol SSL/HTTPS. 

Pokud bychom jej chtěli zařadit do referenčního modelu, nacházel by se mezi transportní a aplikační vrstvou. 

Na rozdíl od IPsec řešení Cisca nepotřebuje klientskou aplikaci, připojení probíhá v rámci webového rozhraní 

aplikační vrstvy, což má své výhody i nevýhody. Velkou výhodou je, že k chodu Juniper VPN potřebujete jen 

webový prohlížeč a Java aplikaci, která sbírá pakety na síťové vrstvě a zabalí je do SSL. Tato Java aplikace se 

navíc zavádí automaticky podle požadavků SSL brány. Jako problém se ale ukazuje jeho vyšší citlivost na 

                                                      
3
 VPN koncentrátor je zařízení, které umožňuje vytvoření tunelu mezi vzdáleným PC a sítí za koncentrátorem a stará se o 

směrování 
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síťové spojení. Při připojení je uživateli IP adresa dynamicky vybrána z množiny neobsazených adres 

v segmentu sítě, tzv. poolu. 

5.3.2. Princip autentizace uživatele 
Uživatel zadá svoje přihlašovací jméno a tzv. passcode, což je číslo složené ze stálého PIN a dynamicky se 

generujícího kódu ze zařízení firmy RSA
4
, tzv. tokenu

5
. Je zkontaktován RADIUS [6] server, který se stará  

o autentizaci a vlastní údaje o uživateli, jako je IP adresa v rámci vzdálené sítě, zařazení politik a jiné. 

RADIUS následně přeposílá spolu se synchronizačním kódem tento požadavek na server RSA, který porovná 

passcode, ověří oprávnění uživatele k přístupu ke službě a vrací výsledek zpět. Pokud vše proběhlo korektně, 

zákaznické PC naváže VPN spojení k dané službě. 

 

5.4. Vylepšení testovací laboratoře 
Před každým nasazením do firemního prostředí je třeba dané řešení nejprve otestovat a odsimulovat, aby se 

minimalizoval počet případných problémů po implementaci u zákazníka. K tomuto účelu má Network tým 

přímo vyhrazenou místnost se síťovými prvky a počítači. Mezi síťovými prvky jsou nejvíce zastoupeny 

výrobky firmy Cisco, jedná se o firewally a VPN koncentrátory ASA a PIX, samozřejmě jsou přítomny  

i routery a switche jak od tohoto výrobce, tak od výrobců jiných, jako například firmy HP nebo Extreme 

networks.  

Pro maximální využití síťových prvků bylo nutné některé vybavit novou verzí jejich operačního systému. 

Dostal jsem také za úkol zprovoznit testovací prostředí na počítačích tak, aby bylo možno simulovat všechny 

běžné síťové služby a analyzovat, kolik prostředků by si vyžádal nákup pamětí do aktivních síťových prvků 

v laboratoři, aby bylo možné nadřízené požádat o uvolnění finančních prostředků. 

 

5.5. Aplikace změnových požadavků v systému DNS 
Podle požadavků uživatelů sítě Tieto bylo potřeba měnit a vytvářet Domain name systém (DNS) [7] záznamy 

jak v interních (Active Directory), tak externích (Unix) DNS serverech. Pokud byla změna schválena, došlo 

k její implementaci a následnému otestování. 

 

  

                                                      
4
 RSA americká společnost zabývající se šifrováním a zabezpečením sítí 

5
 Token je malé zařízení s displejem zobrazující šestimístné číslo synchronizované se serverem. Každou minutu je dle 

bezpečnostního klíče vygenerován nový kód. 
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6. Zvolený postup řešení zadaných úkolů. 
 

6.1. Řešení nedostatku volných portů v rámci ostravské TECA sítě 
Mým prvním krokem bylo zjištění stavu všech počítadel paketů, tzv. counters, na rozhraních a dobu běhu 

jednotlivých zařízení pomocí vzdálené správy. Priorita byla hlavně uvolnit porty na Power over ethernet 

(POE)
6
 přepínačích, na kterých je provozována internetová telefonie Voice over Internet protokol (VOIP)

7
.  

Na POE přepínačích činila obsazenost portů 94%, ale jen 40% ze zapojených portů tuto technologii opravdu 

využívalo. Linky, které POE vyžadovaly, jsem identifikoval podle VLAN
8
 VOIP, kterou v Tietu využívají 

Cisco IP telefony. Na Obrázek 3 je vidět zapojení POE a non-POE přepínačů. 

 

Obrázek 3 

Poté jsem navštívil serverové místnosti společnosti Tieto v Ostravě na ulicích Technologické, Varenské, 

Hornopolní, a Výstavní a odpojil linky, které POE nepotřebovaly. Linky byly přepojeny do switchů bez této 

technologie. 

Po přepojení bylo nutné nastavit u každého portu správný VLAN, velký počet zásuvek navíc nejevil žádnou 

aktivitu a mohl být tedy odpojen. Ve stejné době docházelo v budově Varenské ke stěhování Nokia týmů  

a můj postup bylo nutné koordinovat se správci Nokia sítě, která je oddělená od sítě Tieta. K těmto zařízením 

                                                      
6
 Power over ethernet je technologie umožňující skrze ethernetový kabel kategorie 5 a vyšší napájet zařízení o výkonu až 

25,5 W 
7
 Voice over Internet protokol je technologie, která přenáší digitalizovanou formu hlasu prostřednictvím počítačové sítě 

8
 VLAN je označení pro virtuální síť, která řeší logickou organizaci sítě nezávislou na fyzické vrstvě 
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jsem neměl přístup, jelikož jsem neměl s Nokií podepsaný dokument s názvem Non-disclosure agreement – 

Dohodu o mlčenlivosti. 

6.2. Diagnostika sítí zákazníků pomocí vzdálených serverů  
Drtivá většina aktivních síťových prvků v sítích zákazníků a Tieta byla výrobky firmy Cisco, tudíž bylo nutné 

se dobře orientovat v operačním systému IOS [8]. Pomocí něj bylo možno provádět nastavení prvků a jejich 

diagnostiku. S některými problémy, například diagnostikou dynamických směrovacích protokolů (Obrázek 4) 

jsem se již setkal v kurzu CCNA
9

, někdy byl však daný problém daleko za náplní tohoto kurzu. 

Po přidělení tiketu s identifikačními údaji zařízení bylo třeba ihned zjistit rozsah problému. Pokud se jednalo  

o side router, znamenalo to velmi vážný problém, protože se síť za ním ocitla bez konektivity. Na řešení 

takovéhoto problému bylo nutné telefonicky spolupracovat s pracovníky operátora, protože se většinou 

jednalo o chybu jeho infrastruktury (přerušená linka, špatně nakonfigurovaná MPLS [9]). Na zařízení 

v hierarchii pod side routerem jsem se již mohl přes jumppoint připojit a diagnostikovat je sám. Někdy se 

jednalo o problémy jednoduššího rázu (špatně přidělené VLAN, manuálně vypnutý port), občas ale bylo nutno 

řešit i složité problémy jako clustering
10

 na jádrových přepínačích.  

 

Obrázek 4 

                                                      
9
 CCNA (Cisco Certified Network Associate) je certifikační kurz společnosti Cisco  

10
 Clustering je anglický termín označující propojení více podobných zařízení tak, aby se chovalo jako zařízení jedno 
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6.3. Řešení problémů zákazníků s VPN  
Interní firewallová politika blokuje všechna nepotřebná spojení a uživatel často potřeboval přístup na službu 

vzdáleného serveru. Bylo nutno identifikovat, které zařízení provoz blokuje, a spolupracovat s firewall 

teamem na vyřešení problému. Pokud se uživatel připojoval přes Juniper VPN (TERAS), byla aplikace 

pravidel na firewallu nežádoucí, protože by bylo nutné povolit spojení pro celý pool adres. Jelikož se nedalo 

zajistit, aby byla uživateli připojeného přes TERAS přidělována pořád stejná IP adresa, řešením bylo 

aktivování Cisco VPN se statickou IP. Na ní již bylo možno aplikovat pravidla na firewallech. 

Pokud se uživateli nedařilo přihlásit, bylo nutné zkontrolovat správné nastavení RADIUS a RSA serverů, 

které si někdy data nepředávaly, jak měly, případně jednou za čas došlo při migraci na novou verzi serverů ke 

ztrátě uživatelského účtu, který musel být znovu vytvořen. 

 Mnoho zákazníků chtělo přistupovat na VPN přes mobilní připojení k internetu, které ale většinou nebylo 

příliš spolehlivé. Jako rozumnější se v tomto případě jevilo použití Cisco VPN, které bylo díky použité 

technologii IPsec stabilnější i při méně kvalitním internetovém připojení. 

Vyskytly se i komplexnější problémy jako byl přetížený VPN koncentrátor. VPN se pro stahování velkých 

balíků dat nehodí, někteří uživatelé však tak činili a saturovali tím provoz na koncentrátoru, což mělo dopad 

na všechny uživatele. Pokud se například jednalo o zaměstnance Tieta připojeného pomocí VPN do Finska, 

sledoval jsem čítače paketů na jednotlivých portech zařízení u koncentrátoru a zvýšená aktivita mi ukázala 

podezřelou linku. Stejným způsobem jsem se v hierarchii zařízení nořil hlouběji až ke koncovému přepínači, 

získal uživatelovu MAC
11

 adresu a uživatele kontaktoval, aby své chování změnil. 

6.4. Vylepšení testovací laboratoře 
Jelikož PC přítomná v laboratoři byla již několik let stará, zvolil jsem dualboot Ubuntu 10.10 a Windows 

Server 2003 R2, což bylo pro naše testovací účely plně dostačující. Počítače jsem dovybavil další síťovou 

kartou a jako softwarové nástroje nainstaloval DNS server BIND, RADIUS server, Wireshark pro zachytávání 

provozu, TFTP server pro zálohu konfigurací síťových prvků a především software GNS3 pro simulaci 

různých síťových prvků. 

Udělal jsem kompletní seznam síťových prvků v laboratoři, z důvodu upgradu směrovačů Cisco 2611 na 

operační systém IOS 12.4 byla vyššímu managementu navrhnuta koupě certifikovaných 32MB RAM a 8MB 

FLASH modulů. 

  

                                                      
11

 MAC alias fyzická adresa je 48-bitový hexadecimální jednoznačný identifikátor síťové karty 
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6.5. Aplikace změnových požadavků v systému DNS  
Na Obrázek 5 lze vidět strukturu externích DNS serverů Tieta, kde je masterem ns5.tieto.com a z něj 

replikující servery jsou ns6.tieto.com a ns7.tieto.com, které jsou využívány pro load balancing 
12

a zálohu. 

Změny je tedy nutné aplikovat pouze na ns5, který záznam rozdistribuuje zbývajícím serverům. Struktura 

interních DNS serverů nesmí být mimo společnost Tieto zveřejňována. 

Externí DNS servery fungují díky aplikaci BIND, což je pro tyto účely nejpoužívanější software. Pro editaci  

a vytváření záznamů se používá buď SSH konzole anebo přehlednější webové rozhraní Webmin [10]. 

 

Obrázek 5 

Po přijetí tiketu si bylo nutné vyžádat autorizaci požadavku. Pokud byla autorizace úspěšná, provedl jsem 

změnu či vytvoření dle zadání. Vše bylo nutno otestovat a přesvědčit se o funkčnosti jednotlivých záznamů, 

např. pomočí příkazu  dig. Pokud vše fungovalo korektně a jednalo se o interní DNS, vytvořil jsem záznam  

v interní firemní databázi, která slouží k celkovému přehledu o všech DNS záznamech Tieta.  

                                                      
12

 Load balancing je anglický termín pro rozložení zátěže mezi více zařízeními starajícími se o totéž tak, aby bylo 

dosaženo optimální odezvy, přístupnosti a vytížení. 
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7. Teoretické a praktické znalosti a dovednosti 

získané v průběhu studia uplatněné studentem v 

průběhu odborné praxe 
 

Jak již vyplývá z názvu obsazené pozice, na praxi jsem nejvíce využil znalostí ze síťových předmětů. Velmi 

často jsem čerpal z vědomostí získaných v předmětu Počítačové sítě; spolu s kurzem CCNA mě tento předmět 

skvěle připravil na danou pozici. Ocenil jsem také znalost problematiky z předmětů Telekomunikační sítě  

a Práce v počítačových sítích, setkal jsem se i s optickými spoji a zde mi velkou službu prokázal předmět 

Optoelektronika. Při instalaci a správě Windows serverů jsem sáhnul po vědomostech z předmětu Správa 

Windows systémů, vzhledem k administraci a testování unixových DNS serverů našly svoje uplatnění i 

některé znalosti získané v předmětu Operační systémy. 

8. Znalosti či dovednosti scházející studentovi v 

průběhu odborné praxe 
 

Je mi zcela jasné, že za šest semestrů bakalářského studia musí student získat obecný přehled o všech 

oblastech IT, tudíž není možné hluboce obsáhnout celou síťovou problematiku. 

Chyběla mi detailnější znalost DNS, Domain Name System Security Extensions (DNSsec) technologií, 

pokročilých technologií Cisca jako je Switch Clustering Technology. O technologiích VPN jsem již něco 

věděl díky mé prázdninové práci při instalaci státních maturit. 

9. Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a 

její celkové zhodnocení 
 

Zjistil jsem, jak funguje systém práce ve velké nadnárodní IT společnosti. Za krátkou dobu se mi podařilo 

zapracovat se do týmu, již po třech měsících jsem řešil složitější síťové problémy, které měly dopad na velký 

počet uživatelů. Práce mě bavila, byl jsem nadšený, že jsem si mohl fyzicky osahat a pracovat se zařízeními, 

která nejsou ve firmách běžně dostupná. Za svoje působení jsem prováděl změny v serverových prostorech 

v objektech Tieta a měl jsem možnost se seznámit s tím, jak se spravuje síť s velkým počtem uživatelů.  

Tým, ve kterém jsem praxi vykonával, je složen z lidí různých národností. Jen v kanceláři, kde pracuji, je 

kromě Čechů i Polák, Ukrajinka, Chilan a Řek, tudíž o každodenní využití angličtiny nebyla nouze a toto jsem 

s povděkem kvitoval. Velmi mne také potěšila přítomnost Ing. Petra Grygárka, Ph.D. v sousední kanceláři.  

Na bývalého garanta předmětu Počítačové sítě na VŠB jsem se mohl kdykoli obrátit. 

Bylo mi nabídnuto zaměstnání na stálý úvazek. 



13 

 

10. Použitá literatura 
 

[1]  Tieto [online]. 2010 [cit. 2011-03-13]. Tieto ve 2 minutách. Dostupné z WWW: 

<http://www.tieto.cz/o-nas/tieto-ve-2-minutach>. 

[2]  MSDN Library [online]. 29.3.2011 [cit. 2011-04-28]. Remote Desktop Protocol. Dostupné z 

WWW: <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa383015(v=vs.85).aspx>. 

 

[3]  BOUŠKA, Petr. SAMURAJ-cz [online]. 08.03.2007 [cit. 2011-04-13]. SNMP. Dostupné z: 

<http://www.samuraj-cz.com/clanek/snmp-simple-network-management-protocol/>. 

 

[4]   Search Security [online]. 20.6.2006 [cit. 2011-04-13]. SSL VPN. Dostupné z WWW: 

<http://searchsecurity.techtarget.com/definition/SSL-VPN>. 

 

[5]  BOUŠKA, Petr. SAMURAJ-cz [online]. 08.03.2007 [cit. 2011-04-13]. IPsec VPN a Cisco.  

 Dostupné z: <http://www.samuraj-cz.com/clanek/vpn-1-ipsec-vpn-a-cisco/>. 

 

[6]  Cisco [online]. 2004, 19.1.2006 [cit. 2011-04-28]. How Does RADIUS Work?. Dostupné z: 

<http://www.cisco.com/en/US/tech/tk59/technologies_tech_note09186a00800945cc.shtml>. 

 

[7]  CZ.NIC - O doménách a DNS [online]. 2010 [cit. 2011-04-13]. O doménách a DNS.  

Dostupné z: <http://www.dnssec.cz/page/312/o-domenach-a-dns/>. 

 

[8]  BOUŠKA, Petr. SAMURAJ-cz [online]. 08.03.2007 [cit. 2011-04-13]. Cisco IOS. Dostupné z 

WWW: <http://www.samuraj-cz.com/serie/cisco-ios/>. 

 

[9]  PUŽMANOVÁ, Rita. Svět sítí [online]. 24.6.2006 [cit. 2011-04-28]. Vývoj paketových sítí a 

postavení MPLS. Dostupné z WWW: 

<http://www.svetsiti.cz/view.asp?rubrika=Technologie&clanekID=302>. 

 

[10]  Webmin [online]. 2010 [cit. 2011-04-27]. Dostupné z WWW: <http://www.webmin.com/>. 

 

 

http://www.tieto.cz/o-nas/tieto-ve-2-minutach
http://www.samuraj-cz.com/clanek/snmp-simple-network-management-protocol/
http://searchsecurity.techtarget.com/definition/SSL-VPN
http://www.samuraj-cz.com/clanek/vpn-1-ipsec-vpn-a-cisco/
http://www.dnssec.cz/page/312/o-domenach-a-dns
http://www.samuraj-cz.com/serie/cisco-ios/
http://www.webmin.com/

